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  :چکیده

 مؤثرگیري، عوامل  ي بدیع میانگینها روشکارگیري  به در پژوهش حاضر با 

. در اقتصاد ایران بررسی شـده اسـت   1353-1391زمانی   طی دورهبر رشد 

مثبـت و   تـأثیر بـا   GDP متغیر مؤثر، نسبت درآمدهاي نفتی بـه  ترین مهم

 اي سرمایهو  اي واسطهنسبت مجموع واردات کاالهاي . دباش یتقریباً حتمی م

گذار با عالمت تأثیرکار به ترتیب دومین و سومین متغیر و نیروي  GDP به

دولتـی اثـرات مـورد      گذاري سرمایهبه ویژه  ها  گذاري سرمایه. مثبت هستند

کـه کیفیـت و    رسـد  مینظر  لذا به. انتظار را بر رشد اقتصادي نداشته است

اهمیـت   اي سـرمایه پایین سرمایه و همچنـین تخصـیص منـابع     وري بهره

. داشته است  گذاري سرمایهشد اقتصادي کشور نسبت به کمیت بیشتري در ر

که همان عوامل مؤثر در تشکیل سرمایه  ي رشدزا درونعالوه بر این عوامل 

لذا اقتصاد ایران . باشند میانسانی هستند، نقش زیادي در تحوالت رشد دارا ن

پویاي رشد است و رشد عمـدتاً از طریـق تزریـق     یی وزا درونماهیت  فاقد

 اي واسطهو  اي سرمایهمانند درآمدهاي نفتی، واردات کاالهاي (زا  برونمنابع 

هـاي   گیري جهت تأکیدبنابراین . حاصل شده است به اقتصاد )و نیروي کار

رسمی در کیفیت سرمایه انسـانی بـه جـاي    غیرآموزشی در بخش رسمی و 

  .ي تحصیلی اساسی استها سالافزایش کمی 
  

، )BMA(گیري مدل بیزین  اقتصادي، میانگینرشد  :کلیديهاي  واژه

  .، اقتصاد ایران)WALS(میانگین وزنی حداقل مربعات 

  .JEL C11 ،H51 ،O40: بندي طبقه

 
 
 
 

 

Abstract: 
This paper identifies determinants of economic growth 
in Iran, by using averaging methods and annual time 
series data from 1974 to 2012. The results indicate that 
ratio of oil revenue to GDP is the most important 
variable affecting economic growth. Also the second and 
third effective variables on growth are respectively ratio 
of imported capital and intermediate goods to GDP and 
labor force which lead to an increase in growth. 
Endogenous growth factors which are the factors 
contributing to formation of human capital, not possess a 
large role in growth process. Investments, especially 
government investment affects contrary to were 
expected. In fact, low quality, and productivity of 
investments and poor allocation reduced importance of 
investment’s quantity. The nature of Iran’s economy has 
not endogenous and dynamic features and 
predominantly, growth has been made by injecting of 
exogenous sources. Emphasis on formal and informal 
educational orientation in the quality of human capital 
instead of increasing in quantity of education is 
recommended. 
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  مقدمه .1

عوامل تأثیرگذار بـر رفـاه اجتمـاعی کشـورها      ترین مهمیکی از 

بررسـی علـل و   . باشـد  اقتصادي بـاال مـی  دستیابی به نرخ رشد 

هـا بـوده و    عوامل رشد همواره مورد توجـه خـاص اقتصـاددان   

بـیش از دو  . الگوهاي رشد متعددي براي آن طراحی شده است

هاي مادي و ملموس را  سده اقتصاددانان کالسیک تنها سرمایه

بــه عنــوان موتــور محرکــه رشــد و توســعه اقتصــادي معرفــی 

 2و سـوان ) 1956( 1رشد نئوکالسیکی سولو الگوهاي. کردند می

نیز بر عواملی همچون نیروي کار، سـرمایه فیزیکـی و   ) 1956(

سطح اولیه درآمد سرانه به عنـوان عوامـل تعیـین کننـده رشـد      

ولی بعدها مطالعات تجربی و نظـري  . نمودند اقتصادي تأکید می

اي ه نشان دادند که سرمایه) زا مانند ادبیات رشد درون(متعددي 

توانند توجیه کننـده تفـاوت    فیزیکی و نیروي کار به تنهایی نمی

رشد اقتصادي کشورها باشند، بلکه طیف وسـیعی از متغیرهـا از   

ی، شـرایط  جمله منابع طبیعی، کیفیـت نهادهـا، سـرمایه انسـان    

وجود دارنـد   ها و بسیاري عوامل دیگر جغرافیایی، عملکرد دولت

هاي زمانی مختلف تحـت   رهکه رشد اقتصادي کشورها را در دو

به طوري کـه در راسـتاي همـین بحـث     . اند تأثیر خود قرار داده

متغیـر را بـر    145بـیش از  ) 2004( 3ساالي مـارتین و دیگـران  

هـاي مختلـف    اساس ادبیات تجربـی و نظـري رشـد در حـوزه    

توانند رشد اقتصادي کشورها  اند که می اقتصادي شناسایی نموده

  .ندرا تحت تأثیر قرار ده

هاي رشد اقتصادي، انتخاب متغیرهـاي   برخی موارد تئوري

کنند، اما انتخاب اکثر متغیرها بـر اسـاس    خاصی را پیشنهاد می

هـاي رشـد    سلیقه محقق بوده است، که به این پدیده در تئوري

 .)231: 2001، 5بـراك و دورالف (شود  اطالق می 4"انتها باز بی"

مثـل  ( ز یـک متغیـر  هـاي مختلفـی ا   به عالوه عموماً شـاخص 

تواند بـه انتخـاب    وجود دارد و نتایج تحقیق می) سرمایه انسانی

دو نـوع  ) حـداقل (بنابراین ما با . ها حساس باشد یکی از شاخص

تصریح یا ترکیب متغیرهـا در الگـوي   : نااطمینانی مواجه هستیم

اطمینـانی در   و بـی ) اطمینانی الگـو شـهرت دارد   که به بی(رشد 

واقع تخمین اثر یک متغیـر ماننـد درآمـد     در. خصوص ضرایب

بـر اسـاس   (نفتی به ترکیب متغیرهاي دیگر بسـتگی دارد کـه   

                                                   
1. Solow (1956) 
2. Swan (1956) 
3. Sala-i-Martin et al. (2004) 
4. Open-Endedness  
5. Brock & Durlauf (2001) 

متغیـر   kبـا وجـود   . در الگـو لحـاظ شـده اسـت    ) سلیقه محقق

توان برآورد کـرد کـه    الگو براي رشد اقتصادي می k2توضیحی 

به عالوه ممکـن اسـت   . دهد اغلب نتایج متناقضی به دست می

نسبت به تغییرات کوچک در متغیرهاي الگو بسیار نتایج تخمین 

و باثبـات   6گوینـد الگـو مسـتحکم    اصطالحاً مـی (حساس باشد 

آمدن بر نااطمینانی الگو،  فائقحل مناسب براي  یک راه). نیست

گیري وزنی از ضـرایب   تخمین تمامی الگوهاي ممکن و متوسط

 هـا بـر اسـاس    ایـن وزن . متغیر مورد نظر با روش بیزین اسـت 

ها  اطمینانی که نسبت به هر الگو براساس اطالعات قبلی و داده

وجود دارد و همچنین توزیع احتمال هر ضریب در الگوي مـورد  

  ).142: 2010، 7مگنس و همکاران(گردد  نظر تعیین می

هـاي   از لحاظ نظري طیف وسیعی از متغیرها شـامل نهـاده  

، )طبیعـی ماننـد سـرمایه فیزیکـی، نیـروي کـار و منـابع       (تولید 

سرمایه انسانی و عوامل سیاستی و شرایط نهادي مانند تجـارت  

هاي حکمرانی و محیط کسـب   خارجی، تحوالت مالی و شاخص

لـذا طیـف وسـیعی از    . سـازند  و کار، رشد اقتصادي را متأثر مـی 

متغیرها ممکن است رشد اقتصادي را در هر کشور تحت تـأثیر  

هـاي   با به کارگیري روش در این مقاله قصد داریم تا. قرار دهند

حـداقل مربعـات    و BMA(8(گیري مدل بیزینـی   بدیع میانگین

، عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي ایـران  WALS(9(متوسط وزنی 

  .را بررسی نماییم

بخـش دوم  . مقاله حاضر در شش بخش تنظیم شده اسـت 

عوامـل مـؤثر بـر رشـد     مقاله به تبیین مبانی نظـري تحقیـق و   

در بخــش ســوم مطالعــات تجربــی . اختصــاص دارد اقتصــادي

در . پیرامون مبحث رشد اقتصادي مورد بررسی قرار گرفته است

گیـري مـدل    شناسی دو رویکرد میـانگین  بخش چهارم به روش

در بخـش  . پـردازیم  بیزین و حداقل مربعات میانگین وزنـی مـی  

پنجم الگو و نتـایج تخمـین و تعیـین الگـوي بهینـه براسـاس       

سرانجام، در بخـش ششـم   . اطالعاتی ارائه شده است معیارهاي

ــذکور را جمــع  ــز مباحــث م ــدي و نتیجــه نی ــرده و  بن ــري ک گی

  .نماییم پیشنهادهایی ارائه می

  

  

                                                   
6. Robust  
7. Magnus et al. (2010) 
8. Bayesian Model Averaging 
9. Weighted Averaging Least Square 
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  مروري بر الگوهاي رشد اقتصادي: مبانی نظري .2

هـاي رشـد اقتصـادي بـه      از نقطه نظر تاریخی، شـروع نظریـه  

از نظــر . گــردد بــر مــی) 1942( 2و شــومپیتر) 1890( 1مارشــال

مارشال گسترش بازارها، باعث رشد تولیدات جهانی و همچنـین  

رشد اقتصادهاي داخلی و خارجی شـده و در نهایـت منجـر بـه     

در عـین حـال تعریـف    . شود افزایش درآمد براي کل اقتصاد می

رشد اقتصـادي و اصـول اولیـه بـراي تحقیـق در زمینـه رشـد        

 1928ه رمزي در سال اقتصادي بهینه به شکل امروزي در مقال

  ).28: 1389آبادي و بهرامی،  جالل( است

نظریه رشد اقتصادي از دیدگاه نئوکالسیک مدرن، در سال 

در الگـوي ارائـه   . مطرح شده است) 1956( 3سولو توسط 1956

اندازها، انباشت سرمایه و رشد اقتصادي  شده آنها رابطه بین پس

ایـن الگـو یـک     در. براساس تابع تولید کل توصیف شده اسـت 

وجود دارد و بدون در نظـر   4)وضعیت باثبات(نقطه تعادل پایدار 

بـا افـزایش   . توان به آن دست پیدا کـرد  گرفتن شرایط اولیه می

زا، تـأثیر مثبتـی بـر     وري عوامل تولید، پیشرفت فنی بـرون  بهره

 5انباشت ایجاد کرده و این الگو را با مسیر رشـد متـوازن   فرایند

در اصطالح اقتصادي، این بدان معناست کـه  . دساز متناسب می

 .همگرایی بین اقتصادها در نظر گرفته شده است

برنـده رشـد،     نیروهـاي پـیش   6زا هاي رشـد درون  در نظریه

انباشت آنها  هاي ناشی از آنها و همچنین نیروهایی که بر پویایی

هـاي رشـد    ظهـور نظریـه  . گذارند، بررسی شـده اسـت   تأثیر می

ــر زا توســط درون ــا توســعه ) 1988( 8و لوکــاس) 1986( 7روم ب

الگوهاي رشـد اقتصـادي و بـه تبـع آن تغییـرات تکنولـوژیکی       

رشـد،   فراینـد زایی  بر این اساس درون. زا همراه بوده است درون

ها بر رشد در چارچوب اقتصـادهاي بـاز و    به نقش و اثر سیاست

ر زا رومـ  نسل دوم الگوهاي رشـد درون . بسته تأکید داشته است

ــپمن )1990( ــمن و هل ــت ) 1991( 9، گروس ــون و هوای  10و آقی

رشد اقتصادي  فرایندنوآوري و ابداعات را پایه و اساس ) 1992(

هـا و ابـداعات نتیجـه     در این الگوها، نـوآوري . گیرند در نظر می

                                                   
1. Marshal (1890) 
2. Schumpeter (1942) 
3. Solow (1956) 
4. Steady State 
5. Balanced Growth Path 
6. Endogenous Growth Models 
7. Romer (1986) 
8. Lucas (1988) 
9. Grossman & Helpman (1991) 
10. Aghion & Howitt (1992) 

هــا و ســرریز دانــش  هــاي تحقیــق و توســعه در بنگــاه فعالیـت 

و از ایــن رو المللــی اســت  المللــی ناشــی از تجــارت بــین بــین

ترین تعیین کننده نرخ رشـد   هاي تحقیق و توسعه، اصلی فعالیت

هاي تحقیق و توسعه، تولید  فعالیت. شوند اقتصادي محسوب می

اي در  هاي واسطه را از طریق افزایش تعداد، بهبود کیفیت، نهاده

  ).171: 1996رومر، (دهد  افزایش می ...و دسترس 

متغیرهــاي توضــیحی زیــادي در الگوهــاي نظــري و تجربــی، 

هدف بسیاري . توضیح دهنده رشد اقتصادي مطرح شده هستند

از مطالعات تجربی انجام شده در زمینه رشد اقتصـادي، تعیـین   

اي از متغیرهاي توضـیحی بـر رشـد     اهمیت اثر یک یا مجموعه

د متغیرهاي توضیحی بـالقوه تأثیرگـذار بـر    اتعد. اقتصادي است

تجربی رشد، نشان دهنده آن است که  رشد اقتصادي در ادبیات

 نظریه رشد اقتصادي در مورد اینکـه چـه متغیرهـایی بایـد در    

دوپـل هـافر و   (وارد شود، غنـی نیسـت   11 "رگرسیون صحیح"

  ).7: 1992، 12همکاران

  

  قتصاديعوامل مؤثر بر رشد ا -2-1

در ایـن  . باشـد  عوامل بسیاري بر رشـد اقتصـادي اثرگـذار مـی    

ي اقتصادي، ادبیات تجربی و دسترسی به تحقیق بر اساس تئور

ها متغیرهاي مؤثر بر رشد اقتصادي احصا شده و در ادامه به  داده

  :گردند اختصار تشریح می

 صادرات نفت و گاز( درآمدهاي نفتی( 

هاي یـک   کند که افزایش ذخیره دارایی اقتصاد متعارف بیان می

شـود کـه آن کشـور از تـوان رشـد بلندمـدت        کشور باعث مـی 

اما برخالف این ادعا تعداد قابل توجهی . باالتري برخوردار باشد

دهند که منابع طبیعی نه تنها عامـل   از شواهد تجربی نشان می

این موضوع بـه  . اند اند بلکه سبب کاهش آن نیز شده رشد نبوده

صورت یک پارادوکس در مقابل نظریات اقتصاددانان کالسیک، 

نباشت سـرمایه فرصـتی بـراي    که معتقد بودند منابع از طریق ا

مقاالت پیشـرو و  . کند، قرار گرفته است رشد و توسعه فراهم می

نشــان داد کــه در ) 1997و  2001( 13تأثیرگــذار ســاچز و وارنــر

صورت کنترل برخی از متغیرهاي مؤثر بـر رشـد، افزایشـی بـه     

میزان یک انحراف معیار در میزان درآمد منـابع طبیعـی سـبب    

خواهد شد تا رشد اقتصادي به طور ساالنه در حدود یک درصد 

                                                   
11. True Regression 
12. Doppelhofer et al. (2000) 
13. Sachs & Warner (1997, 2001) 
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نفـرین یـا بـالي    "این نتیجه باعث خلـق مفهـوم   . کاهش یابد

لهام بخش بسیاري از مقاالت متعاقب در ایـن  گشته و ا "1منابع

  .موضوع گردید

اقتصاد ایران به شدت وابسته به نفت بوده و آسیب پـذیري  

ایـن متغیـر اثـرات    . آن نسبت به درآمدهاي نفتی بسیار باالست

یی کـه درآمـد نفتـی    ها سالدر . اي بر اقتصاد ایران دارد دوگانه

آمدها اثـر مثبـت بـر    داراي رشد مالیم و آرام بوده است این در

در واقع رشـد مالیـم درآمـد نفتـی،     . رشد اقتصادي داشته است

بـه  . رشد اقتصادي را از طرف عرضه و تقاضا افزایش داده است

هنگام رونق درآمدهاي نفتـی، از طـرف تقاضـا، مخـارج دولـت      

اي  افزایش یافته و از طرف عرضه نیز واردات کاالهاي سـرمایه 

این عوامل اثر مسـاعدي بـر رشـد     اي تسهیل شده که و واسطه

از طرف دیگر رونق درآمـدهاي نفتـی در   . اقتصادي داشته است

هـاي   ها در اقتصاد ایران منجـر بـه انبسـاط بخـش     برخی دوره

هـاي   و انقباض بخـش ) مانند مسکن و خدمات(غیرقابل مبادله 

و در نتیجه کاهش رشـد  ) مانند صنعت و کشاورزي(قابل مبادله 

بـه عـالوه واردات بـیش از حـد     . شود دمدت میاقتصادي در بلن

پـذیري   هاي رونق نفتی، قدرت رقابت کاالهاي مصرفی در دوره

: 1388نیري،  مهرآرا و مکی(تولیدات داخلی را کاهش داده است 

لذا اثر رشد درآمدهاي نفتی بر رشد اقتصادي مبهم است و . )35

لذا . رها داردنیاز به بررسی اثر درآمدهاي نفتی در کنار سایر متغی

آمدن به نااطمینانی حاصل شده در بررسـی نحـوه و    فائقبراي 

شدت اثرگذاري ایـن متغیـر از روش میـانگین گیـري بیـزین و      

WALS استفاده شده است.   

