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 پژوهشي مطالعات اقتصاديِ كاربردي در ايران  -فصلنامه علمي

 1931 زمستان، 4سال اوّل، شماره 

 181-151صفحات: 
 

 

گذاری هستقین خارجی بخش صٌعت،  سزریش سزهایِ ارسیابی اثز ًاشی اس

 بز اقتصاد ایزاى با استفادُ اس یک هذل تعادل عوَهی

 
 1حسیه مزسبان

 2مُذی وجاتی
 

 
                               82/99/99  :پذیزشتاریخ     82/9/99تاریخ دریافت: 

 چکیذُ
گذاری مستقیم خارجی در تًسعٍ ي پیشزفت اقتصادی کشًرَا امزی در دویای امزيسی وقش سزمایٍ

تًلیذ،  ،حجم سزمایٍ افشایش گذاری خارجی شاملمستقیم حضًر سزمایٍ اوکارواپذیز است. اثزات

غیز مستقیمی تحت عىًان َمچىیه دارای اثزات خارجی  یَاگذاریباشذ. سزمایٍاشتغال،رفاٌ می

در تحقیق کىىذ. عمل میکشًر میشبان  َای اقتصادیيری بىگاٌبُزٌ یارتقا کٍ اس طزیقبًدٌ  سزریش

سزریش  يريد حاصل اس حاضز با استفادٌ اس یک مذل تعادل عمًمی بٍ ارسیابی اثزات مستقیم ي اثزات 

. گزددبزرسی می َابخشَا ي اوتشار اثزات آن بٍ سایز یکی اس بخشگذاری مستقیم خارجی بٍ سزمایٍ

گذاری مستقیم در یک سىاریً فزضی حجم سزمایٍبزای ريشه اثزات يريد سزمایٍ خارجی بٍ اقتصاد، 

بخش صىعت را بٍ جذیذ َای خارجی يريد سزمایٍومًدٌ، سپس تاًثیز دي بزابز صىعت  بخشخارجی در 

متغیزَای کالن اقتصادی اس قبیل تًلیذ واخالص داخلی، درآمذ، صادرات ي تزاس َا ي ريی در سایز بخش

 . بزرسی خًاَیم ومًدتجاری 
 

يری گذاری مستقیم خارجی، بُزٌاقتصاد ایزان، مذل تعادل عمًمی قابل محاسبٍ، سزمایٍ :کلیذ ٍاصُ
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 هقذهِ -1

 هلشف افضايؾ خبي ثِ سا خَد التلبدي سؿذ اص ثخـي اًذتَاًؼتِ وـَسّباص  ثؼيبسي

 ّبياص ظشفيت ثْيٌِي اػتفبدُ ٍ ٍسيثْشُ استمبي ثب خذيذ، ّبيگزاسيػشهبيِ ٍ ّبًْبدُ

 تشويجي سٍيىشدي اص تَػؼِ ٍ ثشاي دػتيبثي ثِ سؿذ وـَسّب وٌٌذ. اهشٍصُ تأهيي هَخَد

 ثِ ًيض هَخَد ّبيظشفيت اص خذيذ ّبيظشفيت يدبدا ضوٌبً وِ هؼٌي ثشًذ. ثذييػَد هي

 ٍ يبفتِ تَػؼِ وـَسّبي توبهي اص ايي سٍػت وِ تمشيجب1ًوٌٌذ.هي ثْيٌِ اػتفبدُ عَس

 ٍ ثْجَد باستم خْت دس صيبدي ّبيگزاسيػشهبيِ تَػؼِ، حبل وـَسّبي دس اص ثؼيبسي

 دٌّذ.هي اًدبم ٍسيثْشُ

ّبي هْن ٍ ٍسي ٍ استمبي آى ثِ ػٌَاى يىي اص همَلِػبليبى اخيش، ثْشُعي دس ايشاى ًيض       

وِ اص ّبي والى التلبدي هغشح ثَدُ ثِ عَسيگزاسيّب ٍ ػيبػتسيضياػبػي دس ثشًبهِ

استمب چْبسم ٍ پٌدن  يدٍم تَػؼِ خوَْسي اػالهي ايشاى ثِ ثؼذ ثخلَف ثشًبهِ يثشًبهِ

هْن ػَاهل سيضاى التلبدي ثَدُ اػت. يىي اص يذ ثشًبهِوأّوَاسُ هَسد تَخِ ٍ تٍسي ثْشُ

گزاسي ّبي تَليذي، ػشهبيِّبي التلبدي ثخلَف ثخؾٍسي ثخؾثيشگزاس ثش ثْشُأٍ ت

هؼتمين خبسخي اػت. ثٌب ثِ تؼشيف اسائِ ؿذُ اص ػَي وٌفشاًغ تَػؼِ ٍ تدبست ػبصهبى 

التلبدي همين يه وـَس گزاسي هؼتمين خبسخي وِ هؼتلضم وٌتشل ٍاحذ ، ػشهبي2ِهلل

يه استجبط فؼبليتي التلبدي اػت دس  ،ديگشّبي ٍاحذ التلبدي همين وـَس تَػظ 

  يبثذ.تدلي هيپبيذاس   ٍ ثب هٌبفغ ثلٌذهذت  

تَاًذ ثِ ػٌَاى ػبهل اكلي اًتمبل تىٌَلَطي پيـشفتِ گزاسي هؼتمين خبسخي هيػشهبيِ     

سفتِ دس  داخلي ػول وٌذ. ّوشاُ ثب اًتمبل تىٌَلَطي ثىبسّبي ّبي خبسخي ثِ ثٌگبُاص ثٌگبُ

ٍسٍد   ،ّبي هذيشيتي ٍ داًؾ فٌيلجيل هْبست ّبي ًبهلوَع اصوبالّب ٍ خذهبت، داسائي

َيك ــثيـتش تـپزيشي سلبثتخْت ّبي داخلي ثٌگبُ ،ٍسي ثبالّبي خبسخي ثب ثْشُثٌگبُ

گزاسي هؼتمين خبسخي ثِ داخلي ٍ ػشهبيِگزاسي ثيي ػشهبيِ 3(1998ثَسًؼتيي) ؿًَذ.هي

                                                           
1. Shimizu, 1997 
2. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
3. Borensztein, 1998  
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-ػشهبيِاي ثِ ػول آٍسد ٍ ثِ ايي ًتيدِ سػيذ وِ لحبػ ػْن آًْب دس سؿذ التلبدي همبيؼِ

اثضاسي هْن ثشاي اًتمبل تىٌَلَطي پيـشفتِ ثِ وـَسّبي دس حبل تَػؼِ گزاسي خبسخي 

 ثبؿذ. هي

اثشات هؼتمين ٍ  1لبثل هحبػجِدس تحميك حبضش ثب اػتفبدُ اص يه هذل تؼبدل ػوَهي      

ّب ٍ ػبيش ثخؾثش  گزاسي هؼتمين خبسخي ثِ ثخؾ كٌؼتغيشهؼتمين ٍسٍد ػشهبيِ

گزاسي گيشد. ثٌبثشايي چٌبًچِ ػشهبيِهتغيشّبي والى ٍ خشد التلبدي هَسد ثشسػي لشاس هي

هؼتمين خبسخي دس ثخؾ كٌؼت افضايؾ يبثذ ٍ ايي افضايؾ ّوشاُ ثب ػشسيض سٍي ػبيش 

ّب، كبدسات ّبي التلبدي ثبؿذ، ثشسػي خَاّين ًوَد وِ چِ اثشاتي ثش تَليذ، ليوتؾثخ

ًبخبلق  ّب ّوچٌيي ثش هتغيشّبي والى التلبدي اص لجيل تَليذٍ ٍاسدات ػبيش ثخؾ

ّب، دسآهذ، كبدسات ٍ ٍاسدات ثدب خَاّذ گزاؿت. ثشاي ايي هٌظَس اص هذل داخلي، ليوت

 3(1997وِ تَػظ ّشتل) 2"تحليل تدبست خْبًي يُپشٍط"اي چٌذثخـي ٍ چٌذهٌغمِ

اًدبم ؿذُ دس ايي هغبلؼِ هشٍسي ثش ادثيبت گشدد. دس ثخؾ ثؼذي اسائِ ؿذُ، اػتفبدُ هي

هجبًي ػپغ گشدد. گزاسي هؼتمين خبسخي اسائِ هيهذلؼبصي تؼبدل ػوَهي ػشهبيِ يصهيٌِ

 "ُ تحليل تدبست خْبًيپشٍط"ًظشي اًتمبل ٍ ػشسيض تىٌَلَطي ٍ ّوچٌيي هؼشفي هذل 

ػيبػتي ّبي گيشي ٍ پيـٌْبد. دس ًْبيت ًتبيح تدشثي هذل، ًتيدِگشفتخَاّذ كَست 

 ؿَد. هغشح هي
 

 هزٍری بز هطالعات تجزبی -2

تَاى ثِ دٍ دػتِ گزاسي هؼتمين خبسخي سا هيهغبلؼبت تدشثي اًدبم ؿذُ دس صهيٌِ ػشهبيِ

گزاسي هؼتمين خبسخي سا ثِ وِ ػشهبيِ اػتهغبلؼبتي هـتول ثش تمؼين ًوَد. گشٍُ اٍل 

گزاسي ػشهبيِ ،اثشات آصادػبصي تدبست دس ثشسػي اهب  .اًذعَس كشيح ٍاسد هذل ًىشدُ

اًذ. يب ثِ ػجبست ديگش اثشات آصادػبصي هؼتمين خبسخي سا ثِ عَس ضوٌي ٍاسد هذل وشدُ

َسد ثشسػي لشاس گزاسي هؼتمين خبسخي سا دس هَاخِْ ثب وبّؾ هَاًغ تدبسي هػشهبيِ

                                                           
1. Computational General Equilibrium 
2. Global Trade Analysis Project (GTAP) 
3. Hertel, 1997 
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، خٌؼي ٍ 2(2000، ّشتل)1(a, b1996تَاى ثِ ثشٍاى ٍ ديگشاى)دادًذ. اص ايي هغبلؼبت هي

ٍ ثبلؼتشسي ٍ  5(2008، سٍتشفَسد ٍ تبس)4(2005، ثبخَ سٍثيَ ٍ پالًب)3(2004ديگشاى )

گزاسي هؼتمين خبسخي ٍ گشٍُ دٍم، ثِ عَس آؿىبس ػشهبيِ ،  ًبم ثشد.6(2009ديگشاى)

هغبلؼبت تَاى ثِ وِ هي اًذػبصي لحبػ ًوَدُآى سا دس هذلؼبصي ٍ ؿجيِ خلَكيبت

 ،10(2008) ، لدَس ٍ ديگشاى9(2004، آسثٌؼش)8(2000، دي ٍ ٌّؼال)7(1997پتشي)

 اؿبسُ ًوَد.  12(2009) ٍ التَسُ ٍ ديگشاى 11(2009ثبسي)

