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 اقتصاد انرژي ایرانپژوهشنامه 

 27 -60 ، صفحات1393 پاییز، 12سال سوم، شماره 

اقتصاد  کیدر  يبر رشد اقتصاد  یساخت اجتماع ریز تیفیاثر ک

 رانی: مورد ایعیاز طب یغن

  

  4علی حسین صمدي، 3ابراهیم هادیان، 2کریم اسالملوئیان، 1محبوبه جعفري

 
  13/11/1393تاریخ پذیرش:        19/08/1393 تاریخ دریافت:

  

  :دهیچک

از  یاقتصـاد غنـ   کیدر  یتعادل يبر رشد اقتصاد یساخت اجتماع ریز تیفیک ریتاث یمطالعه بررس نیا یهدف اصل

کـه   سـازد یامکـان را فـراهم مـ    نیـ شـده ا  یطراح ي. الگوباشدمی زارشد درون يالگو کیدر چارچوب  یعیمنابع طب

. میقـرار دهـ   یرا مـورد بررسـ   يبر رشد اقتصاد جهیتو در ن یاجتماع رساختیز تیفیبر ک ریدناپذیتجد یعیمنابع طب ریتاث

در  يبـر رشـد اقتصـاد    ریدناپـذ یتجد یعـ یمنـابع طب  ریکـه تـاث   دهـد ینشان مـ  نهیکنترل به هیحل الگو با کمک نظر جینتا

ـتگ   يبـه پارامترهـا   داریپا تیوضع  بیـ موجـب تخر  ریدناپـذ یتجد یعـ یکـه اگـر منـابع طب    ايدارد. بـه گونـه   یالگـو بس

 توانـد تحـت شـرایطی مـی    یکاهش خواهد یافـت و حتـ   يمثبت منابع  بر رشد اقتصاد ریگردد، تاث یاعاجتم رساختیز

 ياز منـابع انـرژ   یکشور غنـ  کیداشته باشد. در مرحله بعد الگو براي اقتصاد ایران به عنوان  يبر رشد اقتصاد یمنف رتاثی

درصـد (مطـابق    8 ياقتصـاد  ینـرخ رشـد تعـادل    طبه متوس دنیرس يآن است که برا انگریب جیکالیبره گردیده است. نتا

 3/4در ایـران بـه طـور متوسـط بـا نـرخ        یاجتمـاع  رسـاخت یز تیـ فی) الزم است کـه ک 1404برآورد الگو و هدف افق 

 6متوسـط نـرخ رشـد تعـادلی برابـر بـا        ،یاجتمـاع  رسـاخت یدرصد بهبود یابد. پس از کالیبره کردن الگو بدون لحاظ ز

 

  دانشجوي دکتري دانشگاه شیراز/ نویسنده مسئول  - 1

Email: s.mjafari@rose.shirazu.ac.ir 

  دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز  - 2

Email: keslamlo@rose.shirazu.ac.ir 

  دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز  - 3

Email: ehadian@rose.shirazu.ac.ir 
  دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز - 4

Email:asamadi@rose.shirazu.ac.ir 
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ه عدم توجه به نقش کلیدي زیر ساخت اجتمـاعی در الگوهـاي رشـد بـراي     ک دهدنشان می ه. این نتیجگرددیدرصد م

ـیت  تحلیـل . گـردد  مـدت  بلند رشد نرخ از نادرست برآورد به منجر توانداقتصاد ایران می  کـه  اسـت  ایـن  بیـانگر  حساس

 42/0بـه میـزان    ادلیتعـ  رشـد  نرخ افزایش به منجر توانددرصد بهبود در شاخص کیفیت زیر ساخت اجتماعی می کی

 گـذاران اسـت یو س زانریـ درصد گردد. بنابراین توجه به نفـش زیـر سـاخت اجتمـاعی در رشـد اقتصـادي بـراي برنامـه        

  .است برخوردار اياجتماعی از اهمیت ویژه - ياقتصاد

  

 JEL :O13, H54, Q32 يبند طبقه

 ،يرشـد اقتصـاد   ر،یدناپذیتجد یعیمنابع طب ،یاجتماع رساختیز تیفیک :ها دواژهیکل

  رانیا نه،یکنترل به يتئور

  

  مقدمه -1

میالدي، دیدگاه حاکم در بین اقتصاددانان و دانشمندان علوم سیاسی این بـود کـه منـابع     80تا دهه

اي کـه  گونـه  بـه  .دارد اقتصادي توسعه و رشد طبیعی مانند هر عامل تولید دیگري تاثیري مثبت بر

) منابع طبیعـی را بـه عنـوان موتـور رشـد      2005( 1کالدیو و گرگوریاتعدادي از مطالعات از جمله 

 در را نـه یبه و کـارا  رشـد  يالگوهـا  ،کینئوکالسـ  اقتصادداناناند. همچنین اقتصادي معرفی کرده

 طبیعـی  منـابع  شـامل  کـار  يروین و هیسرما يهانهاده بر عالوه دشانیتول تابع که ییاقتصادها مورد

 و سـاچز  جملـه  از آمـاري  مطالعـات  . امـا دادند گسترش شود،یم زین 2ریناپذتجدید و تجدیدپذیر

مـورد انتظـار را نـدارد. بـه      يمنـافع اقتصـاد   یعی،بع طباکه مناند ) نشان داده1995و  2001(  3وارنر

 کشـورها  از زیـادي  تعداد در اقتصادي رشد براي مانعی طبیعی منابع که رسدیکه به نظر م يطور

 غنـی  کشـورهاي  آنگوال ونزوئال، نیجریه، سعودي،مثال بازندگان رشد مانند عربستان  ي. برااست

 تـایوان  و سـنگاپور  کـره،  کنگ، هنگ مانند آسیایی ببرهاي که حالی در باشندمی طبیعی منابع از

 

1- Claudio and Gregorio 

2- Non-Renewable and Renewable Resources 

3- Sachs and Warner 
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 هـاي سـال  در ). بنـابراین 2006، 1هستند (مهلـوم و همکـاران   طبیعی منابع لحاظ به فقیر کشورهاي

 طبیعـی  فـراوان  منـابع  داراي کشـورهاي  از برخـی  چـرا  که گرفته قرار توجه مورد سوال این اخیر

 نقـش سـوال بـه    ینبه ا ییپاسخگو ياز مطالعات برا ی. بخش مهمنیستند موفق بقیه و شدند موفق

- کـرده  توجه رشد کالن اقتصاد عمومی محیط اجتماعی و و سیاسی محیط همانند 2اصلی عوامل

 توسـعه  و رشـد  بـر  طبیعـی  منـابع  تـاثیر  توضـیح  بـه  3نهادهـا  بـه  مربـوط  ادبیـات که  ايگونه به. اند

 است. کرده بسیاري کمک اقتصادي

رشـد   به عنوان علل اصـلی  5اجتماعی ساخت زیر اهمیت اصلی، علل به 4اولیه علل از انتقال با

 و نهادهـا « ،7یاجتمـاع  رسـاخت یز از) 1999( 6جـونز  و هـال  مقصود. گرددمی اقتصادي مشخص

 انحـراف  يجـا  بـه  دیـ تول و مصـرف  يجـا  به يگذارهیسرما قیتشو باعث که است ییهااستیس

 بـه  اشـاره  تولیـد . شـود مـی  قائـل  تمـایز  تولیـد  از انحـراف  و تولید بین این تعریف. »شودیم منابع

 انحـراف . دهـد مـی  افزایش زمان از نقطه یک در را اقتصاد در محصول کل که دارد هاییفعالیت

- جنبـه  تـوان می کل، در. گرددمی تولید مجدد تخصیص باعث تنها که دارد اشاره هاییفعالیت به

 مـالی  هـاي سیاسـت  بـه  گـروه  اولـین . گرفت نظر در اجتماعی هايزیرساخت براي متفاوتی هاي

 جـویی ماننـد  رانـت  انـواع  تشـویق  باعـث  بـاال  مالیـات  هـاي نرخ مثال براي. شودمی مربوط دولت
 

1- Mehlum et al 

2- Ultimate  
دهد، تعریف محدودیت هاي انسانی که تعامالت آنها را شکل می) نهادها را به صورت 1990داگالس نورث ( -  3

باشند که روابط متقابل انسانها را کرده است. به عبارت دیگر، نهادها قوانین بازي یا قیودي وضع شده از جانب بشر می

  گردند.دهند و با تعیین ساختارهایی براي زندگی موجب کاهش عدم اطمینان میشکل می

, 2013) ( De Medeiros Costa and Moutinho dos Santos 
4- Proximate  
5- Social infrastructure 
6- Hall and Jones 

) مطرح شده است. وي 1965هنسن (اجتماعی ارائه شده است. اولین آن توسط  تاکنون دو تعریف از زیرساخت -  7

، است. زیر ساخت اقتصادي شامل بزرگراهزیر ساخت را به دو دسته زیر ساخت اقتصادي و اجتماعی تقسیم کرده 

، دستگاه شبکه هاي برق، گازتوزیع آب، شبکه هاي شبکه، قنات، هاي فاضالبشبکه، حمل و نقل دریایی ها،فرودگاه

می باشد. در حالی که زیرساخت اجتماعی شامل مدارس،  داده شده به انتقال کاالهااختصاص  آبیاري و سازه هاي

تعریف دوم توسط هال . (Torrisi, 2009)هاي دفع زباله و بیمارستان است ساختارهایی براي امنیت عمومی، دستگاه

  ایم.) متمرکز شده1999) بیان شده است که در این مطالعه بر تعریف هال و جونز (1996و جونز (
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 و نهادهـا  دوم، گـروه . شـود مـی  زیرزمینـی  اقتصـاد  در فعالیـت  و مالیـاتی  فـرار  به منابع اختصاص

 شـکل  باعـث  کـه  اسـت  عـواملی  شامل دهندمی تشکیل را اجتماعی ساخت زیر که هاییسیاست

 و جـرم  اگـر . گیـرد می صورت آن درون در خصوصی گیري تصمیم که شودمی محیطی گیري

 گـذاري سـرمایه  پـاداش  باشـد،  داشته وجود خارجی حمله یا داخلی جنگ یا نشود کنترل جنایت

. یافـت  خواهـد  کـاهش  دهـد، مـی  افـزایش  را تولیـد  کـه  هـایی فعالیـت  و خصوصـی  بخش براي

 باشـد،  بینـی پیش غیرقابل آنها از هادادگاه تفاسیر یا نشود گذاشته احترام قراردادها به اگر همچنین