  ،سرمایه انسانی، سرمایه بهداشـتی و  نیروي کار

  رشد اقتصادي

هــاي  تولیــد از منظــر نظریــه فراینــدنقـش نیــروي انســانی در  

هاي قابل توجهی شـده   در طول زمان دچار دگرگونی اقتصادي،

گیـرد کـه در یـک     اي را در بر می ها، دامنه این دگرگونی. است

شبیه نیروي کار به عنوان یکی از عوامل تولید کمیت  سوي آن

 نمونـه بـارز آن نظریـه   . گیرد به سایر عوامل مورد توجه قرار می

از  یکـی نـوان  کار را بـه ع  یرويکه ن باشد یم یکرشد نئوکالس

و در  .انـد  لحـاظ نمـوده   صادياقت تأثیرگذار بر رشد یعوامل اصل

سوي دیگر، مفهوم سرمایه انسانی قرار دارد که حاصل انباشـت  

  .ها است دانش، مهارت و تجربه در انسان

                                                   
1. Resource Curse 

معتقـد بودنـد کـه ارتبـاط     ) 1990(و رومر ) 1988(لوکاس 

در سـرمایه    گذاري نزدیکی بین افزایش رشد اقتصادي و سرمایه

دهد کـه   نشان می) 2001و  1997(بارو و لی . انسانی وجود دارد

آموزش به طور مداوم، کارایی نیروي کـار را از طریـق افـزایش    

کنـد سـرمایه    او همچنـین بیـان مـی   . دهد دموکراسی، ارتقا می

هـاي پیشـرفته از    انسانی منجر بـه تسـهیل جـذب تکنولـوژي    

  .شود کشورهاي پیشتاز می

2مکارانآقیون و ه
نمایند که آموزش از طریق  نیز تأکید می 

بهبود سالمتی و افزایش برابري بـین افـراد، شـرایط بهتـري را     

آقیون (نماید  هاي حکمرانی خوب فراهم می براي ارتقاء شاخص

یـنش  ب وفیت ش، ظررآموزش و پرو). 1618: 1999و همکاران، 

، دياربریقات کقانجام تحاي مردم را بر ژيعلمی، فنی و تکنولو

کـار  نیـروي  گـردد   یمـ یش داده و موجب ااختراع و اکتشاف افز

هاي ی که در تکنولوژي کاالمیرات و تحوالت مداوتغیخود را با 

ق دهد و بتوانـد از ماشـین آالت،   یتطب شود اي ایجاد می سرمایه

تکسیرا (نماید یشرفته، بهتر استفاده پاي ه تجهیزات و تکنولوژي

  .)208: 2004، 3و فورتونا

براساس مبانی نظري موجود، در کنار آمـوزش، بهداشـت و   

اي در افـزایش رشـد    سالمت نیروي کـار نیـز از اهمیـت ویـژه    

مخارج بهداشتی مانند مخارج آموزشی . اقتصادي برخوردار است

دولت، کیفیت منابع انسانی را ارتقا داده و باعث افزایش امید بـه  

ه افزایش تمایل بـه  این امر منجر ب. شود زندگی و طول عمر می

و به دنبال آن رشد اقتصـادي خواهـد     گذاري انداز و سرمایه پس

مخارج بهداشتی از طریق افزایش عمر کاري، کمیت منـابع  . شد

آموزشی نیز خواهـد    گذاري انسانی را ارتقا داده و مکمل سرمایه

) 1996(در این مورد، بـارو  . )78: 1388سلمانی و محمدي، (بود 

ه در توضیح رشد اقتصادي، بهداشـت نسـبت بـه    معتقد است ک

افزایش مخارج . آموزش از سطح اهمیت باالتري برخوردار است

بهداشتی در کشورهاي در حال توسعه که سطح امید به زنـدگی  

و ســطح بهداشــت عمــومی پــایین اســت، از کــارایی بــاالتري 

برخوردار بوده و عالوه بر طوالنی نمودن عمر، رشـد اقتصـادي   

انـداز،   ي را به دنبال دارد؛ چراکه اثر مثبـت آن بـر پـس   تر سریع

در . را جبـران نمایـد    گـذاري  تواند اثر منفی بر منابع سـرمایه  می

مقابل در کشورهاي توسعه یافته که امید به زندگی و بهداشـت  

                                                   
2. Aghion et al. (1999) 
3. Texeira & Fortuna (2004) 
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در سطح باالیی قرار دارد، افزایش مخارج بهداشـتی دولـت بـه    

بخـش خصوصـی و     ريگـذا  دلیل اثر منفی آن بر منابع سـرمایه 

، کارایی الزم را در افزایش رشد اقتصادي  گذاري کاهش سرمایه

: 2006، 1آیسـا و پویـو  (تواند مـانع رشـد شـود     ندارد و حتی می

لــذا در مجمــوع نــوع و میــزان اثرگــذاري نیــروي کــار،  ). 250

توانـد در اقتصـادهاي    انسـانی و بهداشـتی مـی     گـذاري  سرمایه

بنابراین در بخش پـنجم بـا وارد کـردن     .، متفاوت باشدمختلف

هاي مناسب در کنار سایر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي،  شاخص

  .احتمال حضور و شدت و نحوه رابطه متغیرها بررسی خواهد شد

 و رشد اقتصاديي گذار سرمایه  

تقاضاي کل اسـت کـه   پر نوسان ي یکی از اجزاي گذار سرمایه

نات اقتصــادي و رشــد اي در نوســا نقــش بســیار تعیــین کننــده

: 1391پژویـان و خسـروي،   (اقتصادي یک کشور ایفا می نماید 

یـابیم   مـی  در با مطالعه سیر تکاملی کشورهاي توسعه یافته .)2

گـذاري بخـش خصوصـی از     گذاري به ویژه سـرمایه  که سرمایه

راهکارهاي اساسی برون رفت رکود اقتصادي و قرار گـرفتن در  

  .آید اقتصادي کشورها به شمار میرشد و توسعه باالتر مسیر 

گیـرد   ها انجام مـی  ساختگذاري دولت عمدتاً در زیر سرمایه

گـذاري خصوصـی را    هاي الزم براي تشـویق سـرمایه   که زمینه

آورد و در مواردي دولت مسـتقیماً در بخـش تولیـدي     فراهم می

کند که عمدتاً در کشورهاي در حـال توسـعه    گذاري می سرمایه

مخصوصاً در کشورهاي صادر کننـده نفـت کـه    . گونه است این

ــی     ــب م ــت کس ــروش نف ــاري از ف ــدهاي سرش ــد  درآم کنن

توانـد نقـش بسـزایی در رونـد رشـد       گذاري دولـت مـی   سرمایه

اي بـه وجـود    رشد و پیشرفت هر جامعـه . اقتصادي داشته باشد

هاي فیزیکی براي تولید و توزیـع کاالهـا و خـدمات،     زیرساخت

ها بستگی دارد، بـه طـوري کـه قـدرت      اهبین عامه مردم و بنگ

اقتصاد ملی به توانایی و موجودي زیر ساخت آن بستگی دارد و 

هاي تجاري و  ها بر تداوم فعالیت زیرساختکیفیت و کارایی این 

اقتصادي جامعه و کیفیت زندگی و سالمت اجتماعی مؤثر است 

اما از آنجایی که در کشـور مـا    ).3: 1983هادسن و همکاران، (

درآمدهاي نفت بخش اعظم درآمدهاي ارزي دولـت را تشـکیل   

هـاي رونـق    گذاري عمرانـی بـه ویـژه در دوره    دهد، سرمایه می

هـاي   درآمدهاي نفتی ممکن است بـه اتـالف منـابع و فعالیـت    

وري سرمایه اثـرات مـورد    دامن زده و با کاهش بهره جویی رانت

                                                   
1. Aisa & Pueyo (2006) 

  .قتصادي نداشته باشدانتظار را بر رشد ا

 و رشد اقتصادي آزادي اقتصادي  

معتقدند بـاز بـودن تجـاري     گذاران سیاستبرخی اقتصاددانان و 

منجر بـه عملکـرد کـالن اقتصـادي     ) کمترمحدودیت تجاري (

مطالعات تجربی فراوانـی  . شود میتر  بهتر و رشد اقتصادي سریع

توان به  می کنند، از جمله این مطالعات از این دیدگاه حمایت می

چز و ن، ســـا4)1993(، بـــن داود 3)1993(، ادواردز 2)1992(دالر 

، آلسینا و همکاران 6)2001(، رودریگز و رودریک 5)1995(وارنر 

المللی همانند بانـک   همچنین نهادهاي بین. اشاره کرد 7)2005(

المللی پـول و سـازمان همکـاري و توسـعه      ، صندوق بینجهانی

رهاي عضـو ایـن بـاور را توصـیه     به کشـو ) OECD(اقتصادي 

رشـد   ي خارجی بـر گذار سرمایهکنند که آزادسازي تجارت و  می

حتــی بانــک جهــانی و صــندوق . اقتصــادي تــأثیر مثبــت دارد

سـازي   گیـري بـازار و آزاد   المللی پول، اصـالحات بـا جهـت    بین

پیوند مثبت . دهند هاي مالی خود قرار می تجاري را شرط کمک

که به شدت از سوي محافـل  (رشد اقتصادي باز بودن تجاري و 

انگیزه مناسبی ) المللی تبلیغ شده است آکادمیک و نهادهاي بین

براي بسیاري از کشورهاي در حال توسعه براي انجام اصالحات 

سابقه طی سی سال گذشـته بـه وجـود     تجاري یک جانبه و بی

کننـد   هاي رشد مبتنی بر تجارت خارجی تأکید مـی  ظریهن. آورد

تجارت خارجی از طریق بهبود تخصیص منابع، دسترسی به  که

هـاي   جویی اي بهتر، استفاده از صرفه فناوري و کاالهاي واسطه

ناشی از مقیاس تولید، افزایش رقابـت داخلـی، ایجـاد محیطـی     

وري عوامـل تولیـد بـر رشـد      مناسب براي ابداعات و ارتقاء بهره

بـه  ). 75: 1384، همهدي زادمرادي و (گذارد  اقتصادي تأثیر می

 1980همین دلیل بسیاري از کشورهاي در حال توسعه از دهـه  

هاي اقتصادي زدند که با عنوان  اي از سیاست دست به مجموعه

در ادبیات توسعه اقتصادي مطـرح شـده اسـت، از    » آزادسازي«

ــوان  80ایــن رو دهــه  ــه عن دهــه آزادســازي اقتصــادي در «ب

  . شده استنامگذاري » کشورهاي در حال توسعه

اي در مـورد   امروزه هر چند ممکـن اسـت اجمـاع گسـترده    

اسـتراتژي   چـارچوب حمایت بـیش از حـد از سـوي دولـت در     

                                                   
2. Dollar (1992)  
3. Edwards (1993) 
4. Ben-David (1993) 
5. Sanches & Warner (1995) 
6. Rodriguez & Rodrik (2001) 
7. Alesina et al. (2005) 
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ها، که منحصراً در خـدمت   از برخی بخش» جایگزینی واردات«