 
 ّای اًتقال ٍ سزریش تکٌَلَصیکاًال

گزاسي هؼتمين الوللي، ػشهبيِتدبست ثيي  صهيٌِايي  دس اوثش هغبلؼبت اًدبم ؿذُ دس

 ،، ثشاي اًتمبل تىٌَلَطي ثيي وـَسّبي هختلف، ) ثِ ػٌَاى هثبل13خبسخي ٍ اػغبي هدَص

 ؿَد. هياؿبسُ . ثِ ػِ سٍؽ 14(2004ولش، 

 الوللتجارت بیي -1

ٍسي تَاًذ ثِ ثْجَد ثْشُالولل ثِ چٌذ دليل هيّبي خذيذ تدبست، هجبدالت ثييدس تئَسي

ػبصد وِ اًَاع الولل يه وـَس سا لبدس هيتدبست ثيي وـَسّب ووه وٌذ. اٍالً

ٍسي هٌبثغ ثْشُ ياي وِ افضايؾ دٌّذُگًَبگًَي اص وبالّبي ٍاػظ ٍ تدْيضات ػشهبيِ

ّبيي اص استجبعبت سا فشاّن ًوَدُ وِ الولل وبًبلتدبست ثيي وبس گيشد. ثبًيبًِ ّؼتٌذ سا ث

ّبي ػبصهبًي ٍ ّبي تَليذي، عشاحي تَليذ، سٍؽيبدگيشي سٍؽهَخت اًگيضُ ثشاي 

بسي ــلشاسدادّبي تد ؿَد. ثبلثبًلف هيـــدس ثيي وـَسّبي هخت ؿشايظ ثبصاسآؿٌبئي ثب 

                                                           
1 . Brown et al. (1996a,b) 
2. Hertel (2000) 
3. Jensen et al(2004) 
4. Bajo-Rubio and Plana (2005). 
5. Rutherford and Tarr(2008) 
6. Balistreri et al (2009) 
7. Petri (1997) 
8. Dee and Hanslow(2000) 
9 . Arbenser (2004) 
10 . Lejour et al (2008) 
11. Barry (2009) 
12. Lattorei et al (2009) 
13. Licensing 
14. Keller, 2004 
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ثشداسي ًوَدُ ٍ ثشاي تب تىٌَلَطي خبسخي سا وپيػبصد هيالوللي وـَسّب سا لبدس ثيي

ٍسي تَاًذ ثْشُالولل هيتدبست ثيي اثؼبًهمبكذ تَليذي داخلي اص آى اػتفبدُ ًوبيٌذ. س

ّبي خبسخي افضايؾ دّذ ٍ اص تَػؼِ تىٌَلَطي يب تمليذ تىٌَلَطي يٍػيلِِوـَسّب سا ث

 ثيش لشاس دّذ. أٍسي توبم التلبد سا تحت تايي عشيك ثِ عَس غيشهؼتمين ػغح ثْشُ

 

 گذاری هستقین خارجیسزهایِ -2

هيي هبلي هَخت اًتمبل تىٌَلَطي ثِ وـَس أػالٍُ ثش تتَاًذ گزاسي هؼتمين هيػشهبيِ

سفتِ دس وبالّب ٍ  ٍسٍد ػشهبيِ هؼتمين خبسخي ًِ تٌْب تىٌَلَطي ثىبس"هيضثبى ؿَد. 

ّبي هذيشيتي ٍ داًؾ فٌي ّبي ًبهلوَع اصلجيل هْبستخذهبت سا هٌتمل ًوَدُ ثلىِ داسائي

ثِ كَست افمي ٍ ػوَدي كَست تَاًذ ػشسيض تىٌَلَطي هي 1"ًوبيذ.سا ًيض هٌتمل هي

ِ وِ عي آى داًؾ دس دسٍى يه كٌؼت ث ؿَدثِ فشايٌذي گفتِ هي2ػشسيض افمي گيشد.

 ًوبيذ.هي ّب خبسخي ػشسيضدليل حضَس ثٌگبُ

ّبي خبسخي هوىي اػت هَخت فشاّن آٍسدى اثشات خٌجي تىٌَلَطيىي ٍسٍد ثٌگبُ     

ّب ّبي ًَيي تَػظ چٌذهليتيثىبسگيشي تىٌَلَطي ّب داخلي اص چٌذ عشيك ؿَد.ثشاي ثٌگبُ

تشيي وبًبل اًتمبل ثبؿذ. داخلي ؿبيذ ثذيْي ّبيّب تَػظ ثٌگبٍُ تمليذ آى تىٌَلَطي

ّبي راتي دس اوتؼبة ّبي داخلي ثذليل ّضيٌِتىٌَلَطي خذيذ ثشاي ثٌگبُثىبسگيشي 

داًؾ آى ٍ ػذم اعويٌبى اص ًتبيح احتوبلي حبكل اص آًْب هوىي اػت خيلي گشاى ٍ ّوشاُ 

ّب دس ثىبسگيشي تىٌَلَطي ًَيي، ثب سيؼه ثبؿذ. ثٌبثشايي هـبّذُ هَفميت چٌذهليتي

 (. 2006وشػپَ ٍ فٌتَسا، ًوبيذ)ّبي داخلي سا ثشاي اػتفبدُ اص آى تـَيك هيثٌگبُ

ّبي ثِ ثٌگبُوبسوٌبى خبيي ِّبي خبسخي ٍ ػپغ خبثًيشٍي وبس تَػظ ثٌگبُ آهَصؽ

 3(.2003)هبيش، ؿَدثَهي ٍ هحلي ثِ ػٌَاى دٍهيي وبًبل اًتمبل تىٌَلَطي هحؼَة هي

ّبي خبسخي فشاّن ٍسي هوىي اػت دس اثش سلبثت ثب ثٌگبُػشسيض ثْشُػَهيي صهيٌِ عشيمِ 

                                                           
1. Kinoshita, 2000 
2. Horizontal Spillover  
3. Meyer, 2003 
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ّبي داخلي اص تىٌَلَطي ثشتشي ثشخَسداس ًؼجت ثِ ثٌگبُّبي خبسخي گشدد. چٌبًچِ ثٌگبُ

ّب داخلي سا هدجَس ثِ اسائِ تَاًذ ثٌگبُّبي خبسخي هيثبؿٌذ، فـبس سلبثتي دس همبثل ثٌگبُ

هحلَالت ثب ويفيت ثشتش ثشاي وؼت ػْوي اص ثبصاس هحلَالت ًوبيذ ٍ دس اوثش هَاسد 

-آٍسيَيي هذيشيتي ٍ اػتفبدُ اص فيّبي ًهحلَل ثشتش تٌْب ثب ثىبسگيشي سٍؽ يػشضِ

سلبثت هوىي اػت اثش هٌفي ثش  .1(1999ؿَد)ايتىي ٍ ّبسيؼَى، ّبي سٍص حبكل هي

داؿتِ ثبؿذ. ايي اثشات هٌفي هَلؼي  3ٍ سثَدى ثبصاس 2ّبي هحلي اص عشيك اثش ثشًٍشاًيثٌگبُ

سا هدجَس ثِ تشن ّبي هحلي ّبي خبسخي ثب تىٌَلَطي ثشتش ثٌگبُافتٌذ وِ ثٌگبُاتفبق هي

ؿًَذ)داهيدبى ٍ ّبي هحلي ثِ ػوت خَد هيثبصاس وٌٌذ. چَى هَخت اًتمبل تمبضب اص ثٌگبُ

 4(.2007ديگشاى، 

حبكل پيًَذّبي ثيي كٌؼتي اػت. پيًَذّبي ثيي كٌؼتي ثِ توبع ثيي 5ػشسيض ػوَدي     

ٍسي شسيض ثْشُػؿَد. ّبي خبسخي ٍ هـتشيبى يب ػشضِ وٌٌذگبى هحلي آًْب گفتِ هيثٌگبُ

پيًَذّبي پيـيي اتفبق افتذ. 7پيًَذّبي پيـييٍ 6پيًَذّبي پؼييتَاًذ اص عشيك ػوَدي هي

ّبي داخلي دس ّبي خبسخي دس كٌبيغ پبئيي دػتي اص ثٌگبُوٌٌذ وِ ثٌگبُهَلؼي ثشٍص هي

ًوبيٌذ. فشاّن آٍسدى ايي هٌبثغ تَػظ  تمبضب كٌبيغ ثبالدػتي وبالي ٍاػظ ٍ هَاد اٍليِ

ّبي داخلي فؼبل دس كٌبيغ ثبالدػتي ّبي ثَهي هَخت افضايؾ سلبثت دس ثيي ثٌگبُثٌگبُ

ّبي چٌذهليتي ّبي ٍاػظ ثشاي ثٌگبُؿَد. داًؾ فٌي ثبالي هَسد ًيبص خْت تَليذ ًْبدُهي

-وٌٌذگبى داخلي دس كٌبيغ ثبال دػتي هلضم هييه اًتمبل تىٌَلَطي ًَيي سا ثِ ػشضِ غبلجبً

 . 8(2004يه، )خبٍسو ًوبيذ

تَاًٌذ اص افضايؾ ثْجَد دس وبالّبي دػتي هيّبي پبئييّبي داخلي دس ثخؾثٌگبُ      

ّبي ثبالدػتي ػَد ثجشًذ. وٌٌذگبى خبسخي دس ثخؾٍاػظ ػشضِ ؿذُ تَػظ ػشضِ

                                                           
1 . Aitken and Harrison(1999) 
2. Crowding-out Effects 
3. Market Stealing Effects 
4. Damijan et al, 2007 
5. Vertical Spillover 
6. Forward Linkages 
7. Backward linkages  
8. Javorcik, 2004 
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وٌذ وِ پيًَذّبي پؼيي هوىي اػت اص چٌذ وبًبل هَخت افضايؾ ( ثيبى هي2003هبيش)

خشيذ وبالّبي  ثِ دليلّبي داخلي ثٌگبُ ّبي هحلي ؿًَذ. اٍالًثٌگبُػشسيض تىٌَلَطي ثِ 

ّبي خبسخي ثِ تَليذ ٍ تْيِ هحلَالت ثب ويفيت ثْتش ٍ ثب آالت اص ثٌگبُاي ٍ هبؿييٍاػغِ

ّب ٍ خذهبت گزاسي هؼتمين خبسخي دس صيشػبختػشهبيِ ؿًَذ. ثبًيبًّضيٌِ ووتش هَفك هي

وِ ّوبى تَليذوٌٌذگبى داخلي ّؼتٌذ،  سا هـتشيبى آًْب ٍسيعَس هؼتمين ثْشُتدبسي ثِ

ّبي داخلي هوىي اػت خذهبتي ثِ كَست آهَصؽ ٍ يبدگيشي ثٌگبُ دّذ، ثبلثبًافضايؾ هي

 ّبي خبسخي دسيبفت ًوبيٌذ.ّبي فشٍؽ اص ثٌگبُتىٌيه يدس صهيٌِ

 