    .)162- 163: 2012، 1یافت (رومر خواهد کاهش بلندمدت در گذاريسرمایه هايطرح جذابیت

 کننـده تعیـین  اصـلی  عوامـل  بـه  مربوط ادبیات ترکیب با که است این بر تالش مطالعه این در

 رشـد  و طبیعـی  منـابع  بـه  مربـوط  ادبیـات  و اجتماعی زیرساخت مشخص طور به و اقتصادي رشد

تعـادل پایـدار در یـک    نقش کیفیت زیر ساخت اجتماعی بر رشـد  اقتصـادي در حـال     اقتصادي،

. دهـیم  قـرار  بررسـی  زا مـورد کشور غنی از منابع طبیعی را در چارچوب یک الگوي رشـد درون 

) 1974( 2اسـتیگلیتز  مطالعـه  بـه  توجـه  بـا  کـالن  اقتصاد یک الگوي هدف، این به یابیدست براي

 و یرتجدیدناپــذ طبیعـی  منـابع  شــامل همزمـان  طـور  بــه کـه  ايگونـه  بــه. اسـت  شـده  داده تعمـیم 

 مطالعـه  اسـاس  بـر  اجتمـاعی  زیرسـاخت  کیفیـت  مطالعـه  ایـن  در. باشـد مـی  اجتماعی زیرساخت

 جـونز  و هال تعریف و) 2004( 4چو و چن ،)2012( اوغلو عجم ،)2004( 3رودریک و همکاران

 رشـد  بـر  آن تـاثیر  به الگوسازي در و است شده گرفته نظر در 5انباره متغیر یک عنوان به) 1999(

 بـین  کـار  نیـروي  تخصیص و (R&D)فعالیت تحقیق و توسعه  بر اثرگذاري از دو کانال اقتصادي

 تخریـب  بـر  تجدیدناپـذیر  طبیعی منابع تاثیر همچنین. است شده توجه غیرمولد و مولد فعالیت دو
 

1- Romer 
2- Stiglitz 
3- Rodrik et al 
4- Chin and Chou 

کند که تفاوت بین بیان می 5"اي به رشد اقتصادي مدرنمقدمه")  در کتاب خود با عنوان 2012عجم اوغلو ( - 5

 نهادهاي اقتصادي و سیاست ها چندان واضح نیست. بنابراین اغلب ترکیبی از نهادها و سیاست ها است که اهمیت دارد

ها چندان مشخص نیست به تاکید دارد که تفاوت بین نهادها و سیاست )2004سادگی. همچنین رودریک (نه نهادها به 

کند گیرد و بیان میها را به عنوان یک متغیر جریان و نهادها را به عنوان یک متغیر حجم در نظر میاي که سیاستگونه

  باشند.هاي سیاستی گذشته میکه نهادها نتیجه انباشت فعالیت
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 رشـد  الگـوي  یـک  قالـب  در اقتصـادي  رشد بر نهایت در و اجتماعی زیرساخت کیفیت بهبود یا

 گـرفتن  نظـر  توان بـه در می حاضر، مقاله دستاوردهاي نظري از بنابراین. است شده لحاظ زادرون

 کیفیـت  تـاثیر  اجتمـاعی،  زیرسـاخت  کیفیـت  بهبـود  یا تخریب در تجدیدناپذیر طبیعی منابع تاثیر

 کـردن  زادرون همزمـان  صـورت  بـه  و (R&D)فعالیت تحقیـق و توسـعه    بر اجتماعی زیرساخت

ایـران بـه    اقتصـاد  بـراي  پارامترهاي الزم از بعضی تجربی بعد در نهایت اشاره کرد. در ترجیحات

 بـراي . گـردد می بررسی تجربی صورت به الگو و برآورد 1عنوان یک اقتصاد غنی از منابع انرژي

  .  است شده برده پارامترها بکار برآورد این براي 2فضا- وضعیت یابی به این هدف، الگويدست

 الگـوي  سـاخت  به سوم قسمت. گرددمی مرور پیشین مطالعات دوم، قسمت در مقدمه از بعد

 مـی  بررسـی   الگـو  تجربـی  حـل  از حاصل نتایج چهارم، قسمت در. دارد اختصاص بررسی مورد

 گیـري نتیجـه  و بنـدي  جمع به پایانی قسمت. است شده ارائه  تجربی تحلیل و تجزیه سپس. گردد

 .دارد اختصاص

  

   قیتحق نهیشیپ -2

 بسـیار  گذشـته  دهه دو طول در اقتصادي توسعه و رشد بر تجدیدناپذیر طبیعی منابع تاثیر

 و منکیـو  هماننـد  تجربـی  مطالعـات  از تعـدادي  کـه  ايگونه به است، گرفته قرار بحث مورد

 ،)2001( 5اوتـی  ،)2001 و 1995( وارنـر  و ساچز ،)1995( 4کیفر و نک ،)1992( 3همکاران

 منـابع  کـه  انـد داده نشـان ) 2005( 7همکاران و بالت و) 2003( 6امانیان سوبر و مارتین ساالي

 

) و ساچز و وارنر 1997در این مطالعه در بخش کالیبره همانند اکثر مطالعات تجربی (مانند ساچز و وارنر ( - 1

)) از نسبت صادرات منابع طبیعی تجدید ناپذیر شامل نفت، گاز و مواد معدنی به تولید ناخالص داخلی (شاخص 2001(

 90ده است. از آن جایی که در اقتصاد ایران بیش از بانک جهانی) به عنوان شاخص وفور منابع طبیعی استفاده ش

توان گفت باشد، بنابراین میدرصد صادرات منابع طبیعی نسبت به تولید ناخالص داخلی شامل صادرات نفت و گاز می

  باشد.می  (energy-rich)اقتصاد ایران یک اقتصاد غنی از انرژي

2- State-Space 
3- Mankiw et al  
4- Knack and Keefer 
5- Auty  
6- Sala-i-Martin and Suberamanian 
7- Bulte et al 
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 را اقتصـادي  رشـد  انسـانی،  و فیزیکـی  سـرمایه  هماننـد  کـه  این جاي به تجدیدناپذیر طبیعی

 منـابع  نفـرین  منفـی،  رابطـه  ایـن . اسـت  داشـته  اقتصـادي  رشد بر منفی تاثیري کند، تحریک

  .است شده نامیده 1طبیعی

. اســت شـده  پیشـنهاد  طبیعــی منـابع  نفـرین  معمــاي توضـیح  بـراي  متعــددي هـاي فرضـیه 

 و کـالن  اقتصـاد  رویکـرد  شـامل  کلـی  رویکـرد  دو بـر  مسـاله  ایـن  توضیح براي  اقتصادانان

بـراي   مطالعـات  دسته اولین. اندشده متمرکز سیاسی اقتصاد و نهادي دالیل بر مبتنی رویکرد

 توان به کـوردن می این مطالعات جمله از. تاکید دارند 2هلندي توضیح این پدیده بر بیماري

 تورویـک  و)  2001 ،1995( وارنر و ساچز ،)1986( 4وینبرگن ون و نیري ،)1982( 3نیري و

  اشاره کرد.) 2001(

 توسـعه  و رشـد  بـر  طبیعی منابع تاثیر توضیح به نهادها به مربوط در رویکرد دوم، ادبیات

 ادبیـات  در سـوال  یک اخیر هايسال در اساس، این بر. است کرده بسیاري کمک اقتصادي

 آن و اسـت  شـده  طبیعـی  منـابع  نفـرین  نبـود  عـدم  یا وجود قبلی سوال جایگزین منابع نفرین

 نیسـتند.  موفـق  بقیـه  و شـدند  موفـق  طبیعی فراوان منابع داراي کشورهاي از برخی چرا اینکه

 میـزان  چـه  بـه  کـه  پردازنـد  مـی  مسـاله  ایـن  بررسـی  بـه ) 2006( همکـاران  و مهلوم همچنین

 نکتـه  ایـن  بـه  باشـند؟ توجـه  مـی  متفـاوت  نهـادي  ترتیبـات  داراي رشد بازندگان و برندگان

 کشورهاي اقتصادي توسعه و رشد در نهادها نقش درباره واحدي تحلیلی که است ضروري

5ویگ و کولستاد که ايگونه به. ندارد وجود  طبیعی منابع داراي
 کـه  هستند معتقد) 2009( 

 همکـاران  و ملهـوم  بـه  متعلـق  کـه  رویکـرد  یک. دارد وجود میان این در نهادي رویکرد دو

 بـه  متعلـق  رویکـرد  دیگـري  و اسـت  متمرکـز  جـویی  رانـت  بحـث  بـر  کـه  باشدمی) 2006(

 دسـته  الگوهـاي . اسـت  متمرکـز  7سرپرستی بحث بر که است) 2006( 6همکاران و رابینسون

 

1- Resources  Curse 
2- Dutch Diseeas 
3- Corden and Neary 
4- Neary and Van Wijnbergen 
5- Kolstad and Wiig 
6- Robinson et al 
7- Patronage 
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 ایـن . شـود مـی  متمرکـز  سیاسـی  نخبگـان  از غیـر  اشـخاص  هـاي فعالیت و تصمیمات بر اول

 نیـرو،  تخصـیص  بـین  بایسـت می جامعه افراد که باشندمی رانت جستجوي هايالگوها، الگو

 ادبیـات . کننـد  گیـري  تصـمیم  جویانـه رانت و تولیدي هايفعالیت میان خود استعداد و زمان

 اسـت  رفته بکار طبیعی منابع زمینه در که است گرفته شکل جویی رانت نظریه حول وسیعی

 بالنـد  ،)1996( 2تورنـل  و الن ،)1993( 1ویشنی و اشلیفر مورفی، به توانمی جمله این از که

 تفـاوت . کـرد  اشـاره ) 2006( همکاران و و مهلوم )2002( تورویک ،)2000( 3فرانسویس و

تـوان  مـی  سیاسـت  و اقتصـاد  در را جویی رانت تاثیر چطور که است این مطالعات این اصلی

  . کرد الگوسازي

 کشـورهاي  بـر  کـه  مـدارانی سیاسـت  تصـمیم  محوریت بر دوم دسته الگوهاي مقابل، در

 مـداران سیاسـت  جـا  این در. است شده طراحی کنندمی حکمرانی طبیعی منابع لحاظ به غنی

 بـا  مطـابق . باشـند می مولد فعالیت و جویانهرانت فعالیت دسته دو بین منابع تخصیص به مخیر