شود وجود داشـته باشـد، امـا     حفظ منافع خاصی بکار گرفته می

خصـوص در  اجماعی در مورد اینکه آزادسازي سریع تجاري، به 

کشورهایی که با مشکالت سـاختاري و نهـادي روبـرو هسـتند     

مـرور خالصـه   . منجر به رشد اقتصادي خواهد شد، وجود نـدارد 

ادبیات باز بودن، آزادسازي تجارت و رشد اقتصادي به یک نکته 

وجود ادبیات گسترده در ایـن   رغم علیکه  ،نماید مهم تأکید می

ـ   ،رابطه بـه  . ن خصـوص وجـود دارد  هنوز ابهامات زیـادي در ای

طوري که اکثر مطالعات انجام شده در ایران، اثر آزادي تجـاري  

را بدون در نظـر گـرفتن سـایر عوامـل مـؤثر و مهـم بـر رشـد         

روشی که در این مطالعه به کار . اند اقتصادي ایران بررسی کرده

نا اطمینـانی حاصـل از   بر برده شده این امکان را داده است که 

آییم و متغیرهـا را براسـاس احتمـال پسـین      فائقانتخاب مدل 

  .مرتب نماییم

 توسعه مالی و رشد اقتصادي 

معتقد است کـه رابطـه توسـعه مـالی و رشـد       1)1966( پاتریک

در . توسعه یـافتگی هـر کشـور بسـتگی دارد     اقتصادي به درجه

بهبود خدمات مالی و گسترش ابزارهـاي   ابتدایی توسعه، حلمرا

. شـود  تغییرساختار مالی موجب رشد اقتصادي مـی جدید مالی و 

روي  توسعه اقتصادي، تحـوالت مـالی دنبالـه    ولی در ادامه روند

شود و تقاضا بـراي انـواع جدیـدتر ابزارهـا و      می تقاضا براي آن

هایی که  بیشتر تئوري. ودش تعیین کننده می خدمات مالی عامل

زا قرار  د درونپردازند، در چارچوب الگوهاي رش به این مقوله می

  .گیرند می

به طور کلی نظریـات مربـوط بـه توسـعه مـالی و رشـد را       

توان به دو گروه تقسیم کرد؛ گـروه اول بـا الهـام گـرفتن از      می

معتقدند بخش مالی تنهـا بـه عنـوان    ) 1952( 2نظرات رابینسون

هـاي اقتصـادي عمـل     اندازکننـدگان و بخـش   واسطه بین پـس 

کند و حالت انفعـالی دارد و عوامـل رشـد اقتصـادي همـان       می

گـروه دوم کـه در آن افـرادي مثـل     . عوامل کالسیک هسـتند 

ــرار ) 1973( 5و شــاو) 1973( 4، مکینــون)1969( 3گلدســمیت ق

توســعه مــالی از طریــق افــزایش ســطح  دارنــد، معتقدنــد کــه

افـزایش  (، تعمیـق سـرمایه   ) گذاري افزایش سرمایه(اندازها  پس

                                                   
1. Patrick (1966) 
2. Robinson (1952) 
3. Goldsmith (1969) 
4. McKinnon (1973) 
5. Shaw (1973) 

دهـد و   یا هر دو، رشد اقتصادي را افزایش مـی ) کارایی سرمایه

تفاوت در کمیـت و کیفیـت خـدمات ارائـه شـده ایـن بخـش،        

تواند بخش مهمی از تفاوت نرخ رشد اقتصادي بین کشوري  می

 اامـ  .)4: 1388صـمیمی و همکـاران،   جعفـري  (د را توضیح ده

د کـه توسـعه   نـ ده زمینه نشان مـی  این مطالعات انجام شده در

بـه طـوري کـه در     .شود نمی اقتصادي مالی الزاماً منجر به رشد

کشورهاي صادرکننده نفت، حاکی از ضعف عمـومی بازارهـاي   

مالی این کشورها در تحریک رشـد و توسـعه اقتصـادي اسـت     

  ).60: 1388موتمنی، (

 تورم و رشد اقتصادي 

نکته قابل توجه در رابطه رشد اقتصادي و تـورم آن اسـت کـه    

اقتصاددانان مکاتب مختلف در خصوص این ارتباط بـا یکـدیگر   

با توجه به ). 1391: 1997، 6یا و همکارانتسا(توافق نظر ندارند 

از منظـر  ) با تأکید بر نقش تـورم (مبانی الگوهاي رشد اقتصادي 

هاي مختلفـی در رابطـه بـین ایـن دو      ب اقتصادي دیدگاهمکات

اثر تورم بر رشد اقتصادي به سه حالت متفاوت . متغیر وجود دارد

، تورم اثر مثبـت بـر   7مطابق با نظریه ساختاري. بیان شده است

در این نظریه، حداقل تا نرخ معینی از تورم، . رشد اقتصادي دارد

در . قتصادي برقـرار اسـت  وجود رابطه مثبت میان تورم و رشد ا

، که معتقد به ایجـاد انحـراف اقتصـادي    8نظریه انحراف گرایان

در . باشد، تورم اثر منفی بر رشد اقتصـادي دارد  ناشی از تورم می

شـود از رشـد    واقع عدم کارایی که توسط تورم بـاال ایجـاد مـی   

هاي تـورم بـاال و متغیـر     وجود نرخ .کند اقتصادي جلوگیري می

ي بـه نفـع   گـذار  سـرمایه موجب افزایش هزینه مبادله و کاهش 

هـاي غیرتولیـدي و در نتیجـه کـاهش رشـد اقتصـادي        فعالیت

دیدگاه سومی نیز با عنوان نظریه خنثـی مطـرح شـده     .شود می

جعفـري  (است، که در آن رشـد تولیـد مسـتقل از تـورم اسـت      

از بعد نظـري مشـخص    .)46: 1386ي، زاده کنار صمیمی و قلی

تواند اثري مثبت بـر سـطح محصـول و     گردید که تورم هم می

شـود   رشد اقتصادي داشته باشد و هم اثر منفی؛ لذا مشاهده می

که رابطه این دو متغیر از جنبـه نظـري مـبهم اسـت و ادبیـات      

ــه   ــه ارائ ــن زمین اقتصــادي موجــود، رابطــه مشخصــی را در ای

این خصوص محققـان بـا دو نـوع نااطمینـانی      لذا در. کنند نمی

ـ  رو هسـتند کـه مگـنس و همکـاران      هانتخاب متغیر و الگو روب

                                                   
6. Satya et al. (1997) 
7. Structuralism  
8. Distortions 
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  .دانند گیري را بهترین راه حل می هاي متوسط روش) 2010(

 اقتصاد زیرزمینی و رشد اقتصادي 

هایی اسـت کـه بـه     اقتصاد زیرزمینی شامل آن دسته از فعالیت

. شده و در جایی ثبت نشده استطور قانونی یا غیرقانونی انجام 

هاي خارج از حیطه اقتصاد رسمی در چهار بخش خانوار،  فعالیت

طبیعـت  . غیررسمی، نامنظم و غیرقـانونی قابـل تفکیـک اسـت    

گیري و مطالعه مستقیم آن را بـا   پنهانی اقتصاد زیرزمینی، اندازه

هـاي   سازد و به همـین دلیـل بیشـتر روش    مشکل رو به رو می

ــدازه ــر ان ــج، روشگی ــن    ي رای ــتقیم ای ــین غیرمس ــاي تخم ه

کننـده بسـیاري همـراه     هاي محدود هاست که با فرضیه فعالیت

اي از طریـق کـاهش    هـاي سـایه   افزایش حجـم فعالیـت  . است

دسترسی به خدمات بخـش عمـومی منجـر بـه کـاهش رشـد       

: 1389مهرآبـی بشـرآبادي و همکـاران،    (اقتصادي خواهد شـد  

185-184.(  

اقتصاد زیرزمینی را در چهار دسته قرار  1)89: 1997(فایگ 

نخست، اقتصاد غیرقانونی بر پایه درآمـدهاي ممنوعـه،   : دهد می

دوم، اقتصـاد گـزارش   . تجارت غیرقانونی دارو و بـازار سـیاه ارز  

بایـد   نشده بیانگر آن مقدار از درآمد است که به طور قانونی مـی 

وم، اقتصاد س. شد ولی نشده است به مقامات مالیاتی گزارش می

ثبت نشده کـه موجـب اخـتالف میـان درآمـد و تولیـد واقعـی        

هـاي   چهـارم، اقتصـاد غیررسـمی کـه شـامل فعالیـت      . شود می

رونـد و از   هـا طفـره مـی    اقتصادي اسـت کـه از صـرف هزینـه    

مجوزهاي تجاري، قرارداد کار، قوانین و سیستم امنیت اجتماعی 

ان نرخ ارز رسمی در این تحقیق از اختالف می. کنند پیروي نمی

و غیررسمی به عنوان شاخصی براي اقتصاد زیرزمینـی اسـتفاده   

باشـد؛ زیـرا    شده است که نشان دهنده پدیده بازار سیاه ارز مـی 

افراد به دنبال این هستند که با فروش ارز در بازار غیررسمی به 

تفاوت نرخ ارز رسمی و بـازار سـیاه   . سودهاي باالتر دست یابند

مالیات غیرمستقیم بر صـادرات تلقـی شـده و در    به عنوان یک 

کند  افراد براي تجارت غیرقانونی و قاچاق کاال، انگیزه ایجاد می

) 1380(عـرب مـازار    .).57: 1392پـور،   نژاد عمران و نیـک  تقی(

کند که شواهد، نقش برجسته تجـارت غیرقـانونی را در    بیان می

  .کند ترکیب و نوسانات اقتصاد سیاه در ایران تأیید می

 نرخ ارز و رشد اقتصادي 

خـالص   یـق از طر(کـل   ينرخ ارز از دو کانـال تقاضـا   تغییرات

                                                   
1. Fige (1997) 

اي  واسطه يکاالها يها هزینه یقاز طر(و عرضه کل ) صادرات

دو  یـن ا ینـد را تحـت تـأثیر قـرار داده و برآ    یدرشد تول) یواردات

تواند  کشور خواهد داشت و می ياقتصاد یهاول یطبه شرا یبستگ

 یکیمباحـث تئـور   ي دیگر،از سو. برجا بگذارد یمتفاوت اتتأثیر

از آن  یحاک یافتهانجام  یتجرب هاي یو به دنبال آن بررس یدجد

 ،دهـد  ارز اثرات نامتقارن از خود نشان می نرخ تغییراتاست که 

کـالن   یرهـاي نـرخ ارز بـر متغ   یشکه اثـرات افـزا   یبدان معن

متفـاوت از اثـرات کـاهش نــرخ ارز     یـد، از جملـه تول  ياقتصـاد 

 ).6: 2000، 2کاندیل(باشد  یم

از طرف تقاضا افزایش نرخ ارز تأثیر مثبت بر صادرات و اثر 

 IS/LMلذا بر اساس الگـوي کالسـیک   . منفی بر واردات دارد

امـا در  . کنـد  افزایش نـرخ ارز رشـد اقتصـادي را تحریـک مـی     

از  گذاري داخلـی  کشورهاي در حال توسعه، بخش عمده سرمایه

ت که پس از وارداتی اس اي اي و واسطه کاالهاي سرمایهترکیب 

. گیـرد  می برداري قرار تلفیق با سرمایه و منابع داخلی مورد بهره

گـذاري و در   هـاي سـرمایه   لذا رشد نرخ ارز، رشد قیمـت نهـاده  

گـذاري و سـرمایه    نهایت کاهش تقاضاي داخلی براي سـرمایه 

کاهش ارزش (همچنین با افزایش نرخ ارز . داخلی را در پی دارد

در  .یابـد  اضیان کاالهـا کـاهش مـی   قدرت خرید متق) پول ملی

توان اسـتدالل کـرد کـه افـزایش نـرخ ارز       طرف عرضه نیز می

اي وارداتـی در ترکیـب    هـاي سـرمایه   دلیل سهم باالي نهاده به

هاي تولیدي در بخش عرضه کشـور، منجـر بـه افـزایش      نهاده

پذیري و  لذا سودآوري، رقابت. شود هاي تولیدي می هزینه نهاده

در این شرایط افـزایش  . دهد تولید را کاهش می انگیزه گسترش

هـاي تولیـدي داشـته     تواند اثرات زیانباري بر بخش نرخ ارز می

نـرخ ارز  در مجموع اثر ). 227: 1388عسگري و توفیقی، (باشد 

  .ي مبهم استبر رشد اقتصاد

 نابرابري درآمدي و رشد اقتصادي  

 نـابرابري  که بودند عقیده این بر ها مدت اقتصاددانان از بسیاري

 و رشـد «فرضـیه  . یابـد  مـی  افزایش رشد اولیه مراحل در درآمد

هاي  یکی از نظریه) 1955( 3کوزنتس »درآمد توزیع در نابرابري

 در کـه  کنـد  مـی  بیـان  کـوزنتس . پیش گام در این حوزه اسـت 

 درآمد افزایش با درآمد نابرابري اقتصادي، رشد از پایینی سطوح

 توسـعه،  از مراحلـی  گذشـت  از بعـد  و یابـد  مـی  افـزایش  سرانه

                                                   
2. Kandil (2000) 
3. Kuznets (1955) 
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 یـک  کـوزنتس  نظر از نتیجه در. یابد می کاهش درآمد نابرابري

 برقـرار  اقتصـادي  رشد و درآمد نابرابري بین عکوسم U رابطه

امـا از زمـان مشـاهده     ).565: 1996، 1گر و اسکویرندینی( است

کوزنتس تاکنون، ارتباط بین رشـد و نـابرابري درآمـد بارهـا در     

در . و مقاالت مختلف مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت    مطالعات

واقع حدود پنجاه سال است که رابطه بین رشد و نابرابري درآمد 

ــرده   ــب ک ــود جل ــه خ ــان را ب ــیاري از محقق ــه بس ــت  توج اس

هایی که رابطه رشـد   به طور کلی مقوله). 1: 2005، 2ترنوسکی(

الگـوي   گیرند، همگی در قالـب دو  و نابرابري درآمد را در بر می

در الگوي . گنجند کالسیک یا مدرن یا تلفیقی از این دو الگو می

انـداز یـا    کالسیک رشد و نابرابري درآمد از طریـق عامـل پـس   

صـمدي و  ( کننـد  سرمایه فیزیکی با یکـدیگر ارتبـاط پیـدا مـی    

به این صورت که هر چه نابرابري درآمد . )57: 1394همکاران، 

تیار قشر مرفه جامعه که میـل  افزایش یابد ثروت بیشتري در اخ

ایـن موضـوع   . گیـرد  انداز باالتري دارند قـرار مـی   نهایی به پس

گـردد و   انداز کل و انباشت سرمایه بیشتر مـی  سبب افزایش پس

: 2000، 3گلـور (دهـد   در نهایت رشد اقتصـادي را افـزایش مـی   

خالف الگوي کالسیک، در الگوي مـدرن ارتبـاط بـین    بر ).707

شـود و سـرمایه انسـانی     ي درآمد منفی ارزیابی میرشد و نابرابر

به این صورت که برابـري بیشـتر   . عامل این ارتباط منفی است

گذاري در آموزش را براي افراد بیشتري  در جامعه امکان سرمایه

ي کمتردر نتیجه هر چه نابرابري درآمد . کند از جامعه فراهم می

گـردد و   وجود داشته باشد، سرمایه انسانی بیشتري حاصـل مـی  

در مـورد کشـوري ماننـد    ). همـان (یابد  رشد اقتصادي بهبود می

توانـد در نـوع ارتبـاط     توسعه می فرایندایران نیز طبعاً چگونگی 

از ضـریب  در ایـن مطالعـه   . بین رشد و توزیع درآمد مؤثر باشـد 

رده بـه منظـور   اي اسـت کـه بـه طـور گسـت      سـنجه که جینی 

رود، استفاده شده  گیري شدت نابرابري درآمدي به کار می اندازه

  .است

  

  پیشینه مطالعات انجام شده .3

در زمینه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي مطالعات زیـادي انجـام   

توان آنها را به دو گـروه تقسـیم    شده است، که به طور کلی می

ه بـراي اقتصـاد   مطالعاتی ک -2مطالعات بین کشوري  -1: کرد

                                                   
1. Deininger & Squire (1996) 
2. Turnovsky (2005) 
3. Galor (2000) 

  .یک کشور انجام شده است

دلیـل وجـود داده کـافی،    ین کشوري به در گروه مطالعات ب

تعداد متغیرهاي توضیحی یا مستقل زیاد است؛ لذا این مطالعات 

گیري سهم متغیرهاي مختلف  اندازهراهنماي بسیار خوبی براي 

) هاي اقتصادي و کیفیت نهادها هاي تولید، سیاست شامل نهاده(

، )1993( 5گریگوریودي ، )1993( 4فیشر. بر رشد اقتصادي است

، )1998( 7، گـانی )1996(، بـارو  )1995( 6بارو و ساالي مـارتین 

مورال  ،)2010( 9س و دیگرانن، مگ)2009( 8کوارسما و دیگران

از جملـه ایـن   ، )1389(، جالل آبادي و بهرامـی  )2012( 10بنیتو

  .روند مطالعات به شمار می

یـک  سري زمانی هاي  دادهدسته دوم مطالعات، معطوف به 

است به طوري که در آنها تأثیر متغیرها بر رشد اقتصادي کشور 

توان  جمله این موارد می از. شود در یک کشور خاص بررسی می

و  یـان ، در مـورد اقتصـاد اسـپانیا   ) 1998( 11به مطالعـه سـانچز  

) 2014( 13اونگدر مورد اقتصاد چین، فیلفان ت)2003( 12یودانگ

، درگـاهی و  )1377(دیگـران   عسـلی و در مورد اقتصاد الئوس، 

در مورد اقتصاد ایـران اشـاره   ) 1384(و دژپسند ) 1382(قدیري 

شود، رشـد اقتصـادي    از نتایج مطالعات تجربی مشاهده می. کرد

نتیجه تأثیر عوامل متعددي است که نظریات رشد تنها بخشـی  

از متغیرهـاي  طیف وسیعی لذا . اند داده از آنها را مورد تأکید قرار

هــاي  بــر اســاس تئــوري(کــالن اقتصــادي بــه طــور تجربــی 

به الگوهاي ساده رشد اضافه شده و قـدرت توضـیح   ) غیررسمی

تقریبـاً در تمـامی مطالعـات    . انـد  دهندگی آنهـا را افـزایش داده  

هاي زمانی اخیر سعی شده بر یک جنبه از الگوهاي رشـد   سري

بـه عـالوه سـهم عوامـل تعیـین      . تجربی تأکید شودتئوریک و 

کننده رشد اقتصادي از اقتصادي به اقتصاد دیگر متفاوت بـوده  

لذا بررسی اثر طیف وسیعی از متغیرهاي مؤثر ممکـن بـه   . است

طور همزمان با استفاده از رویکرد متوسط گیري بیزین که براي 

  .شدتواند مفید با همین منظور توسعه داده شده است، می

                                                   
4. Fischer (1993)  
5. De Gregorio (1993) 
6. Barro & Sala-i-Martin (1995) 
7. Gani (1998) 
8. Cuaresma et al. (2009) 
9. Mangus et al. (2010) 
10. Moral-Benito (2012) 
11. Sánchez (1998) 
12. Yan & Yudong (2003) 
13. Phimphanthavong (2013) 
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  تحقیق و برآورد  روش .4