 اعطای هجَس -3

اػغبي هدَص اص خبسج وؼت ًوبيٌذ. تَاًٌذ تىٌَلَطي سا اص عشيك لشاسدادّبي ّب هيثٌگبُ

هـتول ثش خشيذ حك تَليذ ٍ تَصيغ ثشاي يه هحلَل ٍ اعالػبت  اػغبي هدَص ًَػبً

ثبؿذ)ثِ ػٌَاى هثبل، هبسوَصى، تىٌيىي ٍ داًؾ فٌي هَسد ًيبص ثشاي تَليذ آى وبال هي

ِ دّذ تب ث(. اػغبي حك اهتيبص تىٌَلَطي ثِ وـَسّب اخبصُ هي11993، داًيٌگ، 1995

تىٌَلَطي پيـشفتِ ثِ عَس ػشيغ ٍ اسصاى دػت يبثٌذ. ٍاسدات تىٌَلَطي ًؼجت ثِ تَػؼِ 

چَى ايدبد يه تىٌَلَطي خذيذ ًيبص ثِ تؼلظ  .اػتيه تىٌَلَطي خذيذ آػبًتش 

ووتشي وِ ٍاسدات آى ًيبصي ثِ تؼلظ تىٌَلَطيىي تىٌَلَطيىي فشاٍاًي داسد دس حبلي

ًظشاى دس ايي صهيٌِ اػغبي اهتيبص تىٌَلَطي سا كبحت . ثؼيبسي اص2(1982)ٍػتفبل، داسد 

وٌذ وِ تىٌَلَطي ثيبى هي 3(2000) داًٌذ. ثِ ػٌَاى هثبل لؼلؿذى ًيبص هيثشاي كٌؼتي

اٍليِ ثشاي يبدگيشي تىٌَلَطيىي دس وـَسّبي دسحبل تَػؼِ  يتشيي ًْبدٍُاسداتي هْن

ٍاسداتي ثشاي پيـشفت تىٌَلَطيىي ّبي لؼل تىٌَلَطي اػبع گفتِ اػت. ثٌبثشايي ثش

ّب  تَاًذ ّن كبحت اهتيبص سا هٌتفغ ًوَدُ ٍ ّن ثٌگبُثبؿذ. اػغبي اهتيبص هيحيبتي ٍ هْن هي

وٌذ وِ تؼلظ يه ( ثيبى هي1982. ثِ ػٌَاى هثبل ٍػتفبل)ًوبيذهٌتفغ سا وـَس هَسد ًظش 

                                                           
1. Dunning, 1993 
2. Westphal, 1982 
3. Lall, 2000 
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ّبي هشثَعِ فؼبليت ثيـتش اثشات آى ثِ "ٍسي ؿذُ اهب تىٌَلَطي هَخت افضايؾ ثْشُ

 ."ًوبيذػشسيض هي

 
 ٍ ضزٍرت استفادُ اس آى GTAPای هعزفی هذل تعادل عوَهی چٌذ هٌطقِ

ثِ سا ًمؾ هحَسي وِ ثخـي ثَدُ  ثشگيشًذُ ول التلبد ٍ چٌذ ّبي تؼبدل ػوَهي دسهذل

خضئي)دسثشگيشًذُ ول  ػبصيدٌّذ. ايي خلَكيبت آًْب سا اص هذلّب هيػيؼتن ليوت

ػبصي دادُ ػتبًذُ ػبصي التلبد والى)چٌذثخـي ًيؼتٌذ( ٍ هذلالتلبد ًيؼتٌذ(، هذل

دٌّذ( هتوبيض ػبختِ اػت )هه ّبي ليوتي ٍاوٌؾ ًـبى ًوي)ػَاهل التلبدي ثِ ػيگٌبل

اي ثِ خبي َهي چٌذهٌغمِــبدل ػوــّبي تؼ. ّوچٌيي اػتفبدُ اص هذل1(1995دٍگل، 

اص ًمبط لَت ايي  2.اػتّبي هتؼذدي اي داساي هضيتتؼبدل ػوَهي يه هٌغمِ ّبيذلـه

ّب، وـَسّب ٍ ػَاهل تَليذ دس ّب تَاًبيي آًْب خْت ووه ثِ فْن پيًَذ ثيي ثخؾهذل

وٌذ وِ توبم اخضاي التلبد خْبًي ّب ثيبى هيثبؿذ. ػبختبس ايي ًَع هذلهميبع خْبًي هي

وِ لشاس داسًذ. ثٌبثشايي ّش تغييشي ثب يىذيگش ن ٍ غيشهؼتمين اي اص پيًَذّبي هؼتميدس ؿجىِ

داساي پيبهذّب ٍ ػَالجي ثشاي ول هٌبعك ٍ وـَسّب  پذيذ آيذ، دس يىي اص اخضاي ػيؼتن

گزاسي هؼتمين خبسخي ّوشاُ ثب اثشات ػشسيض آى دس ثيي خَاّذ ثَد. خشيبى ػشهبيِ

ل التلبدي ٍ ّوچٌيي پيًَذ ثيي هٌبعك ػَاه ،ّبتَاًذ اص عشيك پيًَذ ثيي ثخؾوـَسّب هي

پشٍطُ تحليل "اي ثش ػبصد. ثٌبثشايي هذل چٌذ هٌغمِأهتاوثش فؼبليي ػيؼتن سا هختلف، 

 هٌبػجي ثشاي اسصيبثي اثش ػشسيض ػشهبيِ گزاسي هؼتمين خبسخي يگضيٌِ 3"تدبست خْبًي

 ثبؿذ. دس وـَسايشاى هي

ّبي سفتبسي ٍ فؼبليت اػت.يه هذل ايؼتب  "پشٍطُ تحليل تدبست خْبًي"هذل      

هتـىل اص دٍ خضء هؼبدالت اكلي هـتول ثش سٍاثظ اي آى ٍ ثيي هٌغمِ يهجبدالت ثيي ثخـ

                                                           
1. McDougall, 1995 

( ي َزتل ي دیگزان 1984َای یک مىطقٍ ای ي چىذ مىطقٍ بٍ شًوً يالی). بزای مطالعٍ بیشتز در سمیىٍ مقایسٍ مذل2

 (ای رجًع شًد.1997)

3 .GTAP 
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ّبي دادُ يثبؿذ. سٍاثظ حؼبثذاسي، دسثشداسًذُهي 2ٍ هؼبدالت سفتبسي 1حؼبثذاسي

الت سفتبسي ػتبًذُ ثَدُ ٍ هؼبد-هَخَد دس خذاٍل هبتشيغ حؼبثذاسي اختوبػي ٍ دادُ

گزاسي اًذاص ٍ ػشهبيِتَليذ، هلشف، پغدس صهيٌِ ًـبًگش سفتبس ػَاهل التلبدي هذل 

وِ اص اػت اي اص هؼبدالت غيشخغي اي اػت. هذل سيبضي آى هـتول ثش هدوَػِهٌغمِ

تئَسي حذاوثشػبصي التلبد خشد تَػظ سٍؽ دٍگبى ّوشاُ ثب سٍاثظ حؼبثذاسي اػتخشاج 

خبًَاس  ،3اي ًوًَِتـىل اص چْبس ػبهل التلبدي خبًَاس هٌغمِؿذُ اػت. ّش هٌغمِ ه

اي كبحت ػَاهل اٍليِ هَسد اػتفبدُ دس ّب اػت. خبًَاس هٌغمِ، دٍلت ٍ ثٌگب4ُخلَكي

اي حبكل خوغ اسصؽ فشٍؽ ػَاهل تَليذ ٍ اًَاع ّب اػت. دسآهذ خبًَاس هٌغمِتَليذ ثٌگبُ

خبًَاس خلَكي ٍ دٍلت  ،تخليق ايي دسآهذّب ثِ پغ اًذاص ٍ ػت ّبّب ٍ تؼشفِهبليبت

گيشد. دٍلت ٍ خبًَاس خلَكي ثب دسيبفت ثشاػبع يه تبثغ وبة داگالع كَست هي

اي وبالّب ٍ خذهبت هلشفي هَسد ًيبص خَد سا اص ثبصاسّبي داخلي دسآهذ اص خبًَاس هٌغمِ

 -ساي ؿىل غيشخبًَاس خلَكي داوٌٌذ. تمبضبي هلشفي ٍ خبسخي خشيذاسي هي

وِ ّوشاُ ثب تغييشات دسآهذ، ػْن ّضيٌِ وبالّبي هختلف دس ثَدخِ  اػت 5ّوَتتيه

خبًَاس ثبثت ًخَاّذ ثَد. تَاثغ تمبضبي هلشفي دٍلت ثب اػتفبدُ اص يه تبثغ هغلَثيت 

ّب ثٌگبُثبؿذ. گشدد وِ ػْن ّضيٌِ وبالّبي هختلف ثبثت هيوبة داگالع اػتخشاج هي

ّبي اٍليِ اص خولِ ًيشٍي وبس، ػشهبيِ، صهيي ٍ هٌبثغ عجيؼي سا ثشاي ًْبدُوبالّبي ٍاػظ ٍ 

تَليذ اًَاع وبالّب ٍ ثِ ثشًذ ٍ ثب تشويت ايي ػَاهل وبس هيِتَليذ وبالّب ٍ خذهبت ث

پٌح ػبهل تَليذ اصخولِ، صهيي، ًيشٍي وبس هبّش، ًيشٍي وبس غيشهبّش، . پشداصًذهيخذهبت 

وليِ ػَاهل ثِ خض صهيي ٍ هٌبثغ عجيؼي داساي تحشن  َد داسد.ػشهبيِ ٍ هٌبثغ عجيؼي ٍخ

وذام اص ػَاهل تَليذ، لبثل تدبست ثبؿٌذ، اهب ّيچّبي هختلف هيوبهل دس ثيي ثخؾ

الوللي ثشخَسداس ًيؼتٌذ. دس تحميك حبضش فشم ثش ًيؼتٌذ. يب ثِ ثيبى ديگش اص تحشن ثيي

هٌبعك هختلف تحشن داؿتِ ثبؿذ وِ ّب ٍ تَاًذ دس ثيي ثخؾايي اػت وِ ػشهبيِ هي
                                                           
1. Accounting Relationships 
2. Behavioral Equations 
3. Representative Regional Household 
4. Private Household 
5. Nonhomothetic 
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ّب ٍ هٌبعك گًَبگَى داسد. ػشهبيِ دس ثيي ثخؾ 1هيضاى تحشن آى ثؼتگي ثِ وـؾ تجذيل

ثبؿٌذ. ّش ثخؾ يب ثٌگبُ ثبثت ثَدُ ٍ اؿتغبل وبهل سا داسا هي يّب داساي ػشضِتوبم ًْبدُ

خبسج اص ّش  فشٍؽ ايي وبالّب دس داخل ٍوٌذ. يه ػتبدُ ّوگي تَليذ هيدس التلبد 

گيشد. فشم سلبثت وبهل ٍ ثبصدّي ثبثت ًؼجت ثِ هميبع دس تَليذ ّوِ هٌغمِ كَست هي

پشٍطُ تحليل "هذل  2وبالّب ٍ ّوچٌيي دس توبم ثبصاسّب ثشلشاس اػت. ثشاػبع ثؼتبس اػتبًذاسد

ّب، صهيي، ًيشٍي وبس، ػشهبيِ ٍ هٌبثغ عجيؼي ٍ توبم ، تَليذ توبم ثخؾ "تدبست خْبًي

صا ّؼتٌذ. دٍ ثخؾ ؿًَذ يب ثِ ػجبست ديگش دسٍىّب دس چبسچَة هذل تؼييي هيليوت

اػت، تىويل وٌٌذُ  4ٍ ثخؾ ثبًه خْبًي 3خْبًي وِ هـتول ثش ثخؾ حول ٍ ًمل خْبًي

اي ّؼتٌذ. ثخؾ حول ٍ ًمل گشدآٍسًذُ اسصؽ خذهبتي سٍاثظ حؼبثذاسي ٍ تؼبدل هٌغمِ

ثشاي وبالّبي هختلف دس هؼيشّبي  5فَةّبي ػيف ٍ وِ ًـبًگش اختالف ثيي ليوت

ًمل اػت. ايي ثخؾ ثِ ػٌَاى ٍاػغي ثيي ػشضِ ٍ تمبضب ثشاي خذهبت  هختلف حول ٍ

گزاسي ٍ وٌذ. ثبًه خْبًي ًيض ػبهل ٍاػظ ثيي ػشهبيِالوللي ػول هيحول ٍ ًمل ثيي

ّب داساي ٌگبُتوبم ث ،ثبؿذ. ثٌبثشايي اگش توبم ثبصاسّب دس تؼبدل ثبؿٌذاًذاص خْبًي هيپغ

عجك لبًَى  ،ؿشط ػَد كفش ثبؿٌذ ٍ تؼبدل خبًَاس سٍي ليذ ثَدخِ آًْب كَست گيشد

-گزاسي تَػظ ػغح پغػغح ػشهبيِ گزاسي ثشاثش گشدد.اًذاص ثبيذ ثب ػشهبيٍِالشاع پغ

دس ايي هذل داساي لبػذُ  6ؿَد. ثِ ػجبست ديگش ثؼتبس التلبد والىاًذاص تؼييي هي

هذل، ؿبخق ليوت خْبًي ػَاهل  9اػت. ؿوبسؿگش 8اًذاص هحَسپغيب  7ًئَوالػيىي

صا ثَدُ ٍ هتَػظ ٍصًي اص ليوت ػَاهل تَليذ دس ول ثبؿذ وِ عجك هؼوَل ثشٍىتَليذ هي

                                                           
1. Elasticity of Transformation 
2. Standard Closure 
3. Global Transportation Sector 
4 . Global Banking Sector 
5.CIF and FOB Prices 
6. Macroeconomic Closure 
7 . Neo-Classical Closure Rule 
8. Saving Driven Closure Rule 
9. Numeraire 
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)ّشيؼَى ٍ هذل تؼبدل ػوَهي  1يافضاسًشمثؼتِ حل هذل ثب اػتفبدُ اص هٌبعك اػت. 