 مـداران سیاست گیريتصمیم بر جهت دو از طبیعی منابع رانت) 2007( 4کانینگهام و کاسلی

 یابـد، مـی  افزایش حکمرانی و قدرت حفظ ارزش نخست. گذاردمی تاثیر سیاسی نخبگان و

 پول اما. است آن از ناشی منافع و طبیعی منابع ترطوالنی کنترل معناي به بیشتر حکومت زیرا

 مـداران  سیاسـت  آن آوردن دسـت  بـه  بـراي  تا مخالفان براي است ايانگیزه بیشتر قدرت و

 بـر  طبیعـی  منابع تاثیر که اندکرده بیان) 2007( کانیگهام و کاسلی .کشند چالش به را حاکم

 بینـی پـیش  هـا مـدل  ایـن  معمـول،  طور به. باشدمی مبهم این دسته الگوها در اقتصادي توسعه

  کند. تجربه را طبیعی منابع منفی یا مثبت تاثیر تواندمی کشور یک  که کندمی

 زیرسـاخت  دارنـد  تاکید آن بر) 2012( 5اوغلو عجم و) 1999( جونز و هال که آنچه اما

 جـونز  و هـال . باشـد مـی  یکـدیگر  بـا  هاسیاست و نهادها ترکیب دیگر عبارت به یا اجتماعی

 متفـاوت  چشمگیري طور به کشورها میان در سرانه تولید چرا که سوال این طرح با) 1999(

 

1- Murphy, Shleifer and Vishny 
2- Tornell and Lane 
3- Baland and Francois 
4- Caselli and Cunningham 
5- Acemoglu  
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 کـه  انـد کـرده  بیـان  آنها. اندپرداخته کشور 127 شامل اينمونه در مساله این بررسی به است

 نظـر  از. باشـد مـی  مـرتبط  اجتماعی زیرساخت در تفاوت به اساسا سرانه محصول در تفاوت

 محـیط  کننـده تعیـین  که باشدمی دولت هايسیاست و نهادها شامل اجتماعی زیرساخت آنها

 توسـط  تولید و سرمایه انباشت و افراد توسط هامهارت انباشت که ايگونه به است اقتصادي

 بـه  اجتماعی زیرساخت سازيالگو با) 2004( 1چو و چن. دهدمی قرار تاثیر تحت را هابنگاه

 2کوپمـانز  -کـاس  نئوکالسیک بخشی دو رشد مدل یک چارچوب در عمومی بخش وسیله

 نشـان  مطالعـه  ایـن  نتـایج . پردازنـد می اقتصادي رشد بر اجتماعی ساخت زیر تاثیر بررسی به

 بـه  اجتمـاعی  زیرسـاخت  کنـد، مـی  حرکـت  3پایدار وضعیت سمت به اقتصاد وقتی که داده

 . گرددمی منتهی اقتصادي رشد افزایش

  از اسـتفاده  بـا  مطالعـات  از تعـدادي  کـه  گـردد مـی  مالحظـه  داخلـی  مطالعـات  بررسی با

 فرضـیه ( اقتصـادي  رشـد  بـر  نفـت  ویژه به طبیعی منابع وفور تاثیر بررسی به ترکیبی هايداده

 و ابراهیمـی  ،)1387( کیخـا  و مهـرآرا  بـه  تـوان مـی  جملـه  ایـن  از. انـد پرداختـه ) منابع نفرین

. کـرد  اشـاره ) 1391( و همکـاران  بهبـودي  و )1389( همکاران و مهرآرا ،)1388( ساالریان

 در اقتصـادي  توسـعه  و رشـد  بـر  طبیعی منابع وفور منفی تاثیر دهنده نشان مطالعات این نتایج

مطالعـاتی هماننـد اسـالملوئیان و اســتادزاد     .باشـد مـی  طبیعـی  منـابع  صـادرکننده  کشـورهاي 

هــاي تجدیدپــذیر و ) بــه بررســی مســیر بهینــه مصــرف، تولیــد و ســهم بهینــه انــرژي 1391(

حـاظ مالحظـات زیسـت محیطـی بـراي      زا با لتجدیدناپذیر در قالب یک الگوي رشد درون

دهنده این اسـت کـه اقتصـاد ایـران بـر مسـیر       اند. نتایج این مطالعه نشاناقتصاد ایران پرداخته

) بـا اسـتفاده از الگـوي تعمـیم     1392بهینه خود قرار ندارد. همچنین اسالملوئیان و دیگـران ( 

پویاي بین رشد اقتصادي ) به بررسی ارتباط 2009) و دنگ و هوانگ (1998یافته استوکی (

انـد. نتیجـه ایـن    و پیامد جنبی آلودگی با تاکید بر رشد پایـدار بـراي اقتصـاد ایـران پرداختـه     

 در اقتصـادي  توسـعه  و رشـد  بـر  طبیعـی  منابع وفور منفی تاثیر دهنده مطالعه نیز همانند نشان

 

1- Chin  and Chou 
2- Cass- Koopmans 
3- Steady-State 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 35 ... کیدر  يبر رشد اقتصاد  یساخت اجتماع ریز تیفیاثر ک

 

و اســتادزاد مطالعـاتی هماننـد اسـالملوئیان     .باشـد مـی  طبیعـی  منـابع  صـادرکننده  کشـورهاي 

) حاکی از آن است که اقتصاد ایران بر مسیر بهینه خود قرار ندارد. بـه عـالوه، کـریم    1391(

) با کالیبره کردن یک الگوي تعمیم یافته رمزي براي اقتصاد ایـران،  1390زاده و همکاران (

انـد. امـا هـیچ کـدام از ایـن      مسیر بهینه مصرف، تولید و سرمایه گـذاري را اسـتخراج کـرده   

مطالعات به بررسی نقش کیفیت زیرساخت اجتماعی بر رشد اقتصـادي در وضـعیت پایـدار    

زا براي اقتصـاد ایـران بـه عنـوان یـک اقتصـاد غنـی از        در چارچوب یک الگوي رشد درون

 آن تجربـی  کـاربرد  و نظـري  خالء این کردن پر حاضر مقاله هدف اند.منابع انرژي نپرداخته

   .باشد می ایران براي اقتصاد

  

   الگو  یو معرف ينظر یمبان -3

 رشد اقتصادي در حالت تعادل پایدار عوامل اصلی بر نقش بررسی براي مطالعه این در

) 1974( استگلیتز مدل اساس بر رشد الگوي یک طبیعی منابع از غنی کشور یک در

) 1999( جونز و هال از پیروي با هدف این به یابیدست براي. است گردیده طراحی

 با مطابق. است شده گرفته نظر در اجتماعی زیرساخت صورت به رشد اصلی عوامل

 که است هاییسیاست و نهادها شامل اجتماعی زیرساخت« )1999( جونز و هال تعریف

 به هابنگاه و افراد هدایت موجب و دهدمی قرار تاثیر تحت را هابنگاه و افراد انگیزه

 این گرفتن نظر در با .»گرددمی غیرمولد هايفعالیت جاي به مولد هايفعالیت سمت

بسته براي یک کشور غنی از منابع  اقتصاد مدل یک) 1974( استیگلیتز مطالعه و تعریف

است. ویژگی اصلی این مطالعه در نظر گرفتن تاثیر منابع طبیعی  گردیده طراحی طبیعی

حال، به تاثیر کیفیت باشد. در عین تجدیدناپذیر بر کیفیت زیرساخت اجتماعی می

اثرگذاري بر فعالیت تحقیق و  زیرساخت اجتماعی بر رشد اقتصادي از طریق کانال

و تخصیص نیروي کار بین دو بخش مولد و غیر مولد نیز توجه شده  (R&D)توسعه 

 نهایی، کاالهاي بخش چهار شامل است. بنابراین الزم است، الگویی طراحی گردد که

همچنین در این الگو فرض بر این . باشد عمومی بخش و توسعه و تحقیق طبیعی، منابع
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باشد و الگو در فضاي اطمینان است که مالکیت منابع طبیعی متعلق به بخش عمومی می

  در نظر گرفته شده است.

 واحد یک فرد هر که شده فرض) 2008( 1همکاران و عیت همانند مطالعه این در

 عرضه کار نیروي. گرددمی عرضه غیرمولد یا و مولد بخش در که دارد کار نیروي

 عمومی بخش و توسعه و تحقیق نهایی، کاالي بخش سه به مولد بخش در شده

 وابسته اقتصاد، هر در غیرمولد و مولد فعالیت بین کار نیروي عرضه. یابدمی اختصاص

 زیرساخت کیفیت که باشدمی جامعه آن سیاسی و اجتماعی اقتصادي، محیط به

بنابراین. باشدمی محیطی شرایط کننده تعیین اجتماعی  m  از بخشی صورت به 

 ،)2004( چو و چن گردد و همانندمی تعریف مولد، فعالیت به شده عرضه کار نیروي

m از افزایشی تابعی صورت به   q   زیرساخت کیفیت براي شاخصی عنوان هب 

  :شودمی گرفته نظر در اجتماعی

)1 (                                                    jm q j     

) 1994( 3راویکومـار  و گـالم  و) 1992( 2مـارتین  سـاالي  و بارو مطالعه اساس بر مطالعه این در

   خــالف بــر عمــومی خــدمات عنــوان بــه اجتمــاعی زیرســاخت کیفیــت کــه اســت شــده فــرض

4ناپذیررقابت حدوديمصرف، تا  و گذاريسرمایه
  :داشت خواهیم بنابراین. است 

)2  (                                      
 Q t

q
L

  

,�  ایــن رابطــه در �(�),  کیفیــت نیــروي کــار، انــدازه دهنــدهنشــان ترتیــب بــه (�)�

  که ايگونه به باشد،می 5ازدحام اثر	 و اجتماعی زیرساخت  است این دهندهنشان 

 و  باشـد مـی  پذیررقابت کامال گذاريسرمایه و مصرف همانند اجتماعی زیرساخت که

 

1- Aidt et al 

2- Barro and Sala-i-Martin 

3- Glomm and Ravikumar 

4 - Partially Nonrivalrous 

5- Congestion Effect 
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   بـا  .باشـد مـی  ناپـذیر  رقابـت  کـامال  اجتمـاعی  زیرسـاخت  که است این مفهوم به 

  :داشت خواهیم) 1( در) 2( جایگزینی

)3 (                                
 

( )j jQ t
m q

L
   

 اقتصـادي  رشـد  بـر  اصـلی  عوامـل  نقـش  بررسـی  بـراي  مطالعـه  این در: نهایی کاالي بخش 