ایــن بخــش شــامل دو قســمت عمــده اســت کــه ابتــدا روش  

گیـري مـدل بیزینـی و سـپس روش حـداقل مربعـات        میانگین

  . متوسط وزنی به ترتیب توضیح داده شده است

  

  مروري بر مبانی اقتصادسنجی بیزینی -4-1

ساز با آن سـر و   هایی که محققین مدل چالش ترین مهمز یکی ا

اي است  کار دارند، اختالف دیدگاه در خصوص متغیرهاي بالقوه

البتـه ایـن   . تواننـد در الگـوي توضـیحی لحـاظ شـوند      که مـی 

ــاوت در   اخــتالف ــه تف ــوارد حتــی منجــر ب نظرهــا در اغلــب م

دانـان تـالش    تاکنون اقتصادسـنج . ها نیز شده است گیري نتیجه

بـه عنـوان مثـال،    . اند ا در جهت حل این مشکل نمودهزیادي ر

هـاي   هاي ارائه شده توسـط آنهـا، انجـام آزمـون     حل یکی از راه

یا اضافه کردن متغیرهاي  زائدهاي  متوالی به منظور حذف متغیر

حذف شده به الگو است، که این روش نیز به دلیـل مشـکالتی   

امـا در   1.که داشت مورد اطمینان محققـان قـرار نگرفتـه اسـت    

موفق شـده عـالوه بـر     2"اقتصادسنجی بیزینی"ي اخیر ها سال

غلبه بر نااطمینانی در خصـوص انتخـاب پارامترهـا، بـه وجـود      

ایـن  . نااطمینانی در انتخاب الگوها نیز تا حد زیادي پایـان دهـد  

انجام  3"گیري مدل بیزنی میانگین"مهم به وسیله روشی به نام 

پایـه گـذاري شـد و     1961ل در سـا  4پذیرفت که توسط جفریر

                                                   
  .رجوع شود Poirier (1995)براي اطالعات بیشتر به . 1

اسـاس  بـر   )BayesianEconometrics( مبناي اقتصادسنجی بیزینی .2

هـاي   مجموعـه داده  �باشد، بدین صـورت کـه اگـر     قانون احتمال بیز می

بردار پارامترهاي مورد نظر باشد با توجه به اینکـه   θمربوطه در دسترس و 

ي احتمال تأثیرگذاري پارامترها به  یکی از اهداف مهم این رویکرد محاسبه

P(θ(یعنی ( هاي در دسترس شرط مجموعه داده y�( توان گفت  باشد، می می

  :که

P(θ Y� )=
��� θ� ��(�)

�(�)
 

  :توان نتیجه گرفت که نیست، پس می θتابعی از  (�)�همچنین از آنجایی که 

P(θ Y� )~	P�Y θ� �p(θ) 

اي از اطالعـات مربـوط بـه     که نشان دهنده مجموعـه   p(θ)که در معادله فوق به

دانیم تـابع پیشـین    ها راجع به آنها می پارامترهاي مدل است که قبل از نگاه به داده

P(Yبه  .شود گفته می θ� ها بر روي پارامترهاي مدل  که نشان دهنده تراکم داده (

شود و در نهایت به  نمایی گفته میها اشاره دارد تابع درست تولید داده فراینداست و به 

P(θ Y� آیـد و در   که با استفاده از ترکیب توابع پیشین و درستنمایی بدسـت مـی   (

ها و روند متغیرها  بردارنده هر دو دسته اطالعاتی است که قبل و بعد از مشاهده داده

 .شود نماییم، تابع پسین گفته می راجع به آنها کسب می

3. Bayesian Model Averaging 
4. Jefrier (1961) 

توسعه داده شد، بعدها نیـز افـرادي نظیـر     )1978( 5توسط لیمر

) 2003( 8کوپ و) 2000( 7، واسرمن)1999( 6رفتري و همکاران

از جمله محققینی بودند که مباحـث جـامع و راه گشـاتري را در    

و  1990این متدلوژي از اواسط دهـه  . اند این رابطه مطرح نموده

هاي حاصله در علوم مـرتبط بـا رایانـه و محاسـبات      با پیشرفت

جملـه   ازاي در بسیاري از علوم،  پیچیده ریاضی به نحو گسترده

کنندگان  و هر روز نیز بر شمار استفادهاقتصاد به کار گرفته شده 

یافته  هاي بسط استفاده از این شیوه و روش. گردد آن افزوده می

بـه منظـور   ) مـیالدي  2000بعد از سـال  (ي اخیر ها سالآن در 

هـاي رشـد مـورد توجـه      بررسی نااطمینانی مدل در رگرسـیون 

توجه بـه ایـن نکتـه الزم    . بسیاري از محققین قرار گرفته است

هـا و   ت که اصل اساسی در این روش آن است کـه بـا الگـو   اس

پارامترهاي مرتبط با آن به عنوان عوامل تصادفی رفتار کـرده و  

نمایـد   توزیع آنها را بر مبناي اطالعات قبلی مشاهده برآورد مـی 

  ).53: 1995، 9دراپر(

مـورد   یاقتصادسـنج  يدر الگوهـا  یـر در واقع دو دسته متغ

کـه بــر اســاس   10یاصــل یــرمتغ -1 :گیرنـد  مــیاسـتفاده قــرار  

رفتـار   یابی ینهکه عموماً بر اساس به يو قو یرسم يها يتئور

 ،شـود  مـی  یـت هستند از حضور آنها در الگو حما يآحاد اقتصاد

مشـکوك   یرهـاي متغ -2 وو درآمد در تابع تقاضـا   یمتمانند ق

 يبـرا  یهـاتی توج یغیررسم هاي يکه بر اساس تئور 11)کمکی(

در  یاديکمک ز یزینب یکردرو. شود می ارائهحضور آنها در الگو 

بـه  . کنـد  در الگو مـی ) مشکوك( یرهادسته از متغ ینا یصتشخ

مرسـوم، بـه    یبرخالف روش اقتصادسنج یکردرو ینعالوه در ا

 یــرعــدم حضــور متغ یــاخصــوص حضــور  در یصــورت قطعــ

ر الگو د یرحضور متغ يبرا یشود و تنها احتمال نمی یريگ یمتصم

 یستیما با یسنت یدر واقع در روش اقتصادسنج. شود برآورد می

را به الگـو   یريمتغ یک،صفر و  یا یدو سف یاهحل س بر راه یمبتن

 یرهـا همه متغ یزینب یکرداما در رو. یماز الگو خارج کن یااضافه 

بـه  . شـود  اذعـان مـی   یتعدم قطع یندر الگو لحاظ شده و به ا

ما در خصوص  یناناطم بر اساس( یرهامتغ ینهمه ا يعالوه برا

                                                   
5. Limer (1978) 
6. Raftry et al. (1999) 
7. Wasserman (2000) 
8. Koop (2003) 
9. Draper (1995) 
10. Focus Variable 
11. Auxlary Variables 
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 يو تأثیرگـذار  یتشود و از نظر اهم برآورد می یبیضر) یکهر 

: 2010رجوع شود به مگـنس و همکـاران،   ( شوند می يبند رتبه

146(.  

گـذاري شـده    قوانین احتمال پایه مبناينی بر یاقتصادسنجی بیز

ه آن است کقانون بیز ، بیزینیسنجی عنصر اصلی اقتصاد .است

  :)265-280: 2003کوپ، (دهند  شان میصورت زیر ن به را

)1(  

�(�|�) =
�(�|�)�(�)

�(�)
 

متغیرهـاي توضـیحی و   ( هـا  مـاتریس داده  	�با این فرض کـه 

در  تـوان  پارامترها باشـد، در ایـن حالـت مـی     بردار �و ) وابسته

�	را بـه صـورت    �و  �، قانون بیـز  = �و � = تعریـف   �

  :را به صورت زیر بازنویسی کرد) 1(کرده و معادله 

)2( 

�(�|�) =
�(�|�)�(�)

�(�)
 

 انـد  متغیـر تصـادفی  الگـو،  ر اقتصادسنجی بیزینی پارامترهاي د

توزیع  و خروجی تخمین بیزین )برخالف اقتصادسنجی متعارف(

را بـه  ) از جمله میانگین و واریانس آنها( تصادفیهاي این متغیر

به دلیـل اینکـه    (�)�توان از می )2(معادله در  .دهد یدست م

  :؛ لذا داریمنظر کرد صرف یستن �تابعی از

)3(  

�(�|�) ∝ �(�|�)�(�) 

 پارامترهـا توزیع ذهنی محقـق از  در واقع  	(�)�در این معادله

توزیـع   تـابع  (�)� از این رو بـه . ها است مشاهده دادهقبل از 

باید توجه داشت که در مـواردي کـه مـا     .شود گفته می 1پیشین

توان  می ،نداریمدر خصوص پارامترها یا برخی از آنها اطالعاتی 

یا یکنواخت استفاده کرد کـه   2بخش پیشین غیرآگاهی از توزیع

بـه توابـع پیشـینی کـه حـاوي      . تأثیري بر نتایج تخمین نـدارد 

اطالعاتی در خصوص نحوه و دقـت تأثیرگـذاري پارامترهـا بـر     

گفتـه   3بخـش  باشند؛ تابع پیشین آگـاهی  متغیر وابسته می روي

  .شود می

 هــا تــابع چگــالی دادهدهنــده  نشــان) 3(معادلــه  در (�|�)�

تولیـد   فراینـد است که در واقـع بـه    الگوپارامترهاي  مشروط بر

هاي خطی اغلب فرض  در مدلاز آنجایی که  .ها اشاره دارد داده

                                                   
1. Prior Function 
2. Non-informative 
3. Informative 

هستند؛ لذا ایـن موضـوع    خطاها داراي توزیع نرمالکه شود  می

 بـه  .نیز داراي چگالی نرمال باشـد  (�|�)� کند که ایجاب می

  .شود گفته می4تابع درستنمایی (�|�)�

 بر اسـاس ست که خروجی تخمین بیزین انیز همان  (�|�)�	

در  .اسـتخراج کنـیم  خـواهیم   درستنمایی مـی تابع  تابع پیشین و

هـا   توزیع شرطی پارامترها پس از مشـاهده داده  (�|�)�واقع 

  .شود گفته می 5پسینتوزیع از این رو به آن، تابع  .است

توان میانگین تابع چگـالی پسـین    بعد از استخراج تابع پسین می

اي براي ضرایب متغیر مستقل در نظر  عنوان تخمین نقطه را به

هـر  عنصـر باشـد، میـانگین     �شامل  �در صورتی که . گرفت

  :توان محاسبه کرد عنصر آن را به صورت زیر می

)4(  

�(��|�) = ��� �(�|�)�� 

در واقع به منظور تخمین ضریب هر متغیر مسـتقل از میـانگین   

همچنـین بـراي بـه دسـت آوردن عـدم      . شود وزنی استفاده می

توان از واریـانس تـابع پسـین     اي، می اطمینان این تخمین نقطه

  :ساس داریمبر همین ا. استفاده کرد

)5(  

���(��|�) = ����
���� − (�(��))

� 

)6( 

�(��
�) = ���

� �(�|�)�� 

ــراي مقایســه الگوهــاي رقیــب از   در اقتصادســنجی بیزینــی، ب

  .کنند استفاده می 6»نسبت احتمال وقوع تابع پسین«

  

  گیري مدل هاي متوسط تخمین -4-1-1

  .مدل رگرسیون خطی زیر را در نظر بگیرید

)7(  

� = ���� + ���� + � 

  .بردار متغیر وابسته است �که در آن 

��	(� = هاي مشاهدات مربوط بـه متغیرهـاي    ماتریس (1,2

هـاي   است و رگرسورهاي غیرتصادفی در زیر مجموعـه مستقل 

بردار تصادفی از اجزاي اخالل نیز  �. گیرند جاي می ��و  ��

.iاست که داراي توزیع  i. d	N(0, σ�) دلیـل  . شوند فرض می

                                                   
4. Likelihood Function 
5. Posterior Function 
6. Posterior Odds Ratio 
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ر بردارنـده  د ��آن اسـت کـه    ��و  ��تمایز قائل شدن بین 

متغیرهاي توضیحی است که بـه لحـاظ نظـري یـا هـر دلیـل       

در . گیرد دیگري، محقق حضور آن را در مدل قطعی در نظر می

دربردارنده متغیرهاي توضیحی است که ما نسبت  ��حالی که 

ـ  ،به حضور آنهـا در الگـو    ��مـاتریس  . داریـم  کمتـر ان اطمین

نامیده  2رگرسورهاي کمکی ��ماتریس و  1رگرسورهاي اصلی

 ��متغیـر از   ��اطمینـانی الگـو بـه     از آنجایی که نا. شوند می

هاي ممکن کـه مـورد بررسـی قـرار      شود، تعداد الگو محدود می

ضـریب هـر کـدام از متغیرهـاي     . اسـت  ��2گیرد، برابر با  می

دسـت آمـده از     بـا میـانگین وزنـی ضـرایب بـه     توضیحی برابر 

ها برابر با احتمال وقوع هـر الگـو    الگوهاي موجود است که وزن

ز آن ضـریب  اگیري  تخمین هر ضریب پس از متوسط. باشد می

 آیـد  مـی  دسـت  بـه در تمامی الگوهاي ممکن بـه صـورت زیـر    

  ).10-11: 2011لوکا و مگنس،  دي(

)8(  

�� = ���

�

���

��� 

هاي غیرمنفی تصادفی هستند که مجموع آن  وزن ��که در آن 

  .باشد می �ℳ	برابر یک و احتمال شرطی الگوي 

  

 )BMA( 3گیري مدل بیزینی میانگین -4-1-2

گیري مـدل بیزینـی توسـط مگـنس و      هاي میانگین زن تخمین

 BMA ماري در تخمینآبا تعمیم چارچوب ) 2010( 4همکاران

کمکی شدن بین رگرسورهاي اصلی و  قائلبا تمایز استاندارد و 

  .اند توسعه یافته

زن نیـز   هـاي بیزینـی ایـن تخمـین     زن مشابه با سـایر تخمـین  

اطالعات پیشین محقق در مورد پارامترهاي مجهول الگـو را بـا   

اگـر فـرض   . کنـد  ها ترکیب مـی  اطالعات به دست آمده از داده

صحیح باشد، تابع درستنمایی نمونه به کار  �ℳکنیم که الگوي 

  .توان به صورت زیر نشان داد رفته را می

)9(  

�(�|��, ���, �
�,ℳ�)

∝ (��)�� �⁄ 	exp �−
ε�
�ε�
2σ�

� 

                                                   
1. Focus 
2. Auxiliary 
3. Bayesian Model Averaging 
4. Magnus et al. (2010) 

ــوي    ــاي الگ ــورد پارامتره ــین در م ــات پیش ــا در  �ℳاطالع ب

ــورد     ــش در م ــاهی بخ ــین غیرآگ ــابع پیش ــک ت ــرفتن ی نظرگ

وه یک تابع آگـاهی  ، به عال��و واریانس خطا  ��پارامترهاي 

بـدین  . شـود  استخراج مـی  ���بخش براي پارامترهاي کمکی 

  :ترتیب توزیع پیشین توأم شرطی به صورت زیر است

)10(  

�(��, ��, �
�|ℳ�)