 كَست گشفتِ اػت.2(1996پييشػَى، 

 
  "پزٍصُ تحلیل تجارت جْاًی"در هذل  تکٌَلَصی تَلیذ

گزاسي هؼتمين خبسخي اص آًدبئي وِ هَضَع ايي تحميك ثشسػي اثشات ػشسيض ػشهبيِ

ٍسي ظبّش ّب ثِ كَست افضايؾ ثْشُاػت ٍ ػشسيض حبكلِ دس ضشايت تىٌَلَطي ثٌگبُ

ؿَد، ًيبص اػت وِ تىٌَلَطي ثٌگبُ ثب خضئيبت ثيـتشي هَسد ثشسػي لشاس گيشد. دس هي

)تىٌَلَطي  ثبالتشيي لؼوت اص دسخت تىٌَلَطي ثٌگبُ ثب اػتفبدُ اص تىٌَلَطي لئًَتيف

ًوبيذ. دس ّبي ٍاػظ ٍ تشويت ػَاهل اٍليِ تَليذ سا هـخق هيًؼجت ثبثت( تشويت ًْبدُ

تمبضبي ثْيٌِ  3بسگيشي يه تبثغ ثب وـؾ خبيگضيٌي ثبثتوِثؼذ ثٌگبُ ثب ث يهشحلِ

تشويت  ًوبيذ.سا اػتخشاج هي (19694)فشم آسهيٌگتَى وبالّبي ٍاػظ داخلي ٍ خبسخي

تبثغ اسصؽ  ثْيٌِ اًَاع ػَاهل تَليذ اص خولِ ًيشٍي وبس، ػشهبيِ ٍ صهيي ثب اػتفبدُ اص يه

 ؿَد.( حبكل هي1) يافضٍدُ ثِ كَست ساثغِ

             (∑   
 
   (      )

    
)
 

 

   (1                          )  

يب ثْشُ ٍسي ول ػَاهل تَليذ دس تبثغ اسصؽ  5ضشيت تىٌَلَطي خٌثي ّيىؼي       

 6ّب پبساهتشّبي تَصيغ   ٍ sام دس هٌغمِ jافضٍدُ ثٌگبُ اسصؽ     Q افضٍدُ ثٌگبُ،

ام  iام اص ًْبدُ  jتمبضبي ثٌگبُ دس ثخؾ  (     )   پبساهتش خبيگضيٌي ٍ     ّؼتٌذ. 

ثبؿٌذ. دس تحميك حبضش ًشخ تغييش ضشيت تىٌَلَطيىي خٌثي ّيىؼي ثِ هيs دس هٌغمِ 

ّبي اًؼبًي دس ّش گزاسي هؼتمين خبسخي ٍ ػشهبيِتبثؼي اص ػَاهل ػشسيض ػشهبيِ كَست

 ؿَد.ًظش گشفتِ هي ثخؾ دس
 

                                                           
1. General Equilibrium Modeling Package (GEMPACK) 
2 . Harrison and Pearson, 1996 
3. Constant Elasticity of Substitution 
4. Armington 
5. Hicks Neutral Technological Coefficient 
6. Distribution Parameters 
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 ”تحلیل تجارت جْاًی یپزٍصُ“تعذیالت اًجام شذُ در هذل 

 ؛ٍسي ول ػَاهل تَليذصا دسًظش گشفتي ًشخ سؿذ ثْشُدسٍى -1

( 1) يسا دس هؼبدلAVAِ ّبي خبسخي فشم ثش ايي اػت وِ ٍسٍد ػشهبيِهغبلؼِ دس ايي 

ػَاهل ٍسي ول يب ثْشAVAُ دٌّذ. اثتذا ثِ تـشيح چگًَگي ثشآٍسد ثيش لشاس هيأتحت ت

پشداصين. دس اوثش هغبلؼبت تدشثي، ؿىل هؼوَل ثشاي ثشآٍسد تبثغ تَليذ ٍ ػپغ هي تَليذ

تبثغ تَليذ وبة داگالع  ثبؿذ.داگالع هي -ٍسي ول ػَاهل تَليذ، تبثغ وبةثشآٍسد ثْشُ

ٍسي ول ثيبى تبثغ تَليذ اػتفبدُ ؿذُ ثِ كَست اٍل خْت ثشآٍسد ثْشُ يوِ خْت هشحلِ

 اػت. ( 2) يساثغِ

       
         

     
               (2)  

( ٍ ثيبى آى ثِ كَست يه ساثغِ 2) يػپغ ثب گشفتي لگبسيتن اص عشفيي ساثغِ     

ثِ تشتيت ًيشٍي وبس ٍ هَخَدي      ٍ     گشدد.( حبكل هي3) يالتلبدػٌدي، هؼبدلِ

 ثبؿٌذ.هي tام دس صهبى iػشهبيِ تمبضب ؿذُ تَػظ ثٌگبُ يب ثخؾ 

وـؾ تَليذي ّش وذام اص    اػت.  tام دس صهبى iافضٍدُ ثٌگبُ يب ثخؾ اسصؽ      

 أػشم اص هجذ   ػَاهل هختلف تَليذي ّؼتٌذ وِ ثبيذ ثِ ػٌَاى پبساهتش ثشآٍسد ؿًَذ. 

 ًـبًگش لگبسيتن هتغيشّب اػت.  Lnثبؿذ. ػالهت هي

                                              (3)  

                                                                       (4)  

اخضاي     اثشات صهبًي ٍ    ّبي هختلف(، اثشات فشدي )اثشات ثٌگبُ يب ثخؾ   وِ      

ٍسي ول ( همذاس ثْش3ُ) يثؼذ اص ثشآٍسد ساثغِثبؿٌذ. اخالل دس هذل سگشػيًَي پبًل هي

وٌين. دس سٍؽ حؼبثذاسي ػَاهل تَليذ سا ثب اػتفبدُ اص سٍؽ حؼبثذاسي سؿذ هحبػجِ هي

ٍ پؼوبًذّبي  أٍسي ول ػَاهل تَليذ ثشاثش اػت ثب هدوَع ػشم اص هجذسؿذ همذاس ثْشُ

اس ثشآٍسد آًْب اػت. دس ثبالي پبساهتشّب ًـبًگش همذ ^سگشػيَى ثشآٍسد ؿذُ. ػالهت 

 ثٌبثشايي خَاّين داؿت.

         (  ̂     ̂)            ̂        ̂               (5)  
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ٍسي ول ػَاهل تَليذ سا دس ّش ثخؾ تَاى ًشخ سؿذ ثْشُ( هي5) يثب اػتفبدُ اص ساثغِ     

 ٍسي ول ػَاهل تَليذ،ثْشُ يهحبػجِ ًوَد. ثشاػبع هغبلؼبت تدشثي اًدبم ؿذُ دس صهيٌِ

گزاسي دس اهَس تحميك ٍ تَػؼِ، ّبي اًؼبًي، ػشهبيِثؼضي اص هتغيشّب هبًٌذ هيضاى ػشهبيِ

-هيضاى ػشهبيِ ٍ ثٌگبُ يّبي خبسخي، اًذاصُّبي داخلي ثب ثٌگبُؿىبف تىٌَلَطي ثٌگبُ

تَاًٌذ ّبي خبسخي فؼبل دس وـَس هيضثبى، هيگزاسي سٍي تحميك ٍ تَػؼِ تَػظ ثٌگبُ

ٍسي ول ػَاهل ًشخ سؿذ ثْشُ ،دس تحميك حبضش ّب اثشگزاس ثبؿٌذ.ٍسي ثٌگبُسٍي ثْشُ

(، hcّبي اًؼبًي ّش ثخؾ)تَليذ دس ّش ثخؾ تبثؼي اص ًشخ سؿذ هتغيشّبيي اص لجيل ػشهبيِ

( ٍ ؿبخق for(، ؿبخق ػشسيض ًبؿي اص پيًَذّبي پيـيي)horؿبخق ػشسيض افمي)

 ي(، دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت وِ ثِ كَست ساثغbackِپؼيي) ػشسيض ًبؿي اص پيًَذّبي

 ثبؿذ.( هي6) يؿوبسُ

   (  )             (  )        (  )        (  )  
    (  )      (6)                                                                                     

پشٍطُ تحليل تدبست " ٍ ثب خبيگزاسي ساثغِ ثشآٍسد ؿذُ دس هذل 6 يثشآٍسد ساثغِثب      

گزاسي هؼتمين تَاى اثشات ػشسيض ػشهبيِكَست تبثؼي اص هتغيشّبي هزوَس، هيثِ  "خْبًي

 يّبي دٍسُهزوَس ثش اػبع دادُ يخبسخي سا ثش التلبد ايشاى هـبّذُ ًوَد. ثشآٍسد ساثغِ

ي ثخؾ وـبٍسصي، ًفت ٍ گبص، كٌؼت ٍ هؼذى ٍ خذهبت اًدبم ثشا 1386-1376صهبًي 

 ؿَد. هي

 

 ّای سزریشهعزفی شاخص

ّبي خبسخي دس فؼبليت ثٌگبُ ياًذاصُ يدٌّذُوِ ًـبى اثش ػشسيض افمي،  .1

ّبي اص ًؼجت هَخَدي ػشهبيِ ام اػت. دس ايي تحميك ثشاي ًـبى دادى  jثخؾ 

 خبسخي ثِ ول هَخَدي ػشهبيِ دس ّش ثخؾ اػتفبدُ ؿذُ اػت. 