 زیرسـاخت ) 1999( جـونز  و هـال  مطالعـه  همانند طبیعی منابع از غنی کشور یک تعادلی در

 نیـروي  عرضـه  میزان بر اثرگذاري فرض با رشد اصلی عوامل از شاخصی عنوان به اجتماعی

    . است گردیده تولید تابع وارد نهایی کاالي زیربخش در مولد فعالیت به کار

)4 (  

                 ,    ,  yY t A t K t u mL t R t
 

               

  

که   ,   , , y Yu mL t u K Y فیزیکـی،  حجم سـرمایه  کل، تولید دهندهنشان ترتیب به 

 زیـربخش  در مولـد  شـده  عرضـه  کـار  و نیـروي  نهـایی  کاالهـاي  بخش در � از بخشی

میالدي به جز نیروي کـار و سـرمایه، منـابع     70عالوه، از دهه باشد. به می نهایی کاالي

شد. لذا انتظار بر این است طبیعی نیز به عنوان یکی از عوامل اساسی تولید محسوب می

که وفور آن به طور ذاتی موجب تسهیل و تسـریع رشـد اقتصـادي شـود (براووارتگـا و      

 ،)1974( اسـتیگلیتز  مطالعه همانند تجدیدناپذیر طبیعی ). بنابراین منابع2005گرگوریا، 

) نشان دهنده 4در رابطه ( 	�اي کهشود. به گونهمی تولید تابع وارد تولید عامل عنوان به

  باشد.می )منابع از استفاده( ناپذیر تجدید طبیعی منابع جریان

اند که تاکنون نشان داده 20در عین حال تعدادي از مطالعات تجربی از اواسط قرن  

کشورهاي غنی از منابع طبیعی، رشد اقتصادي کمتري نسبت به کشورهاي فقیـر از   اکثر

باشند که ایـن پـارادوکس منـابع طبیعـی بـراي نخسـتین بـار        نظر چنین منابعی را دارا می

) مطــرح گردیــد. بعــد از آن محققــان دیگــري از جملــه 1995توســط ســاچز و وارنــر (

انـد. بنـابراین سـوالی کـه بعـد از      قرار دادهاین مساله را مورد توجه  )2001( 1گلیفاسون

 

1- Glyfason  
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) مطرح شد، این بود که چه تفاوتی میان کشورهاي غنی از 1995مطالعه ساچز و وارنر (

تواند به عنوان موتور رشد اقتصـادي و در  منابع وجود دارد که در یکی منابع طبیعی می

یـن دو دسـته   دیگري به عنوان مانع رشـد اقتصـادي عمـل کنـد؟ بـا بررسـی و مقایسـه ا       

توان این فرضیه را مطرح کرد که یـک  کشورها و مطالعات انجام شده در این زمینه می

در ایـن   .تفاوت عمومی در کیفیت زیرساخت اجتماعی این کشورها قابل مشاهده است

 نهادي کیفیت بر طبیعی منابع جریان اثرگذاري مطالعه براي بررسی این فرضیه بر کانال

  ایم.شده متمرکز عمومی بخش کارایی نتیجه در و عمومی بخش گذاري سیاست و

گونه که در بخش دوم توضیح داده شد دو مطالعه مهم در ادبیـات  همان :عمومی بخش

) 2006) و مطالعه رابینسـون و همکـاران (  2006نفرین منابع، مطالعه مهلوم و همکاران (

- ع طبیعی متمرکز شدهباشند که بر نقش کیفیت نهادي براي توضیح پارادوکس منابمی

بـر ایـن نکتـه متمرکـز      )2009( ویگ و کولستاد جمله اخیر از اند. تعدادي از مطالعات

اند که تخریب نهادي عاملی در جهت کاهش رشد اقتصادي در کشورهاي غنی از شده

 اندبیان کرده) 2001( 2راس ) و2004( 1باشد. همچنین جنسن و واچکنمنابع طبیعی می

 و نهـادي  و در نتیجـه کیفیـت   عمـومی  بخـش  کـارایی  تجدیدناپـذیر،  طبیعـی  منـابع  که

 قـرار  تـاثیر  تحـت  را طبیعـی  منابع از غنی کشورهاي از زیادي تعداد در گذاريسیاست

اند در یـک  ) بیان کرده2005) و رابینسون و تورویک (1997الن و تورنل (. است داده

توزیع رانت ناشی از آن به عهده دولـت  اقتصاد غنی از منابع طبیعی که مالکیت منابع و 

ها، نقش مهمی در تخصـیص و توزیـع رانـت ناشـی از ایـن منـابع خواهنـد        باشد، دولت

تواند زمینـه را بـراي فسـاد در بـین     داشت. اضافه شدن این وظیفه جدید براي دولت می

هاي غیر مولد کـه بـراي بدسـت آوردن رانـت     هاي عالقمند در فعالیتمقامات و گروه

کنند، فراهم کند. زیرا که درآمدهاي ناشی از منابع طبیعی از مسیر بستر منابع رقابت می

  گـردد. بنـابراین وجـود ایـن رانـت      نهادي و ساختار حکومـت وارد نظـام اقتصـادي مـی    

 

1- Jensen and Watchekon 

2- Ross 
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گـذاري  تواند موجب تاخیر اصالحات ساختاري و انحراف مقامات دولتی از سرمایهمی

یل دولت به یک دولت رانتی گردد. تقویت و گسترش هاي مولد رشد و تبددر فعالیت

دولت رانتی طی یک فرآیند زمانی به تغییر و دگرگونی چارچوب نهـادي و سـاختاري   

گردد که براي رشد و توسعه اقتصادي مناسب نخواهد بود. با توجه بـه ایـن مباحـث    می

براي بهبود کیفیت تواند به عنوان مانعی شود که آیا منابع طبیعی میاین سوال مطرح می

 ادبیات به عمومی بخش مطالعه، این زیرساخت اجتماعی منتهی گردد. بر این اساس در

و به تاثیر منابع طبیعی به عنـوان یـک عامـل     است گردیده اضافه زادرون رشد هايمدل

اثرگذار در کارایی بخش عمـومی در بهبـود یـا تخریـب کیفیـت زیرسـاخت اجتمـاعی        

 و رودریـک  ،)1999( جونز و هال از تبعیت به مطالعه این در نهمچنی .توجه شده است

 یـک  از ترکیبـی  عنوان به اجتماعی زیرساخت) 2012( اوغلو عجم و) 2004( همکاران

 صورت به آن حرکت معادله و است شده گرفته نظر در جریان متغیر یک و انباره متغیر

  : است گردیده بیان زیر

)5 (                          Q QQ G u mL t Q t Q t
 

    

)که  )G GR t         کارایی بخش عمـومی را در بهبـود زیرسـاخت اجتمـاعی جدیـد نشـان 

را  Gدهنده سایر عـواملی اسـت کـه   باشد که نشانعامل انتقال می �دهد. در این رابطه، می

بـر اسـاس    .باشـد تجدیدناپـذیر مـی   طبیعـی  منـابع  جریـان  (�)�دهـد و  تحت تاثیر قرار مـی 

به این معنا اسـت   �تواند مثبت یا منفی باشد. منفی بودن می �توضیحات ارائه شده تاکنون 

که وجود منابع طبیعی در یک اقتصاد غنی به لحاظ منابع طبیعی با فرض این که حاکمیت و 

ارایی بخـش عمـومی و در نتیجـه    تواند به کـاهش کـ  استخراج منابع بر عهده دولت باشد می

تخریب کیفیت زیر ساخت اجتماعی منتهی گردد. اما مثبت بودن به این معنا است که منـابع  

طبیعی اثر نامطلوبی بر کارایی بخش عمومی و در نتیجه کیفیت زیرساخت اجتماعی نـدارد.  

)حال با جایگزینی  )G GR t  ) خواهیم داشت:5در رابطه (  

)6(  

        Q QQ GR t u mL t Q t Q t
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Q,که  Qu   و ( )Qu mL t اجتماعی،  زیرساخت به مربوط استهالك نرخ ترتیب به

این زیـر بخـش جهـت     در شده عرضه کار مولد بخش عمومی و نیروي در � از بخشی

دهد. به عالوه، فرض بر ایـن اسـت   اجرا و ایجاد زیرساخت اجتماعی جدید را نشان می

 در برتـر  تخصـص  و دانـش  يدارا ،یاجتمـاع  رسـاخت یز بـاالتر  تیفیک با ياقتصادکه 

نشانگر تاثیر کیفیت موجود  �اي که . به گونهباشدیم یاجتماع رساختیز تیفیک بهبود

 باشد. بنابراین انتظار داریم که هر چهزیرساخت بر ایجاد زیرساخت اجتماعی جدید می

کیفیت موجود باالتر باشد تاثیر منابع بر تخریب زیرساخت اجتماعی کمتر باشد یا ایـن  

  که منابع اثر نامطلوبی بر کیفیت منابع نداشته باشد.

 اقتصـادي  رشد هايمدل ادبیات در که مهم سواالت از یکی :توسعه و تحقیق بخش

 در رشـد  آیـا  کـه  اسـت  ایـن  قرارگرفتـه  توجه مورد ناپذیر تجدید طبیعی منابع وجود با

بـازنگري   گردهمایی تخصصـی  زمان از است؟ پایدار تجدیدناپذیر طبیعی منابع حضور

 محدود عرضه که گرفته قرار بررسی مورد بحث این 1974در سال  1مطالعات اقتصادي

 امـا . شـود نمـی  منتهی اقتصادي رشد براي محدودیت به لزوما تجدیدناپذیر طبیعی منابع

 انـد داده پاسخ سوال این به تکنولوژیکی تغییرات گرفتن نظر در با جدید رشد هايالگو

 منـابع  حجـم  اگـر  حتـی  باشـد  پایدار بلندمدت در است ممکن رشد که اندکرده بیان و

) 1999( 3باربیر ،)1998( 2هویت و آقیون به توانمی مطالعات این جمله از. باشد متناهی

 تاکیـد  زا درون تکنولـوژیکی  تغییـرات  بـه  کـه  کـرد  اشاره) 2005( 4راگ و گریمود و

 تجدیدناپـذیر  طبیعـی  منـابع  گـرفتن  نظـر  در بـا  بلندمـدت  در را رشد تواندمی دارند که