∝ (��)(�����) �⁄ 	exp	(−
���
� ���

�����
2��

) 

���که در آن 
کوواریـانس توزیـع پیشـین    -ماتریس واریانس ��

ستاندارد پیشنهاد شده براي آن توسـط زلنـر   فرم ا. باشد می ���

صورت زیر ارائـه شـده    به) 2001(و فرناندز و همکاران ) 1986(

  :است

)11(  

���
�� = ����

� ����� 

�و  = 1
max	(�, ��)
یک ضریب ثابت بـراي هـر الگـو     �

  .باشد می

در استنباط بیزینی تابع درسـتنمایی بـا توزیـع پیشـین شـرطی      

,��)�پسین شرطی  ترکیب شده تا توزیع ��, �
�|ℳ�)   بـه

پــس از محاســبه کــردن توزیــع پســین شــرطی،  . دســت آیــد

به صورت  �ℳبراي مدل  ���و  ��هاي شرطی براي  تخمین

  ).10-11: 2011، 5مگنس و همکاران(زیر است 

)12(  

���� = �(��|�,ℳ�)

= (��
���)

����
�(� − �������) 

���� = �(���|�,ℳ�)

= (1

+ �)������
� ������

��
���
� ��� 

هر الگو براساس احتمال پسین خود بـه صـورت زیـر وزن داده    

  :شود می

)13(  

�� = �(ℳ�|�) =
�(ℳ�)�(�|ℳ�)

∑ �(ℳ�
�
��� )����ℳ��

 

�(ℳ�)     احتمال پیشـین بـراي مـدلℳ�  و� = (�|ℳ�) 

ــا . اســت �ℳبــراي الگــوي  � اي تــابع درســتنمایی حاشــیه ب

کـار   اختصاص دادن احتمال پیشین یکسان براي هر الگو و بـه 

                                                   
5. Magnus et al. (2011) 



  ...گیري بیزین و   بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي ایران مبتنی بر رویکرد متوسط: مهرآرا و رضائی                        100

 

  :توان نشان داد بردن فروض باال براي توزیع پیشین، می

)14(  

�� = �(�|ℳ�)

= � �
�

1 + �
�
��� �⁄

(���������)
�(����) �⁄  

 ��یک مقدار بوده و طوري انتخاب شده کـه مجمـوع    cدر آن 

  :برابر یک باشد و داریم

)15(  

�� =
�

1 + �
�� +

1

1 + �
���

−�����(���
� �����)

��X��
� M�] 

بـراي پارامترهـاي    ���و  ���هاي شرطی  پس از آنکه تخمین

آوردیـم،   دسـت  بـه هـاي الگـو را    و وزن �ℳرگرسیون الگـوي  

به صورت زیـر   ��و  ��براي  BMAهاي غیرشرطی  تخمین

  :شود محاسبه می

)16(  

��� = �(��|�) = � ��

�

���

���� 

��� = �(��|�) = � ��

�

���

������ 

��مـــاتریس  ��کـــه  × ــیله  تعریـــف شـــده بـــه ��� وسـ

��
� = (����,   ).7-8: 2011لوکا و مگنس،  دي(است  (0

  

  )WALS( 1حداقل مربعات متوسط وزنی -4-2

گیـري   حداقل مربعات متوسط وزنی روش دیگري براي متوسط

و ) 1999( 2ربـین باشد که توسـط مگـنس و دو   ضرایب الگو می

هـاي آمـاري    بـراي بررسـی ویژگـی   ) 2004( 3دانیلوو و مگنس

، روش BMAبـرخالف  . هـا معرفـی شـده اسـت     زننده تخمین

WALS       بر اسـاس تبـدیالت متعامـد رگرسـورهاي کمکـی و

شـود از حجـم    پارامترهاي آن بنا شده است که این سـبب مـی  

گیري مـدل بـه میـزان قابـل      هاي متوسط محاسبات در تخمین

محاسـبه   WALSگـام اول در تخمـین   . توجهی کاسته شـود 

��داراي ابعـاد   �و ماتریس قطري  �ماتریس متعامد  × �� 

����ري که طو باشد؛ به می
������ = Λ .هـا   این ماتریس

ــاتریس   ــف م ــور تعری ــه منظ ــاي  ب ��ه = ���Λ
�� و  ⁄�

�� = Λ�� �⁄ شوند، همچنـین داریـم    به کار برده می ����

                                                   
1. Weighted Averaging Least Squares 
2. Magnus & Durbin 
3. Danilov & Magnus (2004) 

������ = ����و  ��� = توجه کنید که بـردار  . ����

توانـــد از  همیشـــه مــی  ��اصــلی از پارامترهـــاي کمکــی   

�� = �Λ�� �⁄   .دست آید به ��

 OLSهاي  زن بعد از این تبدیالت متعامد براي هر الگو، تخمین

ه صورت ب ��و  ��بر روي  �از رگرسیون  ��و  ��غیرمقید 

  :شود زیر محاسبه می

)17(  

���� = ���� − �����				,					���� = ��
���� 

  

�که در آن  = (��
���)

����
 OLSهـاي   زن تخمـین  ���

همچنین اگر . باشد می ��بر روي  ��چند متغیره از رگرسیون 

��با ابعـاد   ��ماتریس  × (�� − را طـوري انتخـاب    (���

��کنیم که 
� = �������� , گشت ستونی از آن  یا هر جاي �0

به عنوان محل قرار گرفتن قیـدها بـر    ��توان از باشد، آنگاه می

در نتیجــــه  اســــتفاده کــــرد و �ℳدرون مــــدل  ��روي 

صورت زیر به دست  را به ���و  ��مقید  OLSي ها زن تخمین

  :آورد

)18(  

���� = ���� − �������				,					���� = ������ 
ــه در آن ��کـ = ��� − ����

ــري   � ــاتریس قطـ ــک مـ یـ

�� ×  �بـه صـفر،    ���باشد که در صورت مقیدکردن  می ��

  .اُمین عنصر قطري آن برابر صفر خواهد بود

���~����بر اساس تبـدیالت مـذکور   
���, �

. اسـت  �����

هـاي   هاي محاسـباتی و ویژگـی   این نتیجه تأثیر زیادي بر جنبه

با در نظرگـرفتن برخـی از   . داردWALSهاي  زن آماري تخمین

 WALS، تخمین )��(هاي مدل  بر روي وزن 4شرایط حداقلی

  :به صورت زیر است ��از 

)19(  

��� = ���

�

���

���� = ���� − ������  

�که در آن  = ∑ ����
�
یک ماتریس تصـادفی قطـري    ���

��با ابعاد ) هاي تصادفی ��با ( × لذا اگر فضاي . باشد می ��

 WALSالگو باشد، حجم محاسبات تخمـین   ��2الگو شامل 

است، زیرا تنها نیاز به دانستن عناصر قطـري   ��برابر با  ���از 

به میـزان زیـادي    WALSهاي  در نتیجه تخمین. باشد می �

: 2010، و همکـاران  مگـنس (کند  از بار محاسباتی مدل کم می

                                                   
4. Minimal Regularity Conditions 
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  نتایج تجربی .5

در مطالعاتی که تاکنون محققین به بررسی عوامل مؤثر بر رشـد  

ي از متغیرهـاي کـالن   انـد، اثـر طیـف زیـاد     اقتصادي پرداخته

البتـه جهـت، شـدت و    . اقتصادي مورد بررسی قرار گرفته است

معناداري اثرگذاري هر یک از این متغیرها بـر رشـد اقتصـادي    

باشد و ایـن اثـرات بسـتگی بـه      کشورهاي مختلف، متفاوت می

متغیرهاي دیگري دارد که به سلیقه محقق در الگو لحاظ شـده  

مثـل مـدل   (گیـري   اي میـانگین ه از آنجایی که در روش. است

BMA  وWALS (ــی ــان طیــف زیــادي از     م تــوان همزم

 17متغیرهاي توضیحی را در الگو لحاظ کرد، در این مطالعه اثر 

متغیر توضیحی مختلف را بر رشد اقتصـادي ایـران بـر مبنـاي     

گیري مـدل بیزینـی و میـانگین وزنـی حـداقل       رویکرد میانگین

ترتیب در این رویکرد بر مشکل بدین . نمائیم مربعات بررسی می

انتخاب مدل فائق آمده و بهترین مدل را بـا اسـتفاده از قواعـد    

گیـري مـدل    همچنین با روش میانگین. نماییم بیزین تعیین می

توان متغیرهاي توضیحی را بر اساس احتمال شمول  بیزینی می

جهت تحلیل و بـرآورد الگوهـا بـه    . بندي نمود آنها در الگو رتبه

 .استفاده شده است "STATA"افزار  نرمیزین از روش ب

در ایــن قســمت در ابتــدا بــه معرفــی متغیرهــاي توضــیحی و  

سپس به تخمین الگوهاي مـورد نظـر   . پردازیم نمادهاي آن می

در ادامه، الگوهاي بهینه . نماییم پرداخته و نتایج آن را تفسیر می

  .نماییم می ارائهرا با تعداد متغیر توضیحی مختلف 

  

  توصیف متغیرها -5-1

هـاي سـري    متغیرهاي به کار رفته در این تحقیق، از نـوع داده 

ــت   ــت ثاب ــه قیم ــانی ب ــراي دوره  1383زم ــا  1353ب  1391ت

ها از منابع آماري موجود در بانک مرکـزي   تمامی داده. باشند می

متغیرهـا  . آوري شـده اسـت   و نشریات بانک مرکزي ایران جمع

 کـه  طـوري به  اند،    نظر گرفته شدهبرحسب نرخ رشد و نسبت در 

نتایج حاصل از آزمون ریشـه واحـد   (باشند  متغیرها مانا می  همه

). جویی ارائه نشده است در خصوص مانایی متغیرها جهت صرفه

، به اختصار، هر یـک از متغیرهـاي الگـو معرفـی     )1(در جدول 

الزم به ذکر است که متغیرهاي الگو بر اسـاس ادبیـات   . اند شده

و کیفیـت آنهـا    هـا  نظري، مطالعات تجربی و دسترسی بـه داده 

اما قبل از آن، توضیح مختصـري در خصـوص   . اند انتخاب شده

  :کنیم برخی از متغیرهاي الگو بیان می

براي سنجش رشد اقتصادي ایران از رشـد تولیـد ناخـالص     -1

  .استفاده شده است 1383داخلی به قیمت ثابت سال 

ها نیـروي کـار و سـرمایه     براساس نظریه رشد نئوکالسیک -2

ماننـد  (اهمیت منـابع طبیعـی   . عامل اصلی رشد اقتصادي است

نیز در الگوهاي سنتی رشد اقتصادي همواره مـورد توجـه   ) نفت

محققین بوده است، هرچند حقایق آشکار شده در دو دهه اخیـر  

در ایـن  . بوده است "نفرین منابع"متضمن فرضیه جدیدي بنام 

مطالعه از نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت، به عنوان معیاري 

 GDPبراي برآورد اثر نیروي کار و نسبت درآمدهاي نفتی بـه  

اسمی براي برآورد اثر منابع طبیعی بر رشـد اقتصـادي اسـتفاده    

  .شده است

 .گـذاري اسـت   از دیگر عوامل ایجاد رشد اقتصادي، سرمایه -3

رشد و توسعه اقتصـادي   فراینددر  گذاري نقش و اهمیت سرمایه

جوامع در اکثر نظریات رشد و توسعه اقتصادي مورد تأکید قـرار  

گـذاري براسـاس اینکـه توسـط بخــش      سـرمایه  .گرفتـه اسـت  

در . شـود  خصوصی و دولتی انجام گیرد در مطالعه تفکیـک مـی  

این مطالعه نسبت تشکیل سـرمایه ثابـت ناخـالص دولتـی بـه      

GDP ایه ثابـت ناخـالص خصوصـی بـه     و نسبت تشکیل سرم

GDP  گـذاري فیزیکـی بـر رشـد      را براي سنجش اثر سـرمایه

  .ایم اقتصادي به کار برده

ي روي نیـروي  گـذار  سرمایهامروزه نقش سرمایه انسانی یا  -4

هـاي مـورد بحـث     انسانی در رشد اقتصـادي، از اهـم موضـوع   

زا بـه حسـاب    هـاي رشـد درون   اقتصاددانان به ویژه در تئـوري 

ید؛ براي بررسی اثـر عوامـل مـذکور در رشـد اقتصـادي از      آ می

، نسـبت  GDPهاي بهداشت و درمـان دولـت بـه     نسبت هزینه

و نسبت ثبت نام  GDPهاي آموزش و پرورش دولت به  هزینه

  .ناخالص دوره متوسطه به کل جمعیت استفاده شده است

بـه  (آثار درجه باز بودن تجاري بر عملکردهـاي اقتصـادي    -5

از اهمیـت خاصـی در الگوهـاي نظـري و     ) قتصاديویژه رشد ا

هماننـد ســایر  . تجربـی رشـد اقتصــادي برخـوردار بـوده اســت    

مطالعات رشد، نسـبت مجمـوع صـادرات و واردات کاالهـا بـه      

GDP      را به عنوان معیاري براي درجـه بـاز بـودن تجـاري در

  .ایم مطالعه حاضر به کار برده

ند که توسعه مالی گروهی از اقتصاددانان بر این عقیده هست -6

گذاري  اندازها، حجم سرمایه تواند از طریق افزایش سطح پس می
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گـذار  گذاري بر رشـد اقتصـادي تأثیر   و باال بردن کارایی سرمایه

هـا و   در این پـژوهش از نسـبت مانـده تسـهیالت بانـک     . باشد

اسمی، و وقفـه   GDPمؤسسات اعتباري به بخش غیردولتی به 

ـ ) M2(نسبت حجم نقدینگی  هـایی بـراي    ، شـاخص GDPه ب

  . ایم توسعه مالی وارد کرده

ــی     -7 ــر ب ــی اث ــور بررس ــه منظ ــه ب ــن مطالع ــاتی و  در ای ثب

هاي اقتصادي بر رشد، از متغیر نـرخ تـورم اسـتفاده     اطمینانی بی

هاي اقتصادي در  به طور مثال تورم، محاسبات بنگاه. شده است

سـترش  گیري در مـورد گ  زمینه برآورد درآمد و هزینه و تصمیم

از نـرخ تـورم ایـران در    . سازد فعالیت اقتصادي آنها را دشوار می

براي بررسی ایـن مهـم اسـتفاده     1391تا  1353ي ها سالطی 

  .شده است

رشد نرخ ارز بازار غیررسمی براي برآورد اثر نرخ ارز بر رشد  -8

بـه لحـاظ نظـري    . شـده اسـت  گرفته اقتصادي در الگو به کار 

اثرات مثبت و منفی از طرف عرضـه و   تواند تغییرات نرخ ارز می

  .تقاضا بر رشد اقتصادي داشته باشد

سـبب  مقدار تعادلی آن رود که انحراف نرخ ارز از  انتظار می -9

بـا الهـام از برخـی مطالعـات رشـد      . کندي رشـد اقتصـاد شـود   

اقتصادي در ایران و جهان، تفـاوت لگـاریتم نـرخ ارز رسـمی و     

عنوان شاخصی  را به) نرخ ارزحاشیه (لگاریتم نرخ ارز غیررسمی 

زمینی و انحرافات قیمتی در الگوي رشد به کار براي اقتصاد زیر

  .ایم برده

براي بررسـی اثـر نـابرابري درآمـدي، از شـاخص وقفـه        -10

البته نوع و شـدت رابطـه   . ایم ضریب جینی کشور استفاده کرده

  .بین دو متغیر مذکور از قبل به لحاظ نظري مشخص نیست

که کشور ایران در بخش تولید نیاز شدیدي بـه  از آنجایی  -11

اي و تکنولوژي دارد، لـذا در   اي، واسطه واردات کاالهاي سرمایه

ــرمایه   ــاي س ــوع واردات کااله ــبت مجم ــر نس ــه اث اي و  مطالع

اي از واردات تکنولـوژي   به عنـوان سـنجه   GDPاي به  واسطه

 .استفاده شده است

 