 ثبؿذ. پيًَذّبي پؼيي، ػشسيض ػوَدي وِ ؿبهل پيًَذّبي پيـيي ٍ پؼيي هي .2

 تَاى ًـبى داد. ثبؿذ وِ ثِ كَست صيش هيام هيjدس ثخؾ  ٍ پيًَذّبي پيـيي، 

                            (7)                                 

)( jHOR

)( jHOR

)( jBACK

)( jFOR

k
k
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(8)                                    

ًؼجتي اص  ام ػشضِ ؿذُ ٍ  kام وِ ثِ ثخؾ  jًؼجتي اص تَليذ ثخؾ  وِ 

پيًَذ پيـيي ٍ پؼيي) ؿَد. ضشايتام ػشضِ هي jام اػت وِ ثِ ثخؾ  kهحلَل ثخؾ 

 گشدد. اػتخشاج هي "پشٍطُ تحليل تدبست خْبًي" ّبي ( اص دادٍُ  

 

تحليل تدبست  يپشٍطُ“گزاسي هؼتمين خبسخي دس هذل گٌدبًذى ػشهبيِ يعشيمِ
 ”خْبًي

گزاسي هؼتمين خبسخي دس وـَس ايشاى اثتذا ثبيذ ثشاي ثشسػي ٍ اسصيبثي اثشات ػشهبيِ

گزاسي دس هذل هـخق ٍ هؼيي گشدد. ثشاي ايي لحبػ وشدى ػشهبيِفشايٌذ ٍ چگًَگي 

ين. ػپغ ثب يهٌظَس ثبيذ تَاثغ سفتبسي تخليق ػشهبيِ ٍ تمبضبي ػشهبيِ سا اػتخشاج ًوب

َاى اثشات ٍسٍد ــتّبي خبسخي هيتؼشيف يه هتغيش ؿَن دس تبثغ ػشضِ ػشهبيِ

گزاسي هؼتمين خبسخي سا هـبّذُ ًوَد وِ دس لؼوت ثؼذي تحميك ثِ تفليل هَسد ػشهبيِ

 ثشسػي لشاس خَاّذ گشفت. 

 

 سزهایِ( ی)عزضِِتخصیص سزهای

ٍسٍد ػشهبيِ هؼتمين خبسخي ثِ عَس ” تحليل تدبست خْبًي يپشٍطُ“وِ دس هذل  اص آًدب

لزا ًيبص ثِ تؼذيل ايي هذل خْت هٌظَس ًوَدى ػشهبيِ هؼتمين  ،آؿىبس لحبػ ًگشديذُ

 ، ٌّؼالٍ ٍ ديگشاى1(1997. ثشاي ايي هٌظَس اثتذا هبًٌذ پتشي)ؿَداحؼبع هيخبسخي 

 4(2008ٍ ليدَس ٍ ديگشاى) 3(2008، هشتي ٍ ديگشاى)2(2001(، لي ٍ هٌؼجشٍق)2000)

 وبئين. ًفشايٌذي ثشاي تخليق ػشهبيِ تؼشيف هي

ّبي هختلف دس ّش هٌغمِ اثتذا هَخَدي ػشهبيِ ثشاػبع ًشخ ثبصدّي ثيي ثخؾ اٍالً     

ػبصي بسچَة ثْيٌِْتَصيغ هي گشدد. تلوين ثشاي ػشهبيِ گزاسي دس ّش هٌغمِ دس يه چ

                                                           
1 . Petri 
2 . Lee and Mensbrugghe 
3 . Mérette et al 
4 . Lejour et al  

k
k

jkj HORFOR  ,

kj ,jk ,

jk ,kj ,
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يبثذ وِ داساي ثبالتشيي ّب يب هٌبعمي تخليق هيگيشد وِ ػشهبيِ ثِ فؼبليتؿىل هي

گزاسي ًؼجت ثِ تغييش دس وٌٌذُ، تخليق ػشهبيِهلشفثبصدّي ثبؿٌذ. هـبثِ سفتبس 

گيشد. توبم ػشهبيِ هَخَد دس ثخـي وِ داساي ثبالتشيي ثبصدّي ثبصدّي ًؼجي كَست هي

گزاس ًيض داسد. تشخيحبت گزاسي ًوي ؿَد ثلىِ ثؼتگي ثِ تشخيحبت ػشهبيِاػت ػشهبيِ

ّبي هذيشيتي ي تؼذيل، ّضيٌِّبگشيضي ٍي، ّضيٌِسيؼه يتَاًذ ثِ دسخِگزاس هيػشهبيِ

 ي(. دس هشحل1997ٍِ ػبيش ػَاهل غيش اص ًشخ ثبصدّي ػشهبيِ ثؼتگي داؿتِ ثبؿذ)پتشي، 

ػشهبيِ ّش ثخؾ سا دس ثبصاس داخلي ٍ تشويجي اص ثبصاسّبي خبسخي  أ،دٍم هٌغمِ هجذ

ٍ اػبع ثبصدّي ًؼجي ػشهبيِ دس ثبصاس داخلي  دّذ وِ ايي تَصيغ ػشهبيِ ثشتخليق هي

ػشهبيِ خَد سا دس  أ،گزاس هٌغمِ هجذػَم ػشهبيِ يگيشد. دس هشحلِخبسخي كَست هي

ًوبيذ. فشايٌذ تخليق ثيي هٌبعك هملذ ثشاػبع ًشخ ثبصدّي ًؼجي ّش هٌغمِ تَصيغ هي

گيشد. فشم ثشايي ػشهبيِ دس ّش هشحلِ تَػظ يه تبثغ تجذيل ثب وـؾ ثبثت كَست هي

 ثبؿذ.   ثت هيخْبًي ثب ياػت وِ حدن ػشهبيِ

 
 (: فزایٌذ تخصیص سزهایِ در ّز هٌطق2ِ) یًوَدار شوارُ
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 sٍ هٌبعك هملذ ثب اًذيغ  iّبي تَليذي ثب اًذيغ ثخؾ 2 ياػبع ًوَداس ؿوبسُ ثش     

 1ًـبى دادُ ؿذُ اػت. ّش هشحلِ اص تخليق ػشهبيِ تَػظ يه تبثغ تجذيل ثب وـؾ ثبثت

تَاى ثِ اٍل تخليق سا هي يگيشد. تبثغ ّذف، ليذ ٍ هؼبدالت سفتبسي هشحلِاًدبم هي

 كَست صيش ًـبى داد. 

     ∑                         (9)  

            (∑       

    

  
 )

  
    

 (10)                          

                   (11        )                                                     

 ياسصؽ هَخَدي ػشهبيِ، ًشخ ثبصدّي ػشهبيِ ٍ ػشهبيِثِ تشتيت     ٍ     ،   

(، أ)هٌغمِ هجذ r يام دس هٌغمiِثبصدّي ػشهبيِ دس ثخؾ       ّؼتٌذ.  rحميمي دس هٌغمِ 

   ٍ  rهَخَدي ػشهبيِ دس هٌغمِ    ، rام دس هٌغمِ iهَخَدي ػشهبيِ دس ثخؾ     

ْت ـــگزاس خشهبيِـــثبؿذ. تشخيحبت ػّبي هختلف هيوـؾ تجذيل دس ثيي ثخؾ

لِ أدس تبثغ ليذ هٌظَس ؿذُ اػت. ثب حل هؼ   ّبي هختلف ًيض ثب گزاسي دس ثخؾػشهبيِ

 ّبي هختلفتخليق ػشهبيِ دس ثيي ثخؾ ياٍل هؼبدلِ يحذاوثشػبصي دس هشحلِ

آيذ. الصم دػت هي ِث أ( دس هٌغمِ هجذ13 ي( ٍ ًشخ ثبصدّي ول ػشهبيِ )ساثغ12ِ ي)ساثغِ

 ثِ روش اػت وِ حشٍف وَچه التيي ًـبًگش ًشخ سؿذ هتغيشّب ّؼتٌذ. 

                   

(12)                     (           ̇ ) 

    ∑            (13)  

ثشاي ّش  گزاسًشخ سؿذ تشخيحبت ػشهبيِ  ̇ ػْن ػبيذي ػشهبيِ دس ّش ثخؾ ٍ    

ثخؾ  تغييشات ًؼجي هَخَدي ػشهبيِ دس ّش يدٌّذُثخؾ اػت. وـؾ تجذيل ًـبى

ثبؿذ. دٍ حبلت حذي ثشاي ًؼجت ثِ تغييش ًؼجي ًشخ ثبصدّي ػشهبيِ دس آى ثخؾ هي

ًْبيت هيل وٌذ، تحشن تَاى فشم ًوَد. اگش وـؾ تجذيل ثِ ػوت ثيهي وـؾ تجذيل

                                                           
1. Constant Elasticity of Transformation Function (CET function) 
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ّبي هختلف وبهل اػت ثٌبثشايي ًشخ ثبصدّي ػشهبيِ ثشاي توبم ػشهبيِ دس ثيي ثخؾ

ّب ثبؿذ. اگش وـؾ تجذيل ثِ كفش هيل وٌذ، تحشن ػشهبيِ ثيي ثخؾّب يىؼبى هيثخؾ

-وشاُ ثب ًشخ ثبصدّي ٍيظُ حبون هيٍخَد ًخَاّذ داؿت لزا دس ّش ثخؾ ػشهبيِ ٍيظُ ّ

گشدد. ؿَد. ثب تلشيح يه ػذد هثجت ثشاي وـؾ تجذيل، تحشن ًبلق ػشهبيِ ثشلشاس هي

( ثشاي ّش ػِ 2000ٌّؼالٍ ٍ ديگشاى) يدس تحميك حبضش همبديش وـؾ تجذيل اص هغبلؼِ

 هشحلِ تخليق، اخز گشديذُ اػت. 

گيشد ( كَست هيf) ( ٍ خبسجd) اخلدٍم، تخليق ػشهبيِ ّش ثخؾ دس د يدس اليِ    

-ثْيٌِ يدٌّذُ( ًـبى15( ٍ )14ثبؿذ. سٍاثظ )ػبصي آى ثِ ؿىل صيش هيوِ فشايٌذ ثْيٌِ

ػبصي ثبصدّي ػشهبيِ ّش ثخؾ دس داخل ٍ خبسج اػت وِ تَػظ يه تبثغ ثب وـؾ 

 تجذيل ثبثت اًدبم گشفتِ اػت. 

            
                        (14)  

             (          

    

             

    

  )

  
    

     (15 )  

-تَػظ ػشهبيِ (fهَخَدي ػشهبيِ هشوت تخليق يبفتِ ثِ خبسج )        ٍ        

       ، خبسجّبي تخليق يبفتِ ثِ ٍ ًشخ ثبصدّي هشوت ػشهبيِ rهٌغمِ  گزاساى دس

ٍ       
ٍ ًشخ ثبصدّي خبلق  rهَخَدي ػشهبيِ تخليق يبفتِ ثِ داخل هٌغمِ   

گزاس پبساهتشّبي تشخيحبت ػشهبيِ     ٍ      ، ّبي تخليق يبفتِ ثِ داخلػشهبيِ

گزاسي ثيي وـؾ تجذيل ػشهبيِ   ثبؿٌذ.خْت تخليق ػشهبيِ دس داخل ٍ خبسج هي

تَاثغ ػشضِ ػشهبيِ دس ثبصاس  17ٍ 16بيِ داخلي ٍ خبسخي اػت. هؼبدالت ثبصاس ػشه

ثيبًگش دسكذ تغييش دس ًشخ ثبصدّي ػجذ  18 يِدٌّذ ٍ هؼبدلخبسخي ٍ داخلي سا ًـبى هي

 ّبي داخلي ٍ خبسخي اػت. ػشهبيِ

              (                  ̇ )     (16)  

              (                  ̇ ) (17)  

                          (18)  
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ثِ ػٌَاى هثبل  ؛ػْن ثبصدّي ػشهبيِ ّب دس خبسج ٍ داخل ّؼتٌذ ثِ تشتيت ًـبًگش   ٍ   

 يػشضِ، افضايؾ يبثذ r( ّش چِ ًشخ ثبصدّي ًؼجي دس داخل هٌغمِ 17) يثشاػبع ساثغِ

تَاى ثشاي هٌبعك ( هي16)ي اػبع ساثغِ يبثذ وِ ايي اهش سا ثشػشهبيِ ثِ داخل افضايؾ هي

گزاسي تشويت ػشهبيِ rگزاس دس هٌغمِ ػَم ػشهبيِ يدس هشحلِخبسخي ًيض تؼشي داد. 