 تـدوین  در نظـر  مـورد  اهـداف  به یابیدست جهت مطالعه این در بنابراین. کند حمایت

 نقـش کیفیـت زیرسـاخت اجتمـاعی بـر رشـد       بررسـی  جهـت  کالن اقتصاد الگوي یک

 ویژگـی  بـه  توجـه  بـا  تجدیدناپـذیر  طبیعی منابع از غنی یک کشور تعادلی در اقتصادي

 

1- Symposium of Review of  Economic Studies in 1974 
2- Aghion and Howitt 
3- Barbier 
4- Grimaud and Rouge 
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 ایـن  حـال  ایـن  با. است شده گرفته نظر در زادرون رشد مدل یک منابع نوع این خاص

 هر هايویژگی جدید دانش بر مبتنی اقتصاد یک در که گرفته قرار توجه مورد نیز نکته

 رشـد  دانش، جریان و نوآورانه هايتالش انتقال براي اقتصادي سیستم توانایی و جامعه

 مطالعـه  این هايتفاوت از یکی مساله این به توجه. دهدمی قرار تاثیر تحت را اقتصادي

 و) 1992( 1النـدوال  جملـه  از مطالعات از تعدادي. گرددمی محسوب مطالعات دیگر با

ــا ــا و باربوس ــات در) 2011( 2فاری ــوآوري ادبی ــر ن ــش ب ــا نق ــین در نهاده ــرات تعی  تغیی

 بررسی مورد را ابداعات انتشار و ایجاد بر نهادها اهمیت و اندشده متمرکز تکنولوژیکی

   بیـان ) 2013( 4علمـالي  و تبالـدي  ،)2009( 3همکـاران  و کـو  همچنـین . دهنـد مـی  قرار

 و کسـب  انجام سهولت داراي کشورهاي در توسعه و تحقیق از ناشی منافع که اندکرده

 بیشـتر  اختـراع،  ثبـت  حـق  از حفاظت باالي سطح و آموزشی سیستم باالي کیفیت کار،

   بـه  انـد شـده  متمرکـز  تکنولـوژي  تغییـرات  و نهادهـا  بـین  مستقیم رابطه بر آنها. باشدمی

 هـا انگیـزه  تغییـر  طریـق  از دانـش  ایجـاد  بر مستقیم تاثیري نهادي اصالحات که ايگونه

 اثرگـذاري  کانال راستا، این در. دارد شده ایجاد توسعه و تحقیق هايفعالیت تقبل براي

 رشد آن دنبال به و تکنولوژیکی برتغییرات سیاسی و اقتصادي اجتماعی، محیط کیفیت

 با اجتماعی زیرساخت کیفیت که است این بر فرض و گرفته قرار توجه مورد اقتصادي

 تـاثیر  تحـت  را ابـداعات  توسـعه،  و تحقیق فعالیت انجام براي افراد انگیزه بر اثرگذاري

  . دهدمی قرار

   تولیـد  کـه  اسـت  شـده  فـرض ) 1995( 5جـونز  هماننـد  مطالعـه  ایـن  در اساس این بر  

   کـار  نیـروي  و تکنولـوژي  سـطح  بـه  وابسـته  توسـعه  و تحقیـق  بخش در جدید هايایده

 تکنولـوژي  تغییـرات  بـر  اجتمـاعی  زیرسـاخت  کیفیـت  تـاثیر  که تفاوت این با. باشدمی

 اثرگـذاري  با اجتماعی ساخت زیر کیفیت که است این بر فرض و است گردیده لحاظ

 

1- Lundvall 
2- Barbosa and Faria 
3- Coe et al 
4- Tebaldi and Elmslie 
5- Jones  
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ــر ــروي عرضــه ب ــت در کــار نی ــد فعالی ــر در مول ــق بخــش زی ــرات توســعه، و تحقی  تغیی

  :سازدمی متاثر را تکنولوژیکی

)7(  

                     

 ,    

j
A AA u mL t A t u q L t A t

  
 

    

 

     



     
  

, که در آن , ,  Au    در مولـد  کـار  نیـروي  سـهم  دانـش،  سـطح  ترتیب سهم به 

ایـن   در شـده  عرضـه  کار مولـد  عامل انتقال و بخشی از نیروي جدید، تکنولوژي تولید

  . دهدمی نشان را زیر بخش

 منابع منفی تاثیر دهندهنشان شده انجام مطالعات و تجربی شواهد :طبیعی منابع بخش

   طبیعـی  منـابع  از غنـی  کشـورهاي  از زیـادي  تعـدادي  در اقتصادي رشد بر تجدیدناپذیر

 در .شـویم مـی  متمرکز تجدیدناپذیر طبیعی منابع بر تنها مطالعه این در بنابراین. باشدمی

 حجـم  و دارد تعلـق  یعموم بخش به یعیطب منابع تیمالک که شودیم فرض مطالعه این

   مشـخص  کـامال  کـه  اسـت   S بـا  برابـر  ، t زمان در موجود ریدناپذیتجد یعیطب منابع

 شـود یمـ  گرفتـه  نظـر  در ریدناپـذ یتجد صـورت  بـه  یعیطب منابع که ییآنجا از. باشدیم

 ذکـر  بـه  الزم. افـت ی خواهـد  کـاهش  منابع استخراج با شده اثبات ریذخا حجم نیبنابرا

. شـود ینمـ  گرفتـه  نظـر  در منـابع  اسـتخراج  نـه یهز سادگی براي مطالعه نیا در که است

 حرکت معادله اساس نیا بر. ندارد وجود ینانیاطم عدم چیه که شودیم فرض نیهمچن

  :بود خواهد ریز صورت به منابع

)8 (  

                            S R t S S   
   

        :شودمی گرفته نظر در زیر صورت به سرمایه موجودي انباشت معادله و

    )9 (  

        ,        ,     K KK Y t C t K t K K      
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 , که KC  در.  باشـد مـی  کـل  مصـرف  و سرمایه استهالك نرخ دهنده نشان ترتیب به 

n ثابت و زابرون نرخ با که است این بر فرض کار نیروي با رابطه کندمی رشد:  

     ,  ntL t L e L L      

. زاسـت بـرون  ترجیحات که اندکرده فرض طوالنی مدت براي اقتصاددانان :خانوارها

 تـوان نمـی  گیرنـد،  قـرار  تاثیر تحت نهادي ترتیبات و هاسیاست وسیله به ترجیحات اگر

 پـیش  ترجیحـات  زایـی درون گـرفتن  نظر در بدون را نهادها یا جدید هايسیاست نتایج

 با همراه اشخاص ترجیحات تنها نه که است این بیانگر ترجیحات زاییدرون. کرد بینی

 کننـده تعیـین  کـه  بازارهـا  و اجتماعی تامین هايسازمان دولت، هايسیاست تکنولوژي،

 سیاسی اقتصادي، فرهنگی، ساختار بلکه گیردمی قرار تاثیر تحت است، اقتصادي نتایج

   دهدمی قرار تاثیر تحت را اشخاص ترجیحات نیز جامعه اجتماعی و

 قرار توجه مورد را زادرون ترجیحات فرض الگوسازي،مطالعات در  از کمی تعداد

 سرمایه حجم طریق از را انتظارات و اجتماعی نیروهاي) 1996( 1بکر مثال براي. اندداده

را  3یافتـه  یمتعم یتصورت مطلوب ینکند و به ایم یحاتوارد ترج 2شخصی و اجتماعی

پالمـا و  -) و روسـتا 2000( 4یگردر مطالعـات هـد   يسـاز الگوگونه  ینا کند.یم یفتعر

 انـد کـرده  فـرض  آنهاکه  ايبه گونه .مورد توجه قرار گرفته است یز) ن2010( 5یگراند

و  بیگلسـدایک اسـت.   یاجتمـاع  یهاز سـرما  یتـابع  یمبه صورت مستق یکه رفاه اجتماع

 مصـرف  از تـابعی  مطلوبیـت  تـابع که  اندخود فرض کرده الگوي) در 2009( 6اشمولدر

 نهایـت  در. باشـد می اجتماعی هايشبکه به شده داده اختصاص زمان میزان و خصوصی

 يو زمان صرف شده برا یاز مصرف خصوص ی) رفاه را تابع2012( 7همکاران و سورز

 همکاران و یرنان ی،مطالعات داخل یندر نظر گرفته اند. در ب یاجتماع یرساختبهبود ز

 

1- Becker 
2- personal and Social Capitals 
3- Extended Utility Functions. 
4- Hediger 
5- Roseta-Palma 
6- Smolder and Beugelsdijk 
7- Soares et al 
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 یتمخارج مربوط به حفاظت از حقوق مالک یرمتغ ی،) عالوه بر مصرف خصوص1387(

  .اندرفاه در نظر گرفته تابع در را

 یـت مطلوب تـابع خـانوار وجـود دارنـد.     یـادي تعـداد ز  گردد یمطالعه فرض م یندر ا

از  اينماینـده  عنـوان  بـه  اجتمـاعی  زیرسـاخت  کیفیـت  از تابعی صورت بهخانوار نمونه 

 تـابع  ازاسـت کـه    یرف خصوصـ و مصـ  یاسـی و س یاجتمـاع  ي،اقتصـاد  یطمحـ  یفیتک

 :کند یم یرويپ یرز 1ناپذیر جدایی

           )10( 

( ( ) ( ) )
( ( ), ( ))

C t Q t
U C t Q t

 



  


 


  

(CRRA)ثابت نسبی گریزيریسک ویژگی از فوق مطلوبیت تابع   
. از باشـد  یبرخوردار مـ  2

نـرخ مثبـت الزم اسـت تـا کشـش       یـک بـا   ینهبه یدارپا یتآنجا که به منظور استخراج وضع

اسـتفاده   یـت نـوع تـابع مطلوب   یـن زمان ثابت باشـد، از ا  ینسبت به مصرف ط یینها یتمطلوب

 یناشـ  ینسـب  یتمطلوب پارامتر  ،. در رابطه فوق3)2004ین، مارت ییشده است (بارو و ساال

ــوداز  ــت بهب ــاختز کیفی ــاع یرس ــ  یاجتم ــود مح ــاد یطو بهب ــاع ي،اقتص ــیو س یاجتم   یاس

(  ( )Q

C

U C

U Q
  یاجتمـاع  یرسـاخت ز یجـاد مصرف کنندگان نسبت به ا یحاتو معرف ترج 

  .باشدمی ايدوره ینب ینیدهنده عکس کشش جانشنشان و  باشد یدر جامعه م

  

  الگو ينظر لیو تحل هیتجز -4

 و بهینـه  کنتـرل  نظریـه  از اسـتفاده  با است الزم الگو نظري تحلیل و تجزیه منظور به

 در خـانوار  ايدوره بین طلوبیتم يرفتار حداکثرساز قبلی، بخش در شده تصریح توابع

. مورد بررسی قرار گیرد یندهخانوار نما یک يبرا یاجتماع ریزيبرنامه مساله چارچوب

  :باشد می زیر صورت به سازيبهینه مساله بنابراین
 

1- Nonseparable 
2- Constant Relative Risk Aversion. 
3- Baro and Sala-i- Martin  
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)11(  

   
     

max ( ,  ) t t
C t Q t

U C t Q t e dt e dt



 





 
 




 



 




  

 مشروط به:

        

     

.