  گیري مدل بیزینی تحلیل میانگین -5-2

، BMAهـاي   با استفاده از تحلیـل  این قسمت در نظر داریم در

متغیر توضیحی مهم را بر رشد اقتصادي  17میانگین وزنی تأثیر 

در اینجا رگرسور اصلی تنهـا شـامل متغیـر    . ایران بررسی کنیم

در ، )حضور آن در تمامی الگوها قطعـی اسـت  (است جمله ثابت 

مختلـف تغییـر   ی که سایر متغیرهاي توضیحی در الگوهاي حال

کننـد و در زمـره رگرسـورهاي مشـکوك یـا کمکـی قـرار         می

 ارائـه ) 1(در جـدول   BMAنتایج حاصل از تخمـین  . اند گرفته

  .شده است

) 1PIP(احتمال حضـور متغیـر در الگـو     BMAدر رویکرد 

بودن ارتباط متغیر توضیحی  2معیار مناسبی براي تشخیص قوي

و ) 1995( 3در این ارتباط، رفتري. با متغیر وابسته است) کمکی(

 PIPپیشنهاد کردند که یـک  ) 2008( 4ماسانجاال و پاپاجیورجیو

از واحد  تر بزرگ tکه تقریباً معادل یک نسبت ( 50/0از  تر بزرگ

نشانه یک رگرسـور  ) هاي استاندارد اقتصادسنجی است در روش

در واقع اگر محقق هیچ اطالعی در خصوص الگوي . ي استقو

صحیح نداشته باشد، توزیع یکسانی را براي همه الگوها در نظر 

در چنین شرایطی همه الگوها شـانس یکسـانی بـراي    . گیرد می

که متغیر مورد نظـر بـه   انتخاب شدن دارند و احتمال پیشین این

بـاالتر   PIPاگـر  لـذا  . خواهد بـود  50/0الگو تعلق داشته باشد 

اي براي حمایـت از شـمول آن    باشد، این موضوع نشانه 50/0از

  .متغیر در الگو خواهد بود

سـتون  . دهـد  ستون اول تعریف متغیرهاي الگو را نشان می

دوم عالمــت اختصــاري هــر یــک از متغیرهــاي توضــیحی در 

هاي سوم تا پنجم هـر کـدام    ستون. ي برآورد شده استها مدل

سیم شده که قسمت اول ضرایب و قسـمت دوم  به دو ستون تق

احتمال پسین اینکه متغیر ( PIPاحتمال حضور متغیر در مدل یا 

ایـن  . دهـد  را نشـان مـی  ) مورد نظر در مدل حضور داشته باشد

ضرایب از قابلیت اطمینان باالتري نسبت به ضرایب متغیرهایی 

انـد،   که تنهـا بـر اسـاس یـک مـدل واحـد تخمـین زده شـده        

  .ارندبرخورد

 گیـري مـدل بیزینـی    میانگیننتایج حاصل از برآورد الگوي 

گویاي آن است که عالمت ضـرایب بـرآورد شـده بـراي اکثـر      

حـداقل درمـورد اقتصـاد    (متغیرها با انتظارات نظري قبلـی مـا   

از حیث اینکه کدام رگرسـور داراي ارتبـاط    .سازگار است) ایران

قوي با رشد اقتصـادي اسـت، بـر اسـاس احتمـال      مستحکم یا 

  .گردد ارزیابی می) احتمال پسین(حضور در مدل 

                                                   
1. Posterior Inclusion Probability 
2. Robust 
3 Raftery (1995) 
4. Masanjala & Papageorgiou (2008) 
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 BMAنتایج تخمین روش  .1جدول 

  تعریف متغیر

  

مخفف 

  متغیرها

  تخمین سوم  تخمین دوم  تخمین اول

  ضریب
احتمال حضور 

  )pip(در مدل 
  ضریب

احتمال حضور 

  )pip(در مدل 
  ضریب

احتمال حضور 

  )pip(در مدل 
  GG  رشد تولید ناخالص داخلی

  00/1  -7183/0  00/1  -6539/0  00/1  -6317/0 -  جمله ضریب ثابت

  GDP IO 7939/0  91/0  8098/0  92/0  8455/0  95/0نسبت درآمدهاي نفتی به 

اي  نسبت مجموع واردات کاالهاي واسطه

 GDPاي به  و سرمایه
IK  3259/0  87/0  3323/0  88/0  3456/0  92/0  

  L 9805/1  80/0  9939/1  82/0  1289/2  86/0  نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت

نسبت مجموع صادرات و واردات کاالها 

  GDPوخدمات به 
XM  0469/0-  21/0  0484/0-  22/0  0518/0-  24/0  

  IN  0064/0-  08/0  0066/0-  08/0  0068/0-  09/0  نرخ تورم

  EX  0282/0-  24/0  02860/-  25/0  0288/0-  26/0  )دالر(رشد نرخ ارز 

  -  -  -  -  DE  0025/0  09/0  حاشیه نرخ ارز

  DW  0118/0  21/0  0130/0  23/0  0147/0  25/0  متغیر موهومی جنگ

  EL  6016/1  38/0  7317/1  40/0  0192/2  43/0  نسبت ثبت نام ناخالص دوره متوسطه

  LM2  1242/0  33/0  1365/0  35/0  1503/0  39/0  اسمی GDPوقفه نسبت حجم پول به 

هاي بهداشت و درمان  وقفه نسبت هزینه

 GDPدولت به 
LHG  1629/0-  08/0  1780/0-  08/0  -  -  

هاي آموزش و پرورش  وقفه نسبت هزینه

 GDPدولت به
LEG  0310/0-  08/0  0319/0-  08/0  -  -  

وقفه نسبت ثبت نام ناخالص دوره 

  متوسطه
LEL  0470/0  23/0  0186/0  24/0  1400/0-  26/0  

و  ها بانکنسبت مانده تسهیالت وقفه 

مؤسسات اعتباري به بخش غیردولتی به 

GDP اسمی  

LLP  0313/0-  17/0  0351/0-  19/0  0425/0-  21/0  

نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 

 GDPخصوصی به 
KP  0145/0  11/0  0138/0  12/0  0052/0  12/0  

  LGI  4606/0-  37/0  4447/0-  36/0  4281/0-  37/0  وقفه ضریب جینی

وقفه نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 

 GDPدولتی به 
LKG  0767/0-  15/0  0756/0-  15/0  0728/0-  16/0  

  هاي تحقیق یافته: مأخذ
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چـرا کـه ایـن    . احتمال پسین جمله ثابت برابر واحـد اسـت  

امـا در بـین   . رگرسور با احتمال یک در همه الگوها حضور دارد

) GDP )IO، نسبت درآمدهاي نفتـی بـه   1رگرسورهاي کمکی

. است 95/0احتمال حضور در مدل  ترین رگرسور کمکی با قوي

یعنی درآمدهاي نفتی اثر تقریباً حتمی بر رشد اقتصـادي ایـران   

رشد اقتصـادي ایـران را    85/0این متغیر با ضریب . داشته است

دید صـنایع  این نتیجه داللت بر وابسـتگی شـ  . دهد افزایش می

ایـن موضـوع بـراي    . داخلی کشـور بـه درآمـدهاي نفتـی دارد    

هاي نهادي الزم  کشورهاي صادر کننده نفت که فاقد زیرساخت

براي محافظت خود در برابر نوسانات نفتـی هسـتند در ادبیـات    

ارزش افزوده نفتی بخشی از تولیـد  . مورد تأیید قرار گرفته است

درآمدهاي نفتـی بـه طـور     لذا افزایش در. ناخالص داخلی است

. دهـد  را افزایش مـی  مستقیم بر رشد اقتصادي اثر گذاشته و آن

به عالوه بخش غیرنفتی اقتصاد به دلیل وابستگی باالي آن بـه  

اي، متاثر از درآمدهاي نفتـی کشـور    اي و سرمایه واردات واسطه

هـا از زمـان پیـدایش     از جهت دیگـر بودجـه دولـت   . بوده است

در ایران وابستگی شـدیدي بـه ایـن درآمـدها     درآمدهاي نفتی 

هـاي توسـعه    ایـن درآمـدها از منـابع اصـلی برنامـه     . انـد  داشته

که دولـت در کشـورهاي نفتـی     از آنجایی. اقتصادي بوده است

گذار بـوده   ین سرمایهتر بزرگکننده و  ین مصرفتر بزرگهمواره 

هاي بلندمـدت آنهـا    ها و برنامه است آسیب پذیري بودجه دولت

  .نسبت به نوسانات درآمدهاي نفتی بسیار باال بوده است

ترین ارتباط را با رشد دارد، نسـبت   دومین متغیري که قوي

 GDPاي بــه  اي و واســطه مجمـوع واردات کاالهــاي ســرمایه 

 34/0و ضـریب  92/0است، که داراي احتمـال حضـور در مـدل   

درصدي در نسبت مجمـوع واردات کاالهـاي    10افزایش . است

ــه اي و واســطه ســرمایه ــادي را GDPاي ب % 4/3، رشــد اقتص

نتیجه مذکور در مطالعات متعددي تأییـد شـده   . دهد افزایش می

مطالعات مهمی که در مورد واردات انجام شده است نقش . است

) اي کاالهاي سرمایه اي و واسـطه ( و اهمیت تکنولوژي وارداتی

زاده و محمـود ( .دهنـد  را بر رشد اقتصادي مورد تأکید قـرار مـی  

دهــد کــه  نشــان مــی) 1983( 2کروگــر ).103: 1384محســنی، 

اي نـرخ رشـد تولیـد ناخـالص      کاهش واردات کاالهاي سرمایه

در مطالعـه  ) 1990( 3خان و رینهـارت . دهد داخلی را کاهش می

                                                   
1. Auxiliary  
2. Kruger (1983) 
3. Khan & Reinhart (1990) 

توسعه به  در حالهاي مقطعی در کشورهاي  خود بر اساس داده

اي و  دار بین واردات کاالهـاي سـرمایه   یک رابطه مثبت و معنی

  . اند اي با رشد رسیده واسطه

تأسـیس  بـراي  حـال توسـعه    به طور کلـی، کشـورهاي در  

ــاي ســرمایه ــرمایه  زیربناه ــاي س ــد واردات کااله اي  اي نیازمن

هاي حمایت از تولید داخلـی   یاستحتی، ممکن است س. هستند

در مراحل اولیه باعث کاهش میزان واردات نشـود، بلکـه تـأثیر    

عمده و قابـل انتظـار آن ایجـاد تغییـر و دگرگـونی در ترکیـب       

توسعه  در حالاز طرفی، در صورتی که کشورهاي . واردات است

به علل طبیعی و فنـی فاقـد منـابع و عوامـل تولیـدي، مـواد و       

تواننـد بـا واردات آن    ري مـورد نیـاز باشـند، مـی    تجهیزات فناو

تنگناهاي تولید را برطرف کنند، تولید انواع کاالهاي مورد نیـاز  

بخـش  . هاي تولیدي را افزایش دهند وري را میسر سازند و بهره

توسـعه   در حـال ایـران مثـل سـایر کشـورهاي     ) تولیـد (عرضه 

ي و ا وابستگی شدیدي به واردات تکنولوژي، کاالهـاي واسـطه  

  . اي دارد و اثر آن به خوبی قابل مشاهده است سرمایه

سومین متغیري که بیشترین اثر را در رشد اقتصادي ایـران  

) نسبت جمعیت فعال به کل جمعیـت (دارد، شاخص نیروي کار 

باشـد، کـه بـا     می 12/2، و ضریب مثبت 86/0با احتمال شمول 

ي را کمترثر اما از لحاظ اهمیت، ا. انتظارات نظري سازگار است

تـأثیر  . نسبت به دو متغیر مذکور بر رشد اقتصادي داشته اسـت 

رسـد   این متغیر بر رشد اقتصادي بلندمدت منطقی به نظـر مـی  

زیرا عرضه بیشتر نیروي کار به مفهوم ظرفیت درآمدزایی بیشتر 

بوده که  تر کوچکدر اقتصاد، افزایش تقاضا و اقتصاد زیرزمینی 

  .همراه داشته است ادي باالتري را بهدر نهایت نیز رشد اقتص

ش رهاي آمـوزش و پـرو   در این تحقیق از وقفه سهم هزینه

هایی  دولت و نسبت ثبت نام ناخالص متوسطه به عنوان شاخص

انسانی و سرمایه انسـانی و بـراي بررسـی اثـر       گذاري از سرمایه

هـاي   گـذاري بهداشـتی از وقفـه سـهم هزینـه      شاخص سرمایه

اما بر اسـاس نتـایج   . دولت استفاده شده است بهداشت و درمان

متغیرهاي مذکور به ترتیـب بـا اثـر منفـی،      BMAهاي  تحلیل

اثر اندکی بر  08/0و 08/0،40/0مثبت و منفی و احتمال شمول 

حـالی کـه عالمـت سـرمایه      در. اند رشد اقتصادي کشور داشته

سـرمایه    گذاري انسانی مثبت و قابل انتظار است عالمت سرمایه

بنابراین منافع نهایی . باشد انسانی و بهداشتی برخالف انتظار می

ــذاري انســانی و بهداشــتی  حاصــل از ســرمایه ــراي رشــد (گ ب
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ی است که توسط تهاي هنگف از هزینه کمتردر کشور ) اقتصادي