دّذ وِ خَد سا دس ثيي هٌبعك هملذ ثشاػبع ًشخ ثبصدّي ًؼجي ػشهبيِ تخليق هي

ػشضِ ؿذُ اص  يتشويت ػشهبيِ 22ٍ  21ف ٍ ليذ ٍ هؼبدالت تبثغ ّذ 20ٍ 19هؼبدالت 

ٍ ًشخ ثبصدّي هشوت  (s ييه تب هٌغمِ ي)اص هٌغمِ ( ثِ ػبيش هٌبعكr) أوـَس هجذ

 ثبؿٌذ. هي أّبي خبسخي وـَس هجذػشهبيِ

     ∑        
 

           (19)                                                                   

               (∑             

    

  
 )

  

    

    (20      )                                      

         
                (       

           ̇     ) (21)                                

        ∑               (22      )                                                                       

    

ثِ  rًشخ ثبصدّي ػشهبيِ ػشضِ ؿذُ اص هٌغمِ  يوٌٌذُثِ تشتيت ثيبى       ٍ         

   ام ٍ iدس ثخؾ  sثِ هٌغمِ  r ياص هٌغمِام ٍ ػشهبيِ ػشضِ ؿذُ iدس ثخؾ  s يهٌغمِ

ّبي ام اص ول ثبصدّي ػشهبيsِ يثِ هٌغمِّبي تخليق يبفتِ ػْن ثبصدّي ػشهبيِ

خْت  r يگزاس دس هٌغمِحبت ػشهبيِـــش تشخيـــــپبساهت       ّؼتٌذ ٍ  ،خبسخي

گزاسي هؼتمين خبسخي ػبصي ٍسٍد ػشهبيِثشاي ؿجيِثبؿذ. ام هيsگزاسي دس هٌغمِ ػشهبيِ

ػشهبيِ  يػبصي سا دس ػوت ساػت هؼبدلِ ػشضِثِ وـَس هيضثبى ًيبص اػت وِ هتغيش ؿجيِ

ػبصي ( اضبفِ ًوَد. دس ايي تحميك هتغيش ؿجي21ِ يؿوبسُ ي)هؼبدلِأ خبسخي وـَس هجذ

ين. ثِ ػٌَاى هثبل اگش يًوبتؼشيف هي         گزاسي هؼتمين خبسخي سا ٍسٍد ػشهبيِ

گزاسي هؼتمين خبسخي ثِ وـَس ايشاى دس ثخؾ دسكذي ػشهبيِ 100ثخَاّين افضايؾ 
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سا ثِ تشتيت، كٌؼت، ثميِ          دس هتغيش  i ،r  ٍsكٌؼت سا هـبّذُ وٌين ثبيذ اًذيغ 

ػبيش ثب هغبلؼِ لشاس دّين. تفبٍت ايي  100سا ثشاثش          دًيب ٍ ايشاى لحبػ وٌين ٍ 

ّبي تؼبدل گزاسي هؼتمين خبسخي وِ ثب هذلػشهبيِ يهغبلؼبت اًدبم ؿذُ دس صهيٌِ

گزاسي هؼتمين خبسخي دس ّش افضايؾ ػشهبيِآًْب اًذ ايي اػت وِ ػوَهي كَست گشفتِ

اهب ايي  ،اًذًـبى دادُگزاسي هؼتمين خبسخي ثخؾ سا اص عشيك وبّؾ دس هَاًغ ػشهبيِ

ّبي خبسخي دس ّش ثخؾ ثِ ايي هْن پشداختِ اػت. تحميك ثب ؿَن هؼتمين ػشضِ ػشهبيِ

ثِ عَس ولي دس ايي لؼوت ػالٍُ ثش اضبفِ ًوَدى هؼبدالت تخليق ػشهبيِ ثِ 

 ّبي خبسخيهتغيش ثشًٍضاي ؿَن ػشضِ ػشهبيِ ،"پشٍطُ تحليل تدبست خْبًي"هذل

 ( ًيض دس هذل لحبػ گشديذُ اػت.         )

 

 تقاضا بزای سزهایِ

ّب ثشاي تَليذ وبالّب ٍ خذهبت ًيبص ثِ ػَاهل اٍليِ تَليذ اص خولِ ػشهبيِ داسًذ لزا دس ثٌگبُ

دّين. فشم ثشايي اػت ايي لؼوت اص تحميك تمبضب ثشاي ػشهبيِ سا هَسد ثشسػي لشاس هي

داخلي ٍ خبسخي هٌبثغ هَسد ًيبص خَد سا اص  ييِتَاًٌذ ػشهبّب دس هشحلِ اٍل هيوِ ثٌگبُ

ّبي خبسخي سا اص ثيي هٌبعك ٍ وـَسّبي هختلف دٍم ػشهبيِ يتبهيي ًوبيٌذ. دس هشحلِ

اػتخشاج تبثغ تمبضب ثب اػتفبدُ اص يه تبثغ ثب وـؾ  يًوبيٌذ. دس ّش هشحلِهيي هيأت

( ًـبى 3) يتَػظ ًوَداس ؿوبسُگيشد. فشايٌذ تمبضب ثشاي ػشهبيِ خبيگضيٌي ثبثت اًدبم هي

 دادُ ؿذُ اػت.
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 rّای هَجَد در هٌطقِ (: فزایٌذ تقاضا بزای سزهایِ تَسط بٌگا3ُ) یًوَدار شوارُ

 
 ؿَد.تَاثغ ّذف ٍ ليذ دس هشحلِ اٍل ثِ كَست صيش ًـبى دادُ هي

                                    (23                                             )

    

             (         

    

            

    

  )

  
    

(24         )                      

      

ي ، تمبضب       ام، iدس ثخؾ r، تمبضبي ػشهبيِ داخلي تَػظ هٌغمِ        

تشويت تمبضبي ػشهبيِ       ام ٍ iدس ثخؾ  rّبي هشوت خبسخي تَػظ هٌغمِ ػشهبيِ

   ّبي داخلي ٍ خبسخي ٍ  ضشايت تىٌَلَطي ػشهبيِ   ٍ    ، rام دس هٌغمِ iثخؾ 

         ٍ          ثبؿٌذ. ّبي داخلي ٍ خبسخي هيوـؾ خبيگضيٌي ثيي ػشهبيِ

ثب حل هؼبلِ ّؼتٌذ.  iدس ثخؾ  rّبي داخلي ٍ خبسخي دس هٌغمِ ليوت ػشهبيِتشتيت ثِ

ًـبى داد.  26ٍ  25تَاى دس ايي هشحلِ تَػظ سٍاثظ ػبصي ثبال تَاثغ سفتبسي سا هيحذالل

َلَطي ٍ حشٍف وَچه التيي ثشاي ّش هتغيش ـــغِ ثبالي ضشايت تىٌـــػالهت ًم

 ًشخ سؿذ آًْب اػت.  يدٌّذُبىــــًـ

                (                 ̇)    (25)  

                (                 ̇)                  (26)  

                             (27   )                                          
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ّبي خبسخي ٍ داخلي اػت وِ ّش ًشخ سؿذ تمبضبي ثْيٌِ ثشاي ػشهبيِ 26ٍ  25سٍاثظ 

( ًشخ سؿذ ليوت 27) يّبي ًؼجي ػشهبيِ ّؼتٌذ. ساثغِوذام تبثؼي اص ًشخ سؿذ ليوت

ّبي داخلي ثبؿذ وِ هتَػظ ٍصًي اص ًشخ سؿذ ليوت ػشهبيِهي rدس هٌغمِ  iػشهبيِ ثخؾ 

ثِ تشتيت ػْن پشداختي ثبثت ػَاهل تَليذ    ٍ    ّبي خبسخي اػت. ٍ ليوت ػشهبيِ

 داخلي ٍ خبسخي اص ول پشداختي ثبثت ػَاهل تَليذ اػت. 

     ∑                        (28)  

                (∑              

    

  
 )

  

    

(29    )                                 

ثبؿٌذ. دس ايي هشحلِ هي 29ٍ  28لِ، هؼبدالت أدٍم تَاثغ ليذ ٍ ّذف هؼ يهشحلِدس     

ًوبيذ اًتخبة هي (s) ّبي خبسخي سا اص ثيي هٌبعك هختلفػشهبيِ rثٌگبُ تَليذي دس هٌغمِ 

ثِ تشتيت تمبضبي         ٍ         ًـبى دادُ ؿذُ اػت.  30وِ تَػظ تبثغ تمبضبي 

 rام دس هٌغمِ iٍ ليوت ػشهبيِ تمبضب ؿذُ  ثخؾ  sاص هٌغمِ  rام دس هٌغمِ iػشهبيِ ثخؾ 

ّبي خبسخي دس ثيي هٌبعك تشتيت وـؾ خبيگضيٌي ػشهبيِثِ  ٍ    هي ثبؿذ.  sاص هٌغمِ 

ّبي داخلي ٍ هختلف خبسخي ٍ ضشيت تىٌَلَطي ّؼتٌذ. وـؾ خبيگضيٌي ثيي ػشهبيِ

-ّبي خبسخي دس ثيي هٌبعك هختلف ثبثت هيخبسخي ٍ ّوچٌيي وـؾ خبيگضيٌي ػشهبيِ

 اًذ. ( اػتخشاج گشديذ2008ُثبؿٌذ ٍ اص هغبلؼِ ليدَس ٍ ديگشاى)

                  (                      ̇ )  (30)                              

          ∑                  (31   )                                                                     

          

ّبي خبسخي تبثؼي اص ليوت ًؼجي آًْب وٌذ وِ تمبضب ثشاي ػشهبيِ( ثيبى هي30)يساثغِ    

 يّبي خبسخي دس هٌبعك هختلف داسد. ساثغِهؼىَع ثب ليوت ػشهبيِ يثبؿذ ٍ ساثغِهي

دّذ وِ يه هتَػظ ٍصًي ّبي تمبضب ؿذُ خبسخي سا ًـبى هي( ليوت هشوت ػشهبي31ِ)

ػْن پشداختي ثبثت    ّبي خبسخي تمبضب ؿذُ اص هٌبعك هختلف اػت.  اص ليوت ػشهبيِ

 ثبؿذ. هي sّبي خبسخي تمبضب ؿذُ اص هٌغمِ ػشهبيِ
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 1شزایط تسَیِ در باسار سزهایِ

ّبي لجل ػشضِ ٍ تمبضبي ػشهبيِ هَسد ثشسػي لشاسگشفت. ثشاػبع هؼبدالت دس لؼوت

ثبصاس دس ثبصاس ػشهبيِ  يػشضِ ٍ تمبضبي اػتخشاج ؿذُ دس ايي لؼوت ؿشايظ تؼَيِ

ّبي داخلي ٍ خبسخي دس ّش ثخؾ گشدد ثٌبثشايي ثبيذ تمبضب ٍ ػشضِ ػشهبيِاػتخشاج هي

ّبي داخلي دس ثشلشاس ؿَد. ؿشط تؼَيِ ػشهبيِ هؼبٍي ثبؿذ تب ؿشط تؼَيِ دس ثبصاس ػشهبيِ

ّبي خبسخي دس ّش ثخؾ ػشهبيِ يٍ تؼَيِ 32 يتَاى ثب اػتفبدُ اص ساثغِّش ثخؾ سا هي

 ًـبى داد. 33سا تَػظ ثشاثشي 

              (32                                                                       )  

              (33                                                                        )  

تؼَيِ دس ثبصاس ػشهبيِ ثشاثشي ًشخ سؿذ تمبضب ٍ  يدّذ وِ الصهِسٍاثظ ثبال ًـبى هي    

ّبي داخلي ٍ خبسخي دس ّش ثخؾ اػت. ثِ ػٌَاى ّب اص خولِ ػشهبيِػشضِ اًَاع ػشهبيِ

( iّبي خبسخي تَػظ ثخؾ كٌؼت)ثخؾ ( تمبضب ثشاي ػشهبي33ِ) يهثبل ثشاػبع ساثغِ

 دس ايشاى ثبيذ ثشاثش ثب ػشضِ ػشهبيِ تَػظ ثميِ دًيب ثِ ثخؾ كٌؼت دس التلبد ايشاى ثبؿذ. 