( ( )) (

(

)

Q Q

K

A

Q G u mL t R t Q t Q t

K Y t C t K t

A u mL t

S

t A

R



 











 





 

 






 

( ) ( ) ( ) ( ( )) ( )yY t A t K t u mL t R t  
 

A y Qu u u  
 

( ( ) ( ) )
( ( ( ) ( ( )) ? ( ) ( ))

( ( ) ( ) ( )) ( ( ))

(?( ( )) ( ) )

Q Q Q

K K S

A A

C t Q t
H G u mL t R t Q t Q t

Y t C t K t R t

u mL t A t


  

 

 


  





  


    







  
  است: یرمساله به صورت ز ینا يبرا 1تراگردي شرایط و

)13(  

   lim t
K

t
t K t e  


   

)14(  

   lim t
Q

t
t Q t e  


   

)15(  

   lim t
S

t
t S t e  


   

)16 (  

   lim t
A

t
t A t e  


   

 

 

1-Transversality Condition 
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Yشرایط مرتبه اول بهینه سازي بـراي چهـار متغیـر کنتـرل      Q(C, u ,u ,R)   و چهـار

  عبارت است از: (A, S ,�,�)متغیر وضعیت 

)17(  

     
kC t Q t

  


 



  

)18(  

 
    

 
 Q A

Q A

Q A

u mL u mL
G Q t R t A t

u u

 
 

     

)19(  

   
  

  
 

    
y A

K A

y A

u mL t u mL
A t K t R t A t

u u

 
 

     

)20(  

( ( ) ( ) ( ( )) ( ( )) ) Qs
y

K y

u
A t K t u mL t R t

u
   


 

 
  

  
  

)21(  

            K
k y

K

A t K t u mL t R t
 

  



  




  

)22  (  

        

        

 
      

yQ

Q Q

Q Q

Q

Q

Q

Q

u C
G u mL R t Q t

u Y

G u mL R t Q t j

u
jG u mL R t Q t

u

  

  

  

 
  

 

 









  

 











  

)23(  

     yA
A

A A

u
u mL A t

u
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)24(  

S

S








  

  خواهیم داشت:) 20) و (19)، (18با ترکیب روابط  (

)25(  

      
 

Q ys

Q Q

G u mL R t Q t u

R t u

  
 


 

 
  

  
  

  

 یدرونــ يکــارا یر: مســ)1تعریــف ( ,  ,  ,  ,  ,
t

C Q S R K A


 
 1رشــد متــوازن یرمســ 

,�اگر  شود،یم یدهنام �, �, �, �, رشد متوازن  یرهر مس يکنند. برا ییربا نرح ثابت تغ �

  برقرار است: یرز یطشرا

1(*
 S R Rg g g   که *

Rg2 مقدار ثابت است. یک  

2 (*
C K Yg g g g    

3 (* *,  Rg g  شرط  

3 (��
∗, شرط   ∗�   * * *  A Rg n g g      کنند.یرا برآورده م 

4(,  ,  ,  , A Q Yu u u m q  باشندیثابت م. 

5( *  
   A

n
g







	  

6 (
*

*  
  R

Q

n g
g

 







  

ــا ترکیــب دو رابطــه ( ) خــواهیم 17) و جــایگزینی آن در رابطــه (19) و (18حــال ب

  داشت:

  

 

1-Balanced Growth Path 
   �نشـان دهنـده نـرخ رشـد متغیـر       ��باشـد و  روي مسیر رشد متـوازن مـی  دهنده ارزش یک متغیر عالمت * نشان -2

Xباشد که برابر است با:می

X
Xg 
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)26 (  

               

      

    y Q

Q

y Q

C t Q t A t K t u mL t R t u

u G u mL Q t R t

    

 






 





  

   

) لگاریتم و سپس دیفرانسیل بگیـریم و نتـایج   26) و (25چنانچه از دو طرف رابطه (

 خواهیم داشت:) ترکیب کنیم، 24آنها را با رابطه (

)27(  

            
             

*
R

n
g

          

         

           
        

      

      
 

  

 یینهـا  یـت مطلوب يبرابـر  مصـرف،  سـازي  بهینـه  الزم شـرط  کـه  اسـت  معنـی  بـدین ) 17( رابطه

مصرف  ( )C Q
    ـیل ) 17رابطـه (  یناگـر از طـرف   باشـد.  مـی  سـرمایه  سـایه  قیمت با  دیفرانس

  :گرددمی حاصل رمزي - کینز قاعده کنیم، جایگذاري آن در را) 21( و بگیریم

)28 (  

   [     ]K

C Q Y

C Q K
    


     

 
  

  
 يبـه پارامترهـا   اقتصادي در وضعیت پایدارنرخ رشد  رابطه باال بیانگر این است که

)یزمان یحنرخ ترج )سـرمایه  استهالك نرخ باشد، می انداز پس کنندهتعیین که (��)، 

رفــاه مصــرف کننــده نســبت بــه  یتحساســ ،(�) اي دورهبــین جانشــینی کشــش عکــس

دارد.  بسـتگی  یهسرما یینها یدو تول (�) یاجتماع یرساختز یفیتاز ک یناش یتمطلوب

 را) 24( و) 21( رابطـه  و بگیریم دیفرانسیلو سپس  لگاریتم) 20( رابطه از حال چنانچه

  :داشت خواهیم کنیم جایگذاري درآن
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)29(  

          

 

Y R K y

R Y K

g g A t K t u mL t R t

Y
g g

K

  
  

 


  

   



  

  

نـرخ   سـازي، سـاده  از ) بعد1) تعریف (3) در شرط (28) و (29با جایگزینی رابطه (

با لحاظ کیفیـت زیرسـاخت    ریز اجتماعیرشد اقتصادي در وضعیت پایدار تعادل برنامه

  :گرددیحاصل ماجتماعی در الگوسازي 

)30(  

       
     

*

*
 Qg n n

g
        

   

      


     

   

  
 

  

رشـد کیفیـت   نـرخ   ياثرگـذار  ی) مشـخص اسـت کـه چگـونگ    30اساس رابطه ( بر

رفـاه   حساسـیت به  یبستگ یدارپا یتدر وضع يبر نرخ رشد اقتصادزیرساخت اجتماعی 

 کشـش  عکـس  ،(�) یاجتمـاع  یرسـاخت از ز یناشـ  یـت مصرف کننده نسبت بـه مطلوب 

کشـش تولیـد    و (�) ، کشش تولید نسبت بـه سـرمایه فیزیکـی   (�)اي دورهبین جانشینی

  دارد.  (�)نسبت به منابع طبیعی تجدید ناپذیر

)31(  

 
   

*

*
Q

g

g

  

  




     



 
  

  

منـابع   یانجر) بیانگر این است که کاهش رشد در نتیجه افزایش 30همچنین رابطه (

بستگی به اثر تخریبی منابع طبیعی بر کیفیـت زیرسـاخت اجتمـاعی     یدناپذیرتجد یعیطب

اگر منابع طبیعی تجدیدناپذیر موجب تخریب زیرساخت اجتماعی اي که به گونه دارد.

گردد، سبب کاهش تاثیر مثبت منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادي خواهد شـد  

  و حتی ممکن است تحت  شرایطی تاثیر منفی بر رشد اقتصادي داشته باشد.
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   اهداده لیو تحل هیو تجز یتجرب جینتا -5

هـاي اثرگـذار در   وضعیت پایدار الزم است که از مقادیر شـاخص براي حل تجربی الگو در 

تـوان از تحقیقـات گذشـته یـا     ریـز اجتمـاعی مطلـع بـود. بـراي ایـن منظـور مـی        تعادل برنامه

الگوهاي اقتصادسنجی مناسب استفاده کرد. در این مطالعـه هـر دو روش بکـار گرفتـه شـده      

، نـرخ اسـتهالك سـرمایه     (�)مـانی است. تعدادي از پارامترهـا از جملـه نـرخ ترجیحـات ز    

هـاي رشـد   کـه در ادبیـات مـدل    (�)اي ، عکـس کشـش جانشـینی بـین دوره    (��)فیزیکی 

باشند، بر اساس تحقیقات گذشته انتخاب خواهند شـد. همچنـین   زا کامال استاندارد میدرون

در رابطه با پارامتر حساسیت رفاه مصـرف کننـده نسـبت بـه مطلوبیـت ناشـی از زیرسـاخت        

) فرض شده وزنی که مصرف کننـده بـراي   2012همانند سورز و همکاران (  (�)اجتماعی 

اده شـده بـه مصـرف کمتـر     گیرد از وزن اختصاص دکیفیت زیرساخت اجتماعی در نظر می

براي این پارامتر در نظر گرفته شده اسـت و در رابطـه بـا پـارامتر      6/0باشد. بنابراین وزن می

فـرض   005/0مسـاوي    ��)، 2004نرخ استهالك زیرساخت اجتماعی همانند چـن و چـو (  

شـده  فضا بکار گرفته -شده است. اما براي تعیین سایر پارامترها، مدل اقتصادسنجی وضعیت

هـاي  هاي مربوط بـه سـهم نیـروي کـار در فعالیـت مولـد در زیـر بخـش        زیرا که داده است.