. شـود  هـا صـرف مـی    گونه آموزش هاي عمومی براي این بخش

   :برخی از دالیل نتایج مذکور عبارتند از

رایی نظام آموزشی در تربیت افرادي کـه قابلیـت و   عدم کا )1

هاي مختلـف   نیازهاي بازار کار در بخش تأمینمهارت کافی در 

ایـن  . داشـته باشـند  ) صنعتی و کشاورزي و خـدمات (اقتصادي 

مشکل مرتبط به عواملی همچون عدم اطـالع و آشـنایی افـراد    

 هاي کاربردي نوین و عدم توانمنـدي در  تحصیل کرده با دانش

 .هاي جدید است به کارگیري تکنولوژي

عدم برخورداري از یک سـاز و کـار مناسـب و هدفمنـد در      )2

نظام آموزشی به منظور ارتقاء سطح خالقیت و نوآوري در بـین  

کـــه  محصــلین مقـــاطع تحصـــیلی مختلــف؛ بـــه طـــوري  

هاي الزم در نوآوري در  التحصیالن این مقاطع فاقد ظرفیت فارغ

  .باشند میفرایندهاي تولیدي 

هاي توسعه مالی یعنی وقفه نسبت حجـم پـول بـه     شاخص

GDP  و مؤسسـات   هـا  بانـک وقفه نسبت مانـده تسـهیالت   و

، به ترتیب داراي ضرایب GDPاعتباري به بخش غیردولتی به 

 21/0و  39/0هـاي شـمول    با عالمت مثبت و منفی با احتمـال 

کشـور   بوده که داللت بر ارتباط ضعیف آنها با رشـد اقتصـادي  

ــت ــا و   . اس ــافتگی بازاره ــعه نی ــه توس ــاط، ب ــن ارتب ــدان ای فق

توانـد   میدلیل دیگر . شود می مالی در کشور مربوطهاي  سیستم

ي غیـر مولـد و تسـهیالت    ها انحراف اعتبارات بانکی به فعالیت

تکلیفی باشد که نتیجه بـر عـدم کـارایی و ضـعف نظـارتی در      

ي هـا  سالدر نکی افزایش معوقات با. سیستم بانکی کشور است

یکـی از شـرایط وجـود بخـش     . کند اخیر این نتیجه را تأیید می

مالی کارا و فعال که توانایی تأثیر بـر بخـش واقعـی اقتصـاد را     

داشته باشد، نظارت بـر فعالیـت بخـش خصوصـی و دولتـی در      

هـاي انجـام شـده از منـابع      يگذار سرمایهجهت اجراي صحیح 

از منـابع در دسـترس    اعطـاي تسـهیالت تکلیفـی   . مالی اسـت 

ها که به طور غیرمستقیم باعث کاهش اعتبـارات اعطـایی    بانک

 بـار  زیانتواند براي رشد اقتصادي  شود، می به صنایع کارآمد می

  . باشد

براي شاخص آزادي تجاري تأثیر منفی و احتمال شمول آن 

که نشان از ارتباط ضعیف شاخص آزادي تجـاري   24/0در الگو 

کـه زمینـه   آن رغم علیآزاد سازي تجاري . استاقتصادي و رشد 

را در عرصـه بازارهـاي    گان داخلـی حضور و رقابـت تولیدکننـد  

کند، ولی با توجـه بـه بافـت نیمـه سـنتی       المللی فراهم می بین

ات اثرات مورد انتظـار  روري و کیفیت پایین صاد صادرات و بهره

  .را بر رشد اقتصادي نداشته است

کـه   بر رشد اقتصادي دارد به طـوري رشد نرخ ارز اثر منفی 

 افزایش نرخ ارز موجب کاهش رشد اقتصادي شـده اسـت، هـر   

) 26/0حـدود  (چند احتمـال پسـین شـمول ایـن متغیـر پـایین       

تحرك الزم را نسبت به تغییـرات   دبخش تولیدر واقع . باشد می

هنـوز اثـر منفـی نـرخ ارز بـر تولیـد را        .دهد نرخ ارز نشان نمی

کاالهـاي  (تگی تولیـد داخلـی بـه تکنولـوژي     توان به وابسـ  می

در واقـع  . و مواد اولیه وارداتی نسبت داد) اي اي و واسطه سرمایه

هـاي تولیـد را افـزایش     رود که افزایش نرخ ارز هزینه انتظار می

حداقل این اثر منفی بیشتر . داده و اثر منفی بر تولید داشته باشد

ی از فشـار طـرف   از اثر افزایش صادرات و کـاهش واردات ناشـ  

  . تقاضا بوده است

تأثیر نابرابري درآمد بر رشد اقتصـادي نـاچیز بـرآورد شـده     

. و اثر آن منفـی اسـت   37/0احتمال شمول ضریب جینی  .است

این نتیجه حاکی از آن اسـت کـه اوالً؛ اثـر نـابرابري بـر رشـد       

تر شدن وضـعیت توزیـع    اقتصادي ضعیف است و ثانیاً؛ نامطلوب

نابرابري درآمـد  . شود ند شدن رشد اقتصادي میدرآمد موجب ک

تواند اثرات نامطلوب بر رشـد اقتصـادي    که به دالیل زیادي می

 هـاي سیاسـی،   توزیـع ناعادالنـه، ناهنجـاري   . جـاي بگـذارد   بر

. فرهنگـی و اقتصــادي در جامعـه را بــه دنبـال خواهــد داشــت   

هـاي اجتمـاعی و ایجـاد     نابرابري درآمد از طریق تشدید تـنش 

ي و گذار سرمایهسیاسی، کاهش -مینانی در محیط اقتصادينااط

از سوي دیگر . کاهش رشد اقتصادي را به همراه دارد در نتیجه

نابرابري بیشتر  زیرا. سرمایه انسانی عامل این ارتباط منفی است

ي کمترگذاري در آموزش را براي افراد  در جامعه امکان سرمایه

ر چه نابرابري درآمد بیشـتر  در نتیجه ه. کند از جامعه فراهم می

گردد و رشـد اقتصـادي    ي حاصل میکمترباشد، سرمایه انسانی 

همچنین به علـت کـاهش روحیـه مشـارکت،     . شود تضعیف می

ولیت و تعهـد جمعـی در جامعـه، بـه رشـد      ئوفاق، احساس مسـ 

وري نیـروي کـار    اقتصادي در بلندمدت، از طریق کاهش بهـره 

اقتصاد ایـران اثـر مـذکور     صورت براي در هر .رساند آسیب می

قوي نیست که علت آن احتماالً تغییرات نـاچیز ضـریب جینـی    

  . طی دوره نمونه بوده است

گذاري خصوصـی و دولتـی بـه ترتیـب بـا احتمـال        سرمایه
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داراي اثر مثبت و منفی بر رشد اقتصـادي   16/0و  12/0شمول 

گـذاري در   گر نقش بسیار کـم سـرمایه   این نتایج نمایان. اند بوده

احتماالً حضور درآمدهاي نفتی در . باشد رشد اقتصادي ایران می

گذاري دولتی را کاهش داده  الگو قدرت توضیح دهندگی سرمایه

سـاختی  عمرانـی و زیر  عمدتاًگذاري دولتی  است چرا که سرمایه

ها اغلب از درآمدهاي نفتی   گذاري گونه سرمایه است و منابع این

توانـد داللـت بـر     به عالوه نتیجـه مـذکور مـی   . گردد می تأمین

لـذا کیفیـت و   . وري پایین سرمایه در اقتصـاد ایـران باشـد    بهره

اي از اهمیـت   وري سرمایه و تخصیص بهینه منابع سرمایه بهره

گـذاري برخـوردار    تب بیشتري نسبت به کمیـت سـرمایه  مراه ب

آمـده در ایـن پـژوهش، در     دسـت  بـه با عنایت به نتـایج  . است

زا از جملـه؛   مجموع رشد اقتصادي ایران متأثر از عوامـل بـرون  

اي و  اي و واسـطه  درآمدهاي نفتـی، واردات کاالهـاي سـرمایه   

  .نیروي کار بوده است

  

  وزنی تحلیل حداقل مربعات متوسط -5-3

) 2(در جـدول   WALSنتایج حاصل از تخمین متوسط گیري 

 در، است ثابت جمله ریمتغ شاملی اصل رگرسور. شده است ارائه

ي رگرسـورها زمره  دری حیتوض بالقوهي رهایمتغ ریسا کهی حال

  .اند گرفته قراری کمکمشکوك یا 

براي هـر   tبراي بررسی اهمیت هریک از رگرسورها، مقدار 

اهمیت آماري . محاسبه شده است WALSاي ه یک از تخمین

معمـوالً در  . گـردد  ارزیـابی مـی   tضرایب بر اساس آماره نسبت 

شود، معیار با اهمیـت   استفاده می WALSمقاالتی که از روش 

. شود در نظر گرفته می  ≤ 2tبودن ضرایب متغیرهاي توضیحی 

هر یک از متغیرهاي توضیحی مورد نظر در  tباعنایت به ستون 

یابیم که در بین متغیر توضیحی در نظرگرفته شده، برخی از  می

در روش . گذارنـد  تري بر رشد اقتصـادي مـی   متغیرها تأثیر قوي

WALS  نیز نسبت درآمدهاي نفتی بهGDP 61/3با مقدارt= 

متغیر تأثیرگـذار بـر رشـد اقتصـادي ایـران       ترین مهمبه عنوان 

اي  اي و واسطه نسبت مجموع کاالهاي سرمایه. شود اخته میشن

دومــین متغیـر مهـم اثرگــذار بـر رشــد     =68/2tبـا   GDPبـه  

نسبت جمعیت فعـال بـه کـل    متغیرهاي . اقتصادي ایران است

وقفه نسبت نسبت ثبت نام ناخالص در دوره متوسطه و جمعیت، 

M2  بـــهGDP  33/2بـــه ترتیـــب بـــا مقـــدار اســـمیt= ،          

77/1 t=61/1 وt=  نیز از عوامل مهم اثرگذار بر رشد اقتصادي

نسبت ثبت نـام متوسـطه اثـر منفـی بـر رشـد       . باشند ایران می

لذا بازنگري در نظام آموزشی کشـور و معطـوف   . اقتصادي دارد

سـایر متغیرهـا در   . کردن آن به نیازهاي بازار کار اساسی اسـت 

  .ادي ایران نیستندبا رشد اقتص قوياین بررسی داراي ارتباط 

  

  ي بهینهها متغیرها در الگو ترین مهم -5-4

در این بخش الگوهاي بهینه بر اساس ترکیبات مختلف متغیرها 

نتایج حاصل از تشخیص و تحلیل الگوهـاي  . شوند استخراج می

 Leaps andبهینه با استفاده از معیارهاي اطالعات و الگوریتم 

bounds  در این جدول نتایج دستور . دان شده ارائه) 3(در جدول

vselect افزار  در نرمSTATA   که براي همین منظور برنامـه

نویسی شده با استفاده از پنج معیار اطالعات و تعداد متغیرهـاي  

پنج معیار اطالعات عبارتنـد  . شود توضیحی متفاوت مشاهده می

، معیـار اطالعـات آکاییـک    )BIC1(معیار اطالعـات شـوارز   : از

)2
AIC( ، معیار اطالعات اکاییک تصحیح شده)AICC( معیار ،

 Mallow’sو معیـار  ) R2ADJ(ضریب تعیین تعـدیل شـده   

Cp . معیار شوارز بیشترین و معیارR2ADJ ین اهمیت را کمتر

-669: 2010، 3لیندسی و شـیتر (هستند  قائلبراي سادگی الگو 

650 .(  

ست دهنده این ا نتایج حاصل از تحلیل الگوهاي بهینه نشان

ترین الگـو در بـین الگوهـایی کـه فقـط یـک متغیـر         که بهینه

در . توضیحی دارند، الگویی است که شامل رشد نـرخ ارز اسـت  

بین الگوهایی که تنها شامل سه متغیر توضیحی هستند الگوي 

نسبت ، GDPبهینه شامل متغیرهاي نسبت درآمدهاي نفتی به 

ـ  اي و واسـطه  مجموع واردات کاالهاي سـرمایه  و  GDPه اي ب

به همـین صـورت   . نسبت مخارج بهداشت و درمان دولت است

. براي هر تعداد متغیر توضیحی الگوي بهینه ارائـه شـده اسـت   

، GDPآشکار است که، متغیرهاي نسبت درآمدهاي نفتـی بـه   

اي بــه  اي و واسـطه  نسـبت مجمـوع واردات کاالهـاي سـرمایه    

GDP ترهاي بـا سـه متغیـر توضـیحی و بیشـ      در تمامی مدل، 

نسبت نیروي کـار فعـال در الگوهـایی بـا     . همواره حضور دارند

بـدین ترتیـب نتـایج    . چهار متغیر توضیحی و بیشتر حضور دارد

هاي قبلی بـر اسـاس    حاصل از تحلیل الگوهاي بهینه نیز یافته

  .کند را تاحدود زیادي تأیید می WALSیا  BMAروش 

                                                   
1. Bayesian Information Criteria 
2. Akaike Information Criterion 
3. Lindsey & Sheather (2010) 
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توضـیحی   اما در رابطه با انتخاب بهترین تعـداد متغیرهـاي  

 BIC ، AICCبــراي مــدل، براســاس معیارهــاي اطالعــاتی

الگویی با شش متغیر توضیحی، بـه عنـوان    Mallow’s Cpو

نسـبت  : ایـن متغیرهـا عبارتنـد از   . شود الگوي بهینه انتخاب می

اي، نسبت  اي و واسطه درآمدهاي نفتی، نسبت کاالهاي سرمایه

جمعیت فعال، نسبت ثبت نام ناخـالص دوره متوسـطه، نسـبت    

اعتباري بـه بخـش    مؤسساتو  ها بانکپول و نسبت تسهیالت 

  .غیردولتی

  WALSنتایج تخمین  .2جدول 

  تعریف متغیر
مخفف 

  متغیرها

  تخمین سوم  تخمین دوم  اول تخمین

  ضریب
آماره 

 tآزمون 
  ضریب

آماره 

 tآزمون 
  ضریب

آماره 

 GG  رشد تولید ناخالص داخلی tآزمون 

  -34/2  1061/1  -24/2  -1027/1  -21/2  - 1/1 -  جمله ضریب ثابت

  GDP IO 1623/1  23/3  1884/1  40/3  2/1  61/3نسبت درآمدهاي نفتی به 

اي و  نسبت مجموع واردات کاالهاي سرمایه

 GDPاي به  واسطه
IK  2600/0  26/2  2678/0  47/2  2739/0  68/2  

  L 8055/2  09/2  8828/2  25/2  8137/2  33/2  نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت

نسبت مجموع صادرات و واردات کاالها 

  GDPوخدمات به 
XM  1045/0-  580/-  1095/0-  62/0-  1114/0-  67/0-  

  -LIN  0953/0-  68/0-  0985/0-  73/0-  0861/0-  65/0  وقفه نرخ تورم

  -EX  0609/0-  85/0-  0593/0-  84/0-  0455/0-  64/0  )دالر(رشد نرخ ارز 

  DE  0178/0  42/0  0179/0  44/0  0185/0  47/0  حاشیه نرخ ارز

  DW  0264/0  42/0  0270/0  45/0  0340/0  59/0  متغیر موهومی جنگ

  EL  9019/12  66/1  9661/12  72/1  8650/12  77/1  دوره متوسطه نسبت ثبت نام ناخالص

  LM2  5247/0  45/1  5236/0  50/1  4896/0  61/1  اسمی GDPوقفه نسبت حجم پول به 

هاي بهداشت و درمان دولت به  نسبت هزینه

GDP 
HG 7375/2-  54/0-  5256/2-  55/0-  7482/2-  60/0-  

هاي آموزش و پرورش دولت به  نسبت هزینه

GDP 
EG 3928/1  87/0  3324/1  94/0  3483/1  00/1  

هاي بهداشت و درمان دولت  وقفه نسبت هزینه

 GDP به
LHG  3198/0  06/0  -  -  -  -  

هاي آموزش و پرورش دولت  وقفه نسبت هزینه

 GDP به
LEG  7638/0-  46/0-  7096/0-  53/0-  7131/0-  57/0-  

  -LEL  5691/10-  43/1-  7119/10-  49/1-  3701/10-  48/1  وقفه نسبت ثبت نام ناخالص دوره متوسطه

و مؤسسات  ها بانکنسبت مانده تسهیالت وقفه 

  اسمی GDPاعتباري به بخش غیردولتی به 
LLP  2887/0-  64/0-  2904/0-  67/0-  2379/0-  62/0-  

نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص خصوصی 

 GDPبه 
KP  08485/0  29/0  0872/0  30/0  0960/0  36/0  

  -LGI  4560/0-  57/0-  4961/0-  67/0-  4590/0-  66/0  جینیوقفه ضریب 

وقفه نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دولتی 

 GDPبه 
LKG  06550/0  18/0  0542/0  15/0  -  -  

  هاي تحقیق یافته: مأخذ
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  ي بهینهها متغیرها در الگو ترین مهمنتایج  .3جدول 

  .دهند تشکیل میتعداد رگرسورهاي مختلف هاي با  رگرسورهایی که بهترین مدل را در مدل
  تعداد رگرسور

  )هاي مختلف مدل( 

EX  رگرسور 1بهترین مدل با  

EG EX   رگرسور 2بهترین مدل با  

IO IK HG   رگرسور 3بهترین مدل با  

IO IK L LGI   رگرسور 4بهترین مدل با  

IO IK L LLP LGI   رگرسور 5بهترین مدل با  

IO IK L EL LM2 LLP   رگرسور 6بهترین مدل با  

IO IK L EL LEL LM2 LLP   رگرسور 7بهترین مدل با  

IO IK L EL LEL LM2 EX XM   رگرسور 8بهترین مدل با  

IO IK L EL LEL LM2 EX LLP XM   رگرسور 9بهترین مدل با  

IO IK L EL LEL LM2 EX KG LLP XM   رگرسور 10بهترین مدل با  

IO IK L EL LEL LM2 EX KG LLP XM LIN   رگرسور 11بهترین مدل با  

IO IK L EL LEL LM2 EG EX KG LLP XM LIN   رگرسور 12بهترین مدل با  

IO IK L EL LEL LM2 EG EX KG LLP XM LIN HG   رگرسور 13بهترین مدل با  

IO IK L EL LEL LM2 EG EX KG LLP XM LIN HG DW   رگرسور 14بهترین مدل با  

IO IK L EL LEL LM2 EG EX KG LLP XM LGI LIN LEG HG   رگرسور 15بهترین مدل با  

IO IK L EL LEL LM2 EG EX KG LLP XM LGI LIN LEG HG DW   رگرسور 16بهترین مدل با  

IO IK L EL LEL LM2 EG EX KG LLP XM LGI LIN LEG HG DW DE   رگرسور 17بهترین مدل با  

LKP IO IK L EL LEL LM2 EG EX KG LLP XM LGI LIN LEG HG DW DE   رگرسور 18بهترین مدل با  