 
 ٍری کل عَاهل تَلیذبزآٍرد تابع بْزُ

ٍسي ول ػَاهل ثْشُ ّبي خبسخي دس وـَس ايشاى اثتذاخْت اسصيبثي اثشات ػشسيض ػشهبيِ

ّبي ًوبئين. ثشاي ايي هٌظَس تبثغ اسصؽ افضٍدُ سا ثب اػتفبدُ اص دادُتَليذ سا ثشآٍسد هي

صهبًي  يّبي وـبٍسصي، ًفت ٍ گبص، كٌؼت ٍ خذهبت عي دٍسُتشويجي ثشاي ثخؾ

اػبع ًتبيح آصهَى ّبػوي ثشاي ثشآٍسد تبثغ اسصؽ  وٌين. ثشثشآٍسد هي 1386-1376

ؿَد. ثب اػتفبدُ اص تبثغ اسصؽ افضٍدُ ثشآٍسد ؿذُ، هذل اثش تلبدفي اػتفبدُ هي افضٍدُ اص

گشدد. ثش ايي اػبع همذاس ٍسي ول ػَاهل تَليذ ثِ سٍؽ حؼبثذاسي سؿذ هحبػجِ هيثْشُ

ّبي سگشػيَى ٍُ پؼوبًذ أٍسي ول ػَاهل تَليذ ثشاثش ثب حبكل خوغ ػشم اص هجذثْشُ

ٍسي ول ػَاهل (. دس ًْبيت ًشخ سؿذ ثْش5ُ يؿوبسُ يافضٍدُ اػت)ساثغِتبثغ اسصؽ

                                                           
1. Market Clearing Conditions for Capital 
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اًؼبًي )ثِ ػٌَاى ػبهل  يتَليذ ثشآٍسد ؿذُ سا ثِ كَست تبثؼي اص ػَاهل ػشسيض ٍ ػشهبيِ

(. ثب 6 يؿوبسُ يگيشين)ساثغِّبي هختلف( دسًظش هيٍسي ثخؾثيشگزاس ثش ثْشُأداخلي ت

ّبصهي هذل اثش ثبثت ثْتشيي هذل خْت تخويي ّبي چبٍ، ثشٍؽ پبگبى ٍ اػتفبدُ اص  آصهَى

ٍسي ول ثْشُ يٍسي ول ػَاهل تَليذ ثشگضيذُ ؿذ. تخويي پبساهتشّبي هؼبدلِتبثغ ثْشُ

دّذ ؿبخق ػشسيض ( اسائِ ؿذُ اػت. ًتبيح ًـبى هي1) يػَاهل تَليذ دس خذٍل ؿوبسُ

ّبي خبسخي دس ّش ػشهبيِ وِ اگش بثِ ايي هؼٌ ثبؿذ.داس ًويافمي اثش هٌفي داؿتِ اهب هؼٌي

ضشيت ؿبخق پيًَذّبي  ٍسي آى ثخؾ ًخَاّذ گزاؿت.ثخؾ ٍاسد ؿَد، اثشي ثش ثْشُ

ّبي خبسخي فؼبل دس ثٌگبُداس ٍ هثجت اػت ٍ گَيبي ايي هغلت اػت وِ پؼيي هؼٌي

ّبي ّبي فؼبل داخلي دس ثخؾٍسي ثٌگبُيي دػت هَخت ثْجَد ثْشُيّبي پبثخؾ

دّذ وِ داسي ضشيت ؿبخق پيًَذّبي پيـيي ًـبى هيّوچٌيي هؼٌيؿًَذ. ثبالدػت هي

ّبي ٍسي ثٌگبُّبي ثبالدػت دػت فؼبل ثبؿٌذ، استمبء ثْشُّبي خبسخي دس ثخؾاگش ثٌگبُ

 يي دػت سا ثِ ّوشاُ داسًذ. يّبي پبداخلي فؼبل دس ثخؾ

 
 ٍری کل عَاهل تَلیذ(:  بزآٍرد تابع بْز1ُجذٍل شوارُ )

 سطح احتمال tمقذار آماره  ضرایبمقذار  ضرایب

 42/0 -81/0 -17/0 ضشيت ؿبخق ػشسيض افمي

 009/0 81/2 069/0 ضشيت ؿبخق پيًَذّبي پؼيي

 000/0 9/3 032/0 ضشيت ؿبخق پيًَذّبي پيـيي

 0464/0 09/2 46/0 ضشيت ػشهبيِ اًؼبًي

 37/0 89/0 61/0 أػشم اص هجذ

 هٌجغ: ثشآٍسدّبي تحميك
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( سا ثب اػتفبدُ اص 1) يٍسي ول ػَاهل تَليذ دس هؼبدلِثؼذ ًشخ سؿذ ثْشُ يدس هشحلِ

ش ــًظ صا دس(، دسٍى1) يذٍل ؿوبسُـــ( دس خ6) يؼبدلِ ؿوبسُـــضشايت ثشآٍسد ؿذُ ه

تَاًذ اص گزاسي هؼتمين خبسخي دس ّش ثخؾ هيگيشين. ثب ايي ٍخَد افضايؾ ػشهبيِهي

ثش ػبصد وِ أٍسي ول ػَاهل تَليذ ّش ثخؾ، ول التلبد سا هتوبًبل تغييش دس ًشخ سؿذ ثْشُ

 دس لؼوت ثؼذ اثشات آى ثِ تفليل هَسد ثشسػي لشاس گشفتِ اػت. 
 

 اثز بز هتغیزّای کالى اقتصادی

گزاسي هؼتمين خبسخي ثِ ثخؾ دسكذي ػشهبيِ 100( اگش ؿَن 6) يِثشاػبع ساثغ

تَاًذ تغييش ًوبيذ وِ دسكذ ثخؾ هي ٍسي ول ػَاهل تَليذ دس ّشثْشُ كٌؼت ٍاسد ؿَد،

گزاسي هؼتمين خبسخي ٍسي ول ػَاهل تَليذ ّش ثخؾ ثِ اصاي ؿَن ػشهبيِتغييش ثْشُ

هدوَع ّش ثخـي وِ داساي پيًَذّبي پيـيي ٍ  ( اسائِ ؿذُ اػت. دس2) يدس خذٍل ؿوبسُ

خبسخي  گزاسي هؼتمينتش ثب ثخؾ كٌؼت داؿتِ ثبؿذ، اص فَايذ ٍسٍد ػشهبيِپؼيي لَي

ثيـتش ثْشُ خَاّذ ثشد. ثِ ػٌَاى هثبل ثخؾ خذهبت ٍ وـبٍسصي اص ايي هَاسد ّؼتٌذ. 

تشيي ثخؾ ثِ لحبػ خزة اثشات ػشسيض ثخؾ ًفت ٍ گبص ثب ووتشيي پيًَذّب، ضؼيف

 اػت.
 ّای هختلفٍری کل عَاهل تَلیذ در ّز کذام اس بخش(: درصذ تغییزات بْز2ُ) یجذٍل شوارُ

در بخش  وریتغییر بهره

 کشاورزی

وری در تغییر بهره

 بخش نفت و گاز

وری در بخش تغییر بهره

 صنعت

وری در بخش تغییر بهره

 خذمات

43/2 11/2 64/1 77/1 

 هٌجغ: هحبػجبت تحميك
     

 يّبي خبسخي هَخت افضايؾ هَخَدي ػشهبيِ ٍ استمباص يه عشف ٍسٍد ػشهبيِ    

-ٍسي ول ػَاهل تَليذ افضايؾ يبفتِ ثِثْشُ ،ظشفيت تَليذي خَاّذ ؿذ. اص عشف ديگش

ضهبى ـــيبثذ. ايي دٍ اثش ثِ عَس ّوثْجَد هي ؿبىػَاهل تَليذ، ثبصدّي  يوِ وليِعَسي

بلق ــذ ًبخـــبيت هَخت ثبالسفتي تَليـــــؾ دادُ وِ دس ًْــــّب سا افضايتَليذ ّوِ ثخؾ

دليل اثشات ػشسيض ِاػت وِ ث (. ًىتِ لبثل تَخِ ايي3 يؿَد)خذٍل ؿوبسُداخلي هي
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ّب اص افضايؾ صيبدي ٍسي توبم ثخؾّبي خبسخي هَخَد دس ثخؾ كٌؼت، ثْشُػشهبيِ

تَليذ ًبخبلق  يّبي هختلف ٍ دس ًْبيت استمبثشخَسداس گشديذ. لزا ثْجَد تَليذ ثخؾ

وٌٌذُ ًيض ثذليل افضايؾ ػشضِ، داخلي سا ثِ همذاس صيبدي دسثشداسد. ؿبخق ليوت هلشف

ٍسي ػَاهل تَليذ، پشداختي حميمي ػَاهل وبّؾ ؿذيذي داؿتِ اػت. ثب افضايؾ ثْشُ

تَليذ ثْجَد خَاّذ يبفت. چَى اص يه عشف پشداختي اػوي افشايؾ يبفتِ ٍ اص عشف 

يبثذ. الصم ثِ روش اػت تحَالت تَليذ ٍ وٌٌذُ وبّؾ هيديگش ؿبخق ليوت هلشف

 (.3اػت)خذٍل ؿبخق پشداختي ثبثت ػَاهل تَليذ هتٌبػت 

 
 ّای خارجی بز هتغیزّای کالى اقتصادی)درصذ تغییز((: اثزات سزریش سزهای3ِ) یجذٍل شوارُ

