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  فصلنامه اقتصاد كاربردي
  1389زمستان /  سوم شماره    /سال اول

  
  

  برآورد مدل رشد اقتصادي در ايران با استفاده از گسترش مدل فدر
  
   2كاميسترييلامـ  1ريحانه گسكري

 
  
  

  چكيده 
 به نقش و اهميت رشد اقتصادي و رابطة آن با صادرات،در اين مقاله نويسندگان ضمن اشاره 

در اين مدل . اقدام نموده اند) 1982(به طرح يك مدل رشد اقتصادي با الهام از مدل رشد فدر
مدل . اقتصاد به سه بخش صادراتي نفت، صادراتي غير نفتي و توليدات داخلي تقسيم مي گردد

بازگشتي با وقفه هاي توزيعي برآورد شده است و از روش خود  1353- 1386مذبور براي سالهاي 
نتايج آن نشان ميدهد كه سرمايه گذاري در بخش غير نفتي و جمعيت شاغل اثر مثبت و معني 
داري بر رشد اقتصادي دارد و اثر آن ها براي سالهاي بعد نيز باقي مي ماند ، در حاليكه سرمايه 

ر رشد اقتصادي از شدت كمتري برخوردار گذاري در بخش نفتي و متغير مصرف نفت داخلي ب
  .است و از نظر آماري نيز از شدت چنداني برخوردار نيست

 JEL :F11, N15, O41بندي  طبقه

  
  .، روش خود بازگشتي وقفه هاي توزيعي ، مدل فدررشد اقتصادي :هاي كليديواژه

  
  
  
  
  

                                                 
 gakari@iaupg.ir)    باتمسئول مكات( واحد آبادان عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي 1
 malika125@rediffmail.com     )هندوستان(عضو هيات علمي دانشگاه پونا  2
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  مقدمه -1
افزايش آن يكي از برنامه ريزي جهت شناخت ساختار رشد