LKG LKP IO IK L EL LEL LM2 EG EX KG LLP XM LGI LIN LEG HG DW DE   رگرسور 19بهترین مدل با  

LKG LHG LKPIO IK L EL LEL LM2 EG EX KG LLP XM LGI LIN LEG HG DW DE   رگرسور 20بهترین مدل با  

R2ADJ C  AIC  AICC  BIC  معیارهاي اطالعاتی  

  مدل دهم

6375316/0  

  مدل ششم

578711/2  

  مدل دهم

0656/123-  

  مدل ششم

060629/9-  

  مدل ششم

9285/107-  

  بهترین مدل و

  مقدار معیار اطالعاتی

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  گیري بحث و نتیجه .6

میـانگین گیـري مـدل بیزینـی     در این مقاله با استفاده از روش 

)BMA ( متوســط وزنــی حــداقل مربعــاتو روش )WALS (

متغیر توضیحی  17اثر  1353-1391ي دوره زمانی ها دادهبراي 

با عنایـت بـه   . بر رشد اقتصادي ایران را مورد مطالعه قرار دادیم

هاي متعارف اقتصادسنجی قادر به بررسـی   این مسئله که روش

رهـاي توضـیحی بـر رشـد اقتصـادي      اثر طیف وسـیعی از متغی 

هاي متوسط گیري مذکور بـراي بـرآورد اثـرات     نیستند از روش

تمامی زیر  ها در این روش. متغیرهاي مذکور استفاده شده است

بـرآورد  ) الگـو  131072معـادل   217 ادر اینجـ (الگوهاي ممکن 

سپس ضریب هر متغیر در تمامی الگوها متوسط گیري . شود می

گیري بر اسـاس قاعـده بیـز یـا      در این متوسط ها وزن. شوند می

هاي مذکور مشکل  روش. گردد احتمال پسین هر الگو تعیین می

اطمینانی در خصوص انتخاب الگو و همچنین متغیرهاي آن را نا

ي از تمامی الگوهاي ممکن گیر نمونهمرتفع نموده و با برآورد و 

ت بـا  مبتنی بر ترکیبات مختلف متغیرهاي توضیحی و در نهایـ 

گیري از آنها بر اساس تـابع توزیـع پیشـین، تخمینـی از      متوسط

  . نمایند تمامی ضرایب موجود، را ارائه می

دهـد کـه درآمـدهاي نفتـی، واردات      نتایج حاصله نشان می

اي و نیروي کار در هر دو رویکرد،  اي و واسطه کاالهاي سرمایه

در . انـد  عوامل تعیین کننده رشد اقتصادي ایران بـوده  ترین مهم

هـاي   گـذاري  هاي سـرمایه انسـانی و سـرمایه    ی که شاخصحال
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اثر قابـل تـوجهی بـر رشـد     ) شامل دولتی و خصوصی(فیزیکی 

گذاري دولتی به  حتی ضریب نسبت سرمایه. اند اقتصادي نداشته

این نتـایج داللـت بـر    . منفی بوده است BMAتولید در روش 

هـاي دولتـی    گـذاري  در سرمایه جویی رانتنقش و اهمیت سایه 

گــذاري و  وري پــایین ســرمایه در واقــع کیفیــت و بهــره. اســت

هـا   گذاري تخصیص نامطلوب آن، نقش و اهمیت کمیت سرمایه

همچنین تشکیل سرمایه انسانی معطـوف  . را کاهش داده است

  .در جهت تقویت رشد اقتصادي نبوده است بازار کاربه نیازهاي 

هاي باالیی که صرف افزایش کمـی   ه عبارت دیگر هزینهب

افزایش نـرخ  . تحصیالت شده، بازده مورد انتظار را نداشته است

ارز اثر منفی بر رشد اقتصادي داشته است هرچند این اثر قـوي  

  رود که اثر مذکور غیرخطی باشد به طوري احتمال می. باشد نمی

 که افزایش مالیم نرخ ارز به ویژه متناسب با تـورم بـراي رشـد   

هاي غیرمنتظره و شدید نـرخ   اقتصادي سودمند باشد اما افزایش

 اي ارز به دلیل وابستگی شدید تولید به واردات کاالهاي سرمایه

  . رشد اقتصادي را تحدید نماید اي و واسطه

مطابق نتایج حاصله متغیر آزادسازي تجاري اثـري ضـعیف   

ه به نتیجه مذکور با توج. جاي گذاشته است بر رشد اقتصادي بر

وري و کیفیـت تولیـدات    نیمه سنتی صادرات، پایین بودن بهـره 

هـاي   داخلی، نداشتن تشـکیالت اداري مناسـب بـراي فعالیـت    

ي عمـده در  هـا  صادراتی، وجود تمایالت شدید وارداتی، ضـعف 

مشـکالت و  ، )حتـی از نظـر کمـی   (تولید محصـوالت صـنعتی   

مد از منابع و ي ناکارآبردار بهرهي، گذار سرمایهتنگناهاي ارزي و 

، ریـزي  برنامهي عمده سیستم مدیریت و ها ذخایر موجود، ضعف

لذا همزمان بـا  . اثر مورد انتظار را بر رشد اقتصادي نداشته است

تولیدي، الزم اسـت   هاي آمادگی براي رقابت پذیري در فعالیت

هـاي   تـا بنگـاه  شـود   فضاي رقابتی در کشور به تدریج فـراهم 

مجبور بـه تـالش مسـتمر در جهـت      تولیدي تحت فشار رقابت

همچنـین از آنجـایی کـه    . کاهش هزینه و بهبود کیفیت گردند

توانـد مسـتقل از    تعدیل در سیاست تجارت خارجی کشـور نمـی  

اقتصادي کشـور باشـد، همـاهنگی     هاي تعدیل در سایر سیاست

  .شود مالی و تولید با تأکید توصیه می-بین سیستم پولی

زاي رشـد کـه    به طور کلی نشان داده شد که عوامـل درون 

همان عوامل مؤثر در تشکیل سـرمایه انسـانی جامعـه هسـتند،     

بـه  . باشـند  نقش زیادي در تحوالت رشد اقتصاد ایران دارا نمـی 

زایی و پویاي رشـد   عبارت دیگر اقتصاد ایران فاقد ماهیت درون

شد اقتصادي بـه طـور عمـده از طریـق تزریـق منـابع       است و ر

اي و  مانند درآمدهاي نفتـی، واردات کاالهـاي سـرمایه   (زا  برون

به اقتصاد ایجاد شده و این سـاز و کـار   ) اي و نیروي کار واسطه

کمتر منجر بـه تشـکیل سـرمایه انسـانی مـؤثر و معطـوف بـه        

مـالی   به عالوه شاخصهاي توسـعه . نیازهاي بازار کار شده است

شامل نسبت نقدینگی به تولید و نسـبت اعتبـارات اعطـایی بـه     

قـوي یـا مـورد انتظـار بـا رشـد        هبخش خصوصی داراي رابطـ 

تـوان بـه توسـعه     نتیجـه مـذکور را مـی   . اقتصادي نبوده اسـت 

نیافتگی یا سرکوب بازارهاي مالی، انحراف اعتبارات بـانکی بـه   

افـزایش  . داد هاي غیر مولد و تسهیالت تکلیفی نسـبت  فعالیت

بـر  . کند ي اخیر این نتیجه را تأیید میها سالمعوقات بانکی در 

ریـزي دولـت و اصـالح     اساس نتایج مذکور، اصالح نظام بودجه

نظام بانکی در تخصیص منابع مـالی بانـک در جهـت افـزایش     

هـاي دولتـی و خصوصـی، بـه همـراه       گـذاري  وري سرمایه بهره

هـاي   توصـیه  ترین مهمو فساد از  جویی رانتهاي  کاهش انگیزه

  .باشد این مطالعه می
  

  منابع

ــدي، آرزو   ــوري بیدهن ــژن؛ عباســی، غالمرضــا و ن باصــري، بی

ــادي در   "). 1388( ــد اقتص ــر رش ــؤثر ب ــل م ــی عوام بررس

ــا   ــوم . " )MENA(کشــورهاي منتخــب من ــلنامه عل فص

 .49-66، 6، شماره 2، دوره اقتصادي

هـاي اقتصـادي؛ بانـک مرکـزي      بانک اطالعات سـري زمـانی  

 .جمهوري اسالمی ایران

هاي ملـی ایـران    بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران؛ حساب

1391-1353. 

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایـران؛ نماگرهـاي اقتصـادي،    

 .ي مختلفها سالهاي اقتصادي،  اداره بررسی

تــأثیر تــورم بــر "). 1391(پژویــان، جمشــید و خســروي، تانیــا 

، يگـذار  سـرمایه دانـش  . "بخش خصوصـی   گذاري سرمایه

 .1-171، 4، شماره 1دوره 

اهللا؛ شـیریجیان، محمـد؛ مهـرآرا، محسـن و امیـري،       تاري، فتح

هاي بهداشتی خصوصی و عمـومی   هزینه"). 1392(حسین 

منتخــب در واثــرات آنهــا بــر رشــد اقتصــادي کشــورهاي 
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. ")BMA(گیري مـدل بیزینـی    رویکرد میانگین: بلندمدت

هـاي رشـد و توسـعه     پـژوهش علمـی پژوهشـی   فصلنامه "

 .93-106، 10، شماره 3، دوره "اقتصادي

اقتصـاد  "). 1392(پـور، معصـومه    نژادعمران، وحید و نیـک  تقی

مطالعـات  . "مطالعه موردي ایران: هاي آن زیرزمینی و علت

  .53-72، 8، شماره 2دوره  کاربردي ایران،

زاده، مهـدي و   جعفري صمیمی، احمد؛ فرهنـگ، صـفر؛ رسـتم   

تـــأثیر توســـعه مـــالی و "). 1388(محمـــدزاده، مهـــدي 

. "آزادســـازي تجـــاري بـــر رشـــد اقتصـــادي در ایـــران

 .1-21، 4، شماره 9، دوره هاي اقتصادي پژوهش

). 1386( زاده کنـاري، صـدیقه   جعفري صمیمی، احمـد؛ و قلـی  

ی رابطـه تـورم و رشـد اقتصـادي در کشـورهاي در      بررس"

مرکز تحقیقـات کـامپیوتري   . "شواهدي جدید: حال توسعه

 .علوم اسالمی

عوامـل تعیـین   "). 1389(جالل آبادي، اهللا؛ و بهرامـی، جاویـد   

ــف      ــورهاي مختل ــروه کش ــادي در گ ــد اقتص ــده رش کنن

. “)رویکردي نو به عوامـل تعیـین کننـده رشـد اقتصـادي     (

، 7دوره  ،)هـاي اقتصـادي سـابق    بررسـی (مقـداري  اقتصاد 

 .23-51، 1شماره 

 یـل و تحل یـه تجز" ).1382(امـراهللا   یري،قـد سن؛ و ح ی،درگاه

بـر   يبـا مـرور  ( یـران ا يکننده رشد اقتصـاد  یینعوامل تع

، 7دوره  ،نامـه بازرگـانی   پـژوهش . “)زا رشـد درون  يالگوها

 .1-33، 26شماره 

مــؤثر بــر رشــد اقتصــادي عوامــل "). 1384(دژپســند، فرهــاد 

 .13-47، 18، شماره 5، دوره پژوهشنامه اقتصادي. "ایران

بررسـی  "). 1393(، محسـن  رضایی برگشادي، صادق و مهـرآرا 

ــران    ــادي ای ــد اقتص ــر رش ــؤثر ب ــل م ــرد  : عوام ــا رویک ب

ــانگین ــزین    می ــدل بی ــري م ــه  . ")BMA(گی ــان نام پای

 .، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد

 .")جلـد اول (اقتصـاد کـالن پیشـرفته    " .)1383(رومر، دیویـد  

 .ترجمه تقوي، مهدي، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران

بررسی اثر “).1388(سلمانی، بهزاد؛ و محمدي، علیرضا 

. "مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادي در ایران

- 93، 39، شماره 13دوره هاي اقتصادي ایران،  پژوهش

73. 

 عاطفه، یکوچ يمراد و ، زهرایشبان دهقان ؛نیحس یعل ،يصمد

 رشد بر درآمد عیتوز ينابرابر ریتأث ییفضا لیتحل"). 1394(

هاي  فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش. "رانیا در ياقتصاد

  .57-72، 19سال پنجم، شماره  .رشد و توسعه اقتصادي

عوامـل   ییشناسـا "). 1388(عسگري، منوچهر و توفیقی، حمید 

در  ينرخ ارز و تـأثیر آن بـر رشـد اقتصـاد     یزانیموثر بر نام

  .223-246، 33شماره  ،يپژوهشنامه اقتصاد ."یرانا

). 1377(یـداهللا   فـر،  یمـی ابراه ی، عباس؛ولدخان ی، مهدي؛عسل

 هـاي  یاسـت و ثبـات س  یاسـتی س الزامـات  ي،رشد اقتصاد"

ــه: ياقتصــاد ــر اســاس شــاخص  يا مطالع ــا ب ــالن  يه ک

 ،و بودجـه  یزير برنامه. "منتخب يگروه کشورها ياقتصاد

  .49 -78، 35و  34شماره 

بررسـی تـأثیر   " ).1384(محمودزاده، محمود و محسـنی، رضـا   

. "هــاي وارداتــی بــر رشــد اقتصــادي در ایــران تکنولــوژي

 .103-130، 16، شماره 5 ، دورهاي اقتصاديه پژوهش

ــدي  ــدعلی و مه ــرادي، محم ــریم  م ــارت " ).1384(زاده، م تج

اقتصــاد و تجــارت  ."خــارجی و رشــد اقتصــادي در ایــران

 .38-72، 3شماره . نوین

زاده، سـمیه و تـابلی، حمیـد     مهرابی بشرآبادي، حسین؛ کوچک

ــایه "). 1389( ــاد س ــا اقتص ــد   آی ــاد را تهدی ــد اقتص اي رش

هـاي اقتصـادي    پژوهش. ")ایران: مورديمطالعه (کند؟  می

  .181-198، 45، شماره 15، سال ایران

بررسـی رابطـه توسـعه مـالی و رشـد      " .)1388(موتمنی، مـانی  

، 34هـاي بازرگـانی، شـماره     بررسـی  ."اقتصادي در ایـران 

66-59. 

بررسـی رابطـه   "). 1388(مهرآرا، محسن و مکی نیـري، مجیـد   

غیرخطی میان درآمدهاي نفتی و رشد اقتصادي با اسـتفاده  

مطالعـات   .")مطالعه مـوردي ایـران  (اي  ستانهآاز روش حد 

 .29-52، 22شماره  ،6، دوره اقتصاد انرژي

مـدیریت  "). 1983(هادسن، رونالد؛ رالف، هاس و ادوین، وحیـد  

طــرح جــامع طراحــی، ســاخت، نگهــداري،  (زیرســاختارها 

ترجمـه محمـد تقـی بـانکی، مرکـز      . “)بازسازي و نوسازي

  .نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
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