ــابراین روش وضــعیتمختلــف موجــود نمــی ــود. -باشــد. بن  1فضــا روش مناســبی خواهــد ب

هاي سـاالنه اقتصـاد ایـران بـه عنـوان یـک       ). براي این منظور از داده397: 1994، 2(همیلتون

  .  3استفاده شده است 1363-1390ر طول دوره اقتصاد غنی از منابع انرژي د

 

  مورد بررسی نزد محققان موجود است که در صورت نیاز ارائه خواهد شد.جزئیات برآورد الگوي  - 1

2- Hamilton 
آمار مربوط هاي سري زمانی بانک مرکزي، ناخالص داخلی و موجودي سرمایه از دادههاي تولید دادهبراي برآورد الگو،  -  3

، داده هاي شاخص باز بودن اقتصاد و نسبت صادرات منابع طبیعی تجدید ناپذیر شامل نفت، از مرکز آمار ایران به نیروي کار

 (WDI)هاي توسعه بانک جهانی شاخصاز گاز و مواد معدنی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص وفور منابع طبیعی 

) دریافت 1387از مطالعه امینی و حجاري زاده ( 1383سرمایه تحقیق و توسعه تا سال هاي گردآوري شده است. همچنین داده

  استفاده شده است. (WDI) هاي گردآوري شده توسط بانک جهانیشاخصاز  1383شده است و براي سال هاي پس از 
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گیـري شـاخص کیفیـت زیرسـاخت     که در این مطالعـه بـراي انـدازه    استالزم به توضیح 

) از چهـار  1999) و هـال و جـونز (  1995( 1)، مـورو 1995اجتماعی همانند نـک و کیفـر (  

2مولفه راهنماي ریسک بـین المللـی کشـورها   
 (ICRG)     3شـامل حاکمیـت نظـم و قـانون ،

. دومـین  7اسـتفاده شـده اسـت    6گـذاري و پروفایـل سـرمایه   5، کیفیـت دیوانسـاالري  4فساد

گیري کیفیت زیرسـاخت اجتمـاعی توسـط هـال و جـونز بـه کـار        متغیري که براي اندازه

باشد. در این تحقیق با بکـارگیري تکنیـک   گرفته شده است، شاخص باز بودن اقتصاد می

) و اســتفاده از TOPSIS( 8ی بـه جـواب بهینـه   بنـدي ترجیحـات بـر مبنــاي نزدیکـ    اولویـت 

هاي بکار گرفته شده در مطالعه هال و جونز یک شـاخص مرکـب بـراي کیفیـت     شاخص

  زیرساخت اجتماعی ایجاد شده است.

فضـا و سـایر پارامترهـاي مـورد     -نتایج برآورد پارامترها با بکـارگیري الگـوي وضـعیت   

 ) ارائه شده است:1ول (استفاده براي تجزیه و تحلیل تجربی الگو درجد
  

  مقادیر اولیه براي حل تجربی الگو  -)1ه (جدول شمار

 شاخص توصیف مقدار منبع

 � کشش تولید نسبت به نیروي کار مولد در بخش کاالي نهایی 49/0 محاسبات محققین

 � کشش تولید به سرمایه 31/0 محاسبات محققین

 � منابع طبیعی تجدیدناپذیرکشش تولید به جریان  42/0 محاسبات محققین

WDI 032/0 9نرخ رشد نیروي کار n 

 64/0 محاسبات محققین
سهم کیفیت موجود زیرساخت اجتماعی  در ایجاد زیرساخت 

 اجتماعی جدید
� 

 

1- Mauro  
2- The International Country Risk Guide 
3- Law and Order 
4- Corruption 
5- Bureaucratic Quality 
6- Investment Profile 

 www.prs.comهاي بکار گرفتـه شـده بـراي ایجـاد شـاخص کیفیـت زیرسـاخت اجتمـاعی از سـایت          شاخص  - 7

  گردآوري شده است.

8- Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
  متوسط نرخ رشد نیروي کار. - 9
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  مقادیر اولیه براي حل تجربی الگو  -)1جدول شماره (ادامه 

 شاخص توصیف مقدار منبع

 51/0 محاسبات محققین
کار مولد در زیر بخش عمومی در ایجاد زیرساخت سهم نیروي 

 اجتماعی جدید
� 

 � تاثیر منابع طبیعی تجدیدناپذیر در تغییر کیفیت زیرساخت اجتماعی -50/0 محاسبات محققین

کریم زاده و دیگران 

)1391( 
 � معکوس کشش جانشینی بین دوره اي 31/0

  51/0  محاسبات محققین
تحقیق و توسعه در ایجاد  سهم نیروي کار مولد در بخش

  تکنولوژي جدید
� 

 �  اثر موجودي دانش در ایجاد تکنولوژي جدید  58/0  محاسبات محققین

سورز و همکاران 

)2012( 
 �� نرخ استهالك زیرساخت اجتماعی 005/0

نژاد و دیگران عباسی

)1388(  
 �� نرخ استهالك سرمایه فیزیکی 096/0

 � رجحان زمانینرخ  072/0 )1388عبدلی (

سورز و همکاران 

)2012( 
 � ترجیحات جامعه به کیفیت زیرساخت اجتماعی 6/0

  منبع: گردآوري و محاسبات محققین 

  

) نتایج حاصل از کالیبره کردن الگو براي اقتصاد ایران به عنوان یـک اقتصـاد غنـی    2جدول (

دهـد. بـر اسـاس ارقـام     ) نشـان مـی  1( از منابع انرژي را با استفاده از پارامترهاي مندرج در جـدول 

درصـد (مطـابق    8مندرج در این جدول  براي رسـیدن بـه متوسـط نـرخ رشـد تعـادلی اقتصـادي        

) براي اقتصاد ایران الزم است که کیفیت زیرساخت اجتمـاعی بـه طـور    1404برآورد الگو و افق 

  ود یابد.  درصد بهب 9/3درصد و تکنولوژي به طور متوسط با نرخ  3/4متوسط با نرخ 
  

  ریز اجتماعی با لحاظ کیفیت زیرساخت اجتماعینتایج کالیبراسیون براي اقتصاد ایران براي تعادل برنامه - )2( جدول

��)نرخ رشد زیرساخت اجتماعی   (*g) نرخ رشد اقتصادي   متغیر
∗ ��)نرخ رشد تکنولوژي   (

∗) 

  039/0  043/0  08/0  مقدار

  منبع: محاسبات محققین
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چنانچه الگوي مورد بررسی را بدون در نظر گـرفتن کیفیـت زیرسـاخت اجتمـاعی     حال 

حل کنیم، متوسط نرخ رشد اقتصادي در حالت تعادل پایدار بر اسـاس پارامترهـاي منـدرج    

درصد خواهد بود. تفاوت بین نـرخ رشـد تعـادلی     6) براي اقتصاد ایران معادل 1در جدول (

ظر گرفتن و بدون لحاظ کیفیت زیرسـاخت اجتمـاعی   اقتصادي در دو حالت متفاوت با در ن

در الگوهـاي   اجتماعی توجه به عوامل اصلی رشد و به طور خاص  زیرساخت اهمیت بیانگر

اي که عدم توجه به نقش کلیدي زیر سـاخت اجتمـاعی در الگوهـاي    باشد. به گونهرشد می

رشد بلند مـدت گـردد. بـه     تواند منجر به برآورد نادرست از نرخرشد براي اقتصاد ایران می

عالوه، نتایج حاصل از تغییر بهبود کیفیت زیرسـاخت اجتمـاعی در الگـو نشـان دهنـده ایـن       

است که بهبود کیفیت زیرساخت به اندازه یک درصد در اقتصاد ایران باعث افـزایش نـرخ   

 شود. بنابراین با توجه بـه ایـن کـه متوسـط نـرخ رشـد      درصد می 42/0رشد تعادلی به میزان 

باشد، توجـه بـه   درصد می 5/3سال اخیر در اقتصاد ایران تقریبا برابر با  25اقتصادي در طول 

 -اقتصـادي  گذارانسیاست و ریزانبرنامه نقش زیر ساخت اجتماعی در رشد اقتصادي براي

  اي برخوردار است.اجتماعی از اهمیت ویژه

لگـاریتم تولیـد ناخـالص    سـازي مسـیر بهینـه متغیـر     ) نتایج حاصل از شـبیه 1نمودار (

هاي آماري تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران به قیمت هداخلی را با در نظر گرفتن داد

در دو حالت لحاظ کردن کیفیت زیرسـاخت اجتمـاعی    1384در سال  1376ثابت سال 

دهـد.  در الگوي مورد بررسی و نادیده گرفتن آن و شرایط تحقق یافته کنونی نشان مـی 

گردد مسیر بهینه تولید با در نظـر گـرفتن کیفیـت زیرسـاخت     که مالحظه می گونههمان

اجتماعی در الگوي کنترل بهینه طراحی شده نسـبت بـه زمـانی کـه کیفیـت زیرسـاخت       

باشد. باالتر بودن مسـیر بهینـه تولیـد بـا لحـاظ      گردد، باالتر میاجتماعی وارد الگو نمی

نقـش کیفیـت زیرسـاخت اجتمـاعی در     دهنده اهمیت کیفیت زیرساخت اجتماعی نشان

باشـد. همچنـین ایـن نمـودار بیـان      اقتصاد ایران جهت افزایش رشد اقتصادي تعادلی می

کند که تولید ناخالص داخلی واقعی به تـدریج از مسـیر بهینـه فاصـله گرفتـه اسـت.       می

  بنابراین اقتصاد ایران بر مسیر بهینه خود قرار ندارد.
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  سازي شده و تحقق یافته لگاریتم تولید ناخالص داخلیمسیر شبیه -)1( نمودار

  منبع: محاسبات محققین

  

ند و تـاثیر آن بـر   ادرصد افزایش داده شده 101هاي الگو به میزان در مرحله بعد شاخص

نرخ رشد اقتصادي تعادلی در وضعیت پایدار مورد بررسی قرار گرفته است. مقادیر گزارش 

  باشد:زیر می شده در این جدول بیانگر نکات

، کشـش تولیـد نسـبت بـه نیـروي کـار       (�)هاي کشـش تولیـد نسـبت بـه سـرمایه      شاخص - 

، ســهم نیــروي کــار مولــد در ایجــاد (�)، ســهم منــابع طبیعــی تجدیدناپــذیر در تولیــد (�)مولــد

، سهم نیروي کـار  (�)و سهم موجودي دانش در ایجاد تکنولوژي جدید (�)تکنولوژي جدید 

، سـهم کیفیـت موجـود زیرسـاخت اجتمـاعی در      (�)جدیـد  ایجاد زیرساخت اجتماعیمولد در 

 یرســاختز کیفیــت بهبــوداز  یناشــ ینســب یــتمطلوبو  (�)جدیــد ایجــاد زیرســاخت اجتمــاعی

  )تاثیر مثبت بر نرخ رشد اقتصادي در تعادل برنامه ریز اجتماعی دارد.    �ی(اجتماع

تـاثیري   (�)اي انشـینی بـین دوره  و عکـس کشـش ج   (�)شاخص نرخ رجحـان زمـانی   

منفی بر نرخ رشد اقتصادي در حالت تعادل پایدار دارد. همچنین پارامتر تـاثیر منـابع طبیعـی    

 

  درصدي و عالمت منفی نشانگر تاثیر منفی چنین تغییري است. 10عالمت مثبت بیانگر تاثیر مثبت افزایش  - 1
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) نیـز تـاثیري منفـی بـر نـرخ رشـد       �تجدیدناپذیر بر تغییرات کیفیت زیرساخت اجتمـاعی ( 

 تعادل برنامه ریز اجتماعی دارد.