شاخص 

پرداختی 

 عوامل)حقیقی(

درصذ 

تغییر 
GDP 

شاخص 
CPI 

-پس
انذاز 

 کل

درآمذ 

حقیقی 

 کل

درآمذ 

 اسمی کل

تغییر تراز  واردات صادارت

تجاری )هسار 

 دالر(

 EVشاخص 

 )هسار دالر(

8/1 22/2 88/0- 00/2 81/2 11/1 2/3 40/0 8/1002 2/4102 

 ػبصي اًدبم ؿذُ دس تحميكهٌجغ: ؿجيِ
 

 ؛دّذاي سا افضايؾ هيافضايؾ دسيبفتي ػَاهل تَليذ، دسآهذ اػوي خبًَاس هٌغمِ     

ثٌبثشايي اص يه عشف افضايؾ دسآهذ اػوي خبًَاس ٍ اص عشف ديگش وبّؾ ؿبخق ليوت 

دسآهذ حميمي خبًَاس سا ثذًجبل خَاّذ داؿت. دسآهذ حميمي ًيض ثب  وٌٌذُ، افضايؾهلشف

افضايؾ دسآهذ ػَاهل تَليذ افضايؾ يبفتِ اػت ٍ افضايؾ دسآهذ حميمي هَخت ثبال سفتي 

(. 3 يگشدد)خذٍل ؿوبسُاًذاص هي( ٍ ّوچٌيي پغEVاي)ؿبخق سفبُ خبًَاس هٌغمِ

پزيشي وبالّبي تَليذي ؿذُ وِ دس ّب هَخت ثْجَد سلبثتاستمبء تَليذ ٍ وبّؾ ليوت

ّبي هختلف دًجبل داسد. اص يه عشف افضايؾ تَليذ دس ثخؾًِْبيت افضايؾ كبدسات سا ث

ًوبيذ. اص عشف ديگش ًيبص ثِ وبالّبي ٍاػظ ٍاسداتي سا خْت تَليذ ثيـتش، تـذيذ هي

ٍ دٍلت، اي ٍ ثذًجبل آى ثْجَد دس دسآهذ خبًَاس خلَكي افضايؾ دسآهذ خبًَاس هٌغمِ

ثشد. ايي دٍ اثش دس هدوَع تمبضب ثشاي وبالّبي هختلف اص لجيل وبالّبي ٍاسداتي سا ثبال هي

ثخـٌذ. ًشخ ثبالتش سؿذ كبدسات ًؼجت ثِ تمبضب ثشاي وبالّبي ٍاسداتي سا استمبء هي

 (. 3 يؿَد)خذٍل ؿوبسٍُاسدات تشاص هثجت تدبسي سا هَخت هي
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 ّای خارجی اثزات بیي بخشی سزهایِ

تَاًذ اثشات هؼتمين ّبي خبسخي هيٍخَد اثشات ػشسيض يب اثشات غيشهؼتمين دس ػشهبيِ 

ّبي هختلف ّبي فؼبل دس ثخؾآى سا تـذيذ يب تؼذيل ًوبيذ. اثشات ػشسيض اثتذا دس ثٌگبُ

ٍسي ػَاهل ًوبيذ. ثِ ايي كَست وِ ثْشُآؿىبس گـتِ ٍ ػپغ ثِ ول التلبد ػشايت هي

گزاسد. دس ّب سا افضايؾ دادُ ٍ ػپغ ثش تَليذ ّوبى ثخؾ اثش هياص ثٌگبُ ّشوذام دس

تَاًذ تمبضب ثشاي وبالّب ٍ ّبي ًؼجي ٍ دسآهذ هيثؼذ اص عشيك تغييش دس ليوت يهشحلِ

ثيش لشاس دّذ ٍ أّب تحت تخذهبت ٍ ّوچٌيي تمبضبي ػَاهل تَليذ سا اصعشيك ػيؼتن ليوت

وٌٌذُ ؿَن هتبثش اص ػِ ّبي دسيبفتثش ػبصد. تَليذ ثخؾأاص ايي عشيك ول التلبد سا هت

ّبي خبسخي ثِ خَدي خَد حدن ػشهبيِ ٍ تَاى افضايؾ ػشهبيِ اٍالً ثبؿذ.ػبهل هي

ّوشاُ داؿتِ وِ ِّب ثْجَد ثْشُ ٍسي سا ثػشسيض ايي ػشهبيِ دٌّذ. ثبًيبًتَليذي سا افضايؾ هي

افضايؾ تمبضبي ًبؿي اص افضايؾ دسآهذ ٍ  ثبلثبًآٍسد. ًْبيت افضايؾ تَليذ سا ثِ ثبس هي دس

گشدد. ّبي هختلف هيّب دس هشحلِ ثؼذ هَخت اًجؼبط تَليذ دس ثخؾوبّؾ ليوت

ثش اص تغييشات أّبي خبسخي ًيؼتٌذ، تَليذ آًْب هتپزيشاي ػشهبيِ ّبيي وِ هؼتميوبًثخؾ

ٍسي دليل تغييشات ثْشُِ ثبؿذ. ثدليل اثشات ػشيض ٍ ّوچٌيي تغييشات تمبضب هيٍِسي ثثْشُ

گزاسي هؼتمين خبسخي ثِ وٌٌذُ ؿَن ػشهبيِّبي هختلف، ٍاوٌؾ ثخؾ دسيبفتثخؾ

ّب ًخَاّذ ثَد ثيـتش اص ٍاوٌؾ ػبيش ثخؾ كَست افضايؾ تَليذ ٍ وبّؾ ليوت لضٍهبً

 (.  4ي)خذٍل ؿوبسُ
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ٍاسط ٍ ّشیٌِ هَاد اٍلیِ در ّز  کاالّای یّا، ّشیٌِ(:  اثز بز تَلیذات، قیوت4) یجذٍل شوارُ

 بخش)درصذ تغییز(

درصذ تغییر 

 تولیذات

درصذ تغییر 

 هاقیمت

شاخص هسینه 

 کاالهای واسط

شاخص هسینه عوامل 

 اولیه تولیذ

درصذ 

 تغییرات

بخش  79/0 -77/0 -06/1 89/2

 کشاورزی

بخش نفت و  25/0 -73/0 -35/0 84/2

 گاز

 بخش صنعت -27/0 -61/0 -92/0 83/3

 بخش خذمات 56/0 -83/0 -05/1 54/2

 ػبصي اًدبم ؿذُ دس تحميكهٌجغ: ؿجيِ
 

ي سا دسيبفت ـتمين خبسخـــگزاسي هؼشهبيِـــؿَن هثجت ػ ّبيي وِ هؼتميوبًثخؾ    

اص خبسج هَخت  ّبٍسٍد ػشهبيِ يبثذ. اٍالًًوبيٌذ، ليوت آًْب ثٌب ثِ چٌذ دليل وبّؾ هيهي

افضايؾ هَخَدي ػشهبيِ ؿذُ وِ خَد وبّؾ ليوت ػشهبيِ ٍ ثذًجبل آى ًضٍل ّضيٌِ تَليذ 

ّب اًجؼبط ػشضِ افضايؾ ظشفيت تَليذي ًبؿي اص تدوغ ػشهبيِ سا دسثشداسد. ثبًيبً

-افضايؾ ثْشُ ؿَد. ثبلثبًپي داسد وِ وبّؾ ليوت هحلَل سا ػجت هي هحلَالت سا دس

ًوبيذ. تَليذ اثش هضبػف ثش تَليذ داؿتِ وِ ؿذت افضايؾ ػشضِ سا ثيـتش هيٍسي ػَاهل 

گزاسي هؼتمين ّبي پزيشاي ػشهبيِػِ ػبهل هزوَس وبّؾ ليوت هحلَالت دس ثخؾ

 ثيبًگش ايي هَضَع اػت.  4 يؿًَذ. ًتبيح خذٍل ؿوبسُخبسخي سا هَخت هي

تَاًذ تبثؼي اص ُ ؿَن ًيؼتٌذ، هيوٌٌذدسيبفت ّبيي هؼتميوبًّب دس ثخؾتغييش ليوت    

ػَاهل  يهيضاى تغييش دس ليوت وبالّبي ٍاػظ ٍ ليوت ػَاهل تَليذ ثبؿذ. ؿبخق ّضيٌِ

 اٍليِ تَليذ)هتَػظ ٍصًي ًشخ سؿذ ليوت ػَاهل تَليذ( ٍ ؿبخق ّضيٌِ وبالّبي ٍاػظ

ش دس )هتَػظ ٍصًي اص ًشخ سؿذ ليوت وبالّبي ٍاػظ( ثِ ػٌَاى هؼيبسي ثشاي ػٌدؾ تغيي

ّبيي وِ ّشدٍي ليوت ػَاهل اٍليِ ٍ وبالّبي ٍاػظ ثىبسگشفتِ ؿذُ اػت. دس ثخؾ

اًذ، ليوت دس آى اي ثشاي وبالّبي ٍاػظ ٍ ػَاهل اٍليِ وبّؾ ًـبى دادُؿبخق ّضيٌِ

 (.  4 يثخؾ ثِ عَس لغغ وبّؾ يبفتِ اػت)خذٍل ؿوبسُ
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 گیزیًتیجِ -3

ّبي اهبى خْت خزة ػشهبيِخلَف دس دٍ دِّ اخيش سلبثت ثيِدس ػلش حبضش ث

. ظَْس اثشات هثجت التلبدي ثِ كَست داسدخبسخي دس ثيي وـَسّبي هختلف ٍخَد 

تَليذ، اؿتغبل،  يثبؿذ. استمبهؼتمين ٍ ّن ثِ ؿىل غيشهؼتمين اص داليل اكلي ايي اهش هي

اثشات هؼتمين ّؼتٌذ. اهب اًتمبل ٍ دسآهذ، سفبُ، كبدسات ٍ ٍاسدات ٍ ثْجَد تشاص تدبسي اص 

ّبي خبسخي ًيض يىي ديگش اص اثؼبد ػشسيض تىٌَلَطي ٍ داًؾ فٌي هَخَد دس ػشهبيِ

ثبؿذ. دس تحميك حبضش ثب اػتفبدُ اص هذل تؼبدل گزاسي هؼتمين خبسخي هيثشخؼتِ ػشهبيِ

يبثي ثِ ثشسػي ٍ اسص "پشٍطُ تحليل تدبست خْبًي"اي ػوَهي چٌذ ثخـي ٍ چٌذهٌغمِ

گزاسي هؼتمين خبسخي اًدبم ؿذُ دس ثخؾ كٌؼت اثشات هؼتمين ٍ غيشهؼتمين ػشهبيِ

سٍي هتغيشّبي التلبدي پشداختِ ؿذ. ًتبيح گَيبي ثْجَد دس سفبُ ٍ دسآهذ، افضايؾ تَليذ 

 وٌٌذُ ٍ ٍاسدات ول ًٍبخبلق داخلي ٍ كبدسات ول، ًضٍل ؿبخق ليوت هلشف

ػغح خشد ًيض هَخت افضايؾ تَليذات ّش وذام اص  ثبؿذ. دستشاص تدبسي هيؿذىهثجت

ّبي هختلف ٍ وبّؾ ليوت وبالّبي ّش ثخؾ ؿذُ اػت. ثب تَخِ ثِ ًتبيح حبكل ثخؾ

هيي هٌبثغ هبلي ٍ افضايؾ تَاى تَليذي التلبد خزة أخْت ت ؿَد وِ اٍالًؿذُ پيـٌْبد هي

ثشاي اػتفبدُ ثْتش اص  سػذ. ثبًيبًًظش هي ِّبي خبسخي اهشي ضشٍسي ٍ حيبتي ثػشهبيِ

ّبي خبسخي وبس سفتِ دس ػشهبيِِ ّبي خبسخي ٍ خزة تىٌَلَطي ٍ داًؾ فٌي ثػشهبيِ

)هبًٌذ زة ثبالتش اثشات ػشسيضثشخَسداسًذّبيي وِ اص پتبًؼيل خًيبص ثِ ؿٌبػبيي ثخؾ

  ثبؿذ.ثخؾ كٌؼت( هي
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