  

درصدي شاخص هاي الگو بر نرخ رشد تعادلی در وضعیت پایدار 10نتایج حاصل از تغییر  - )3(جدول 

  
 منبع: محاسبات محققین

  

 گیريجمع بندي و نتیجه

هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر کیفیت زیرساخت اجتماعی بر رشـد اقتصـادي تعـادلی    

باشـد. بـراي   زا مـی در یک اقتصاد غنی از منابع طبیعی در چارچوب یک الگوي رشد درون

به این هدف یک الگوي اقتصاد کالن طراحی شده است. این الگو این امکـان را   یابیدست

اجتمـاعی مـورد    زیرسـاخت  را برکیفیـت  تجدیدناپـذیر  طبیعـی  منابع سازدکه تاثیرفراهم می

 اثرگذاري از دو کانال اقتصادي رشد بر آن تاثیر الگوسازي، بررسی قرار دهیم. همچنین در

 غیرمولـد  و مولـد  فعالیـت  دو بین کار نیروي تخصیص و (R&D)فعالیت تحقیق و توسعه  بر

زا فرض شـده  است و به صورت همزمان ترجیحات به صورت درون قرار گرفته مورد توجه

دهد که تاثیر منابع طبیعـی  است. نتایج حل تحلیلی الگو با کمک نظریه کنترل بهینه نشان می

اي کـه اگـر منـابع    سـتگی دارد. بـه گونـه   تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادي به پارامترهاي الگو ب

طبیعی تجدیدناپذیر موجب تخریب زیرساخت اجتمـاعی گـردد، تـاثیر مثبـت منـابع طبیعـی       

توانـد موجـب   تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادي کاهش خواهد یافت و حتی تحت شرایطی می

 ،بـر اسـاس الگــوي مـورد مطالعــه    تـاثیر منفـی  بــر رشـد اقتصـادي گــردد. در مرحلـه بعــد،      

 الگـو  و بـرآورد  ایران به عنوان یک اقتصاد غنی از منابع انرژي اقتصاد براي پارامترهاي الزم

 یـابی بـه ایـن هـدف، الگـوي     دسـت  بـراي . مورد بررسی قرار گرفته است تجربی صورت به
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اسـت. نتـایج حاصـل از کـالیبره      شـده  بـرده  پارامترهـا بکـار   برآورد این براي فضا-وضعیت

اقتصاد ایران بیانگر آن است که براي رسیدن به متوسط نرخ رشـد تعـادلی   کردن الگو براي 

الزم اســت کــه کیفیــت زیرســاخت  1404درصــد مطــابق بــرآورد الگــو و افــق  8اقتصــادي 

درصـد بهبـود یابـد.     9/3درصـد و تکنولـوژي بـا نـرخ      3/4اجتماعی به طور متوسط با نـرخ  

رسـی بـدون در نظـر گـرفتن نقـش      همچنین، متوسط نرخ رشـد تعـادلی در الگـوي مـورد بر    

هـا بیـانگر اهمیـت بهبـود زیرسـاخت      باشد. ایـن یافتـه  درصد می 6زیرساخت اجتماعی برابر 

اجتماعی براي اقتصاد ایران جهت افزایش نرخ رشد تعادلی در وضعیت پایدار و اجتنـاب از  

ادي در طـول  باشد. بنابراین با توجه به این که متوسط نرخ رشـد اقتصـ  نفرین منابع طبیعی می

-درصد است، الزم است که برنامه 5/3سال اخیر در اقتصاد ایران به طور متوسط برابر با  25

گذاران اقتصادي به این نکته توجه داشته باشند که هر یک درصد ریزان اجتماعی و سیاست

تواند به افزایش نرخ رشـد تعـادلی بـه    بهبود کیفیت زیرساخت اجتماعی در اقتصاد ایران می

سـازي مسـیر بهینـه متغیـر     درصد منتهی گردد. به عـالوه، نتـایج حاصـل از شـبیه     42/0یزان م

 1384هاي آماري اقتصاد ایران در سـال  هلگاریتم تولید ناخالص داخلی با در نظر گرفتن داد

نشان دهنده این است که اقتصاد ایـران بـر مسـیر بهینـه خـود قـرار نـدارد. در نهایـت، نتـایج          

دهـد کـه   پارامترهاي الگو بر نرخ رشد تعادلی در وضعیت پایـدار نشـان مـی    حاصل از تغییر

، کشـش  (�)هاي کشش تولید نسبت بـه سـرمایه   پارامترهاي کشش تولید نسبت به شاخص

، سـهم  (�)، سهم منـابع طبیعـی تجدیدناپـذیر در تولیـد     (�)تولید نسبت به نیروي کار مولد

ــ  ــوژي جدی ــد در ایجــاد تکنول ــروي کــار مول و ســهم موجــودي دانــش در ایجــاد   (�)د نی

، (�)جدیـد  ، سهم نیروي کـار مولـد در ایجـاد زیرسـاخت اجتمـاعی     (�)تکنولوژي جدید

و  (�)جدیــد ســهم کیفیــت موجــود زیرســاخت اجتمــاعی در ایجــاد زیرســاخت اجتمــاعی 

) تـاثیر مثبـت بـر نـرخ رشـد      �ی(اجتمـاع  یرسـاخت ز کیفیـت  بهبوداز  یناش ینسب یتمطلوب

، عکـس  (�)ي در تعادل برنامـه ریـز اجتمـاعی دارد. شـاخص نـرخ رجحـان زمـانی        اقتصاد

و تـاثیر منـابع طبیعـی تجدیدناپـذیر بـر تغییـرات کیفیـت         (�)اي کشش جانشینی بـین دوره 

  ) تاثیري منفی بر نرخ رشد اقتصادي در حالت تعادل پایدار دارد.   زیرساخت اجتماعی (
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  منابع  -7

 الف) فارسی

بررسـی پدیـده نفـرین منـابع طبیعـی در      «)، 1388ابراهیمی، محسن و ساالریان، محمـد (   -1

کشورهاي صادرکننده نفت و تاثیر حضور در اوپـک بـر رشـد اقتصـادي کشـورهاي عضـو       

  .77-100صفحات  ،1، شماره هاي اقتصادي سابق)فصلنامه اقتصاد مقداري (بررسی، »آن

هــاي تعیــین ســهم بهینــه انــرژي«)، 1391اسـالملوئیان، کــریم و اســتادزاد، علــی حســین (  -2

، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي ایران، »تجدیدپذیر در یک الگوي رشد پایدار: مورد ایران

  .1-48، صفحات 5شماره 

بررسـی ارتبـاط   «)، 1392اسالملوئیان، کـریم، هراتـی، جـواد و اسـتادزاد، علـی حسـین (       -3

ویاي محصول و آلودگی در چارچوب یک الگوي رشد: آزمـون فرضـیه زیسـت محیطـی     پ

، صـفحات  7، شـماره  فصلنامه مطالعـات اقتصـاد انـرژي ایـران    ، »کوزنتس براي اقتصاد ایران

197-171.  

تحلیل نقـش سـرمایه انسـانی و تحقیـق و     «)، 1387امینی، علیرضا و حجاري زاده، زهره ( -4

هـاي اقتصـادي   پـژوهش ، »در اقتصـاد ایـران   (TFP)ي کل عوامـل  ورتوسعه در ارتقاي بهره

 .1-30، صفحات 35، شماره ایران

نقـش کیفیـت نهـادي بـر     «)، 1391بهبودي، داود، اصغرپور، حسین و محمـدلو، نویـده (   -5

هـا و  فصـلنامه پـژوهش  ، »رابطه وفور منابع طبیعی و رشد اقتصـادي: مـورد اقتصـادهاي نفتـی    

  .95-116، صفحات 62ماره ، شهاي اقتصاديسیاست

رابطـه حقـوق   «)، 1387رنانی، محسن، داللی اصفهانی، رحیم و صـمدي، علـی حسـین (    -6

ــه تحقیقــات ، »مالکیــت و رشــد اقتصــادي در چــارچوب یــک الگــوي رشــد درون زا   مجل

  .85، شماره اقتصادي

بـرآورد یـک مـدل    «)، 1388عباسی نژاد، حسین، شاهمرادي، اصـغر و کاونـد، حسـین (    -7

  ادوار تجــاري واقعــی بــراي اقتصــاد ایــران بــا اســتفاده از رهیافــت فیلتــر کــالمن و حــداکثر  

  .185-214. صفحات 89، شماره مجله تحقیقات اقتصادي، »نماییدرست
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پژوهشـنامه  ، »تخمین نرخ تنزیل اجتماعی بـراي اقتصـاد ایـران    «)، 1388عبدلی، قهرمان ( -8

  .135-156، 3، شماره اقتصادي ایران

کریم زاده، مصـطفی، نصـراللهی، خدیجـه، صـمدي، سـعید و داللـی اصـفهانی، رحـیم          -9

گذاري و تولید ناخالص داخلی: کاربرد الگوي رمـزي  مسیر بهینه مصرف، سرمایه«)، 1391(

، هاي اقتصادي ایران (رشـد و توسـعه پایـدار)   فصلنامه پژوهش، »تعمیم یافته در اقتصاد ایران

  .1-25حات ، صف4شماره 

نهادها، نفت و رشد اقتصادي در کشـورهاي  «)، 1387مهرآرا، محسن و کیخا، علیرضا ( -10

فصـلنامه اقتصـاد مقـداري    ، »: روش پانل هم انباشـتگی 1975-2005متکی به نفت طی دوره 

 .55-79، صفحات 4، شماره هاي اقتصادي سابق)(بررسی

تفسـیري از  «)، 1389مهرآرا، محسن، ابریشمی، حمید و زمان زاده نصرآبادي، حمیـد (  -11

اي هاي مثبت، از چـه سـطح آسـتانه   نظریه نفرین منابع در کشورهاي صادرکننده نفت: تکانه

، صـفحات  28، شـماره  فصـلنامه مطالعـات اقتصـاد انـرژي    ، »براي رشد اقتصادي مضر اسـت 

134-119.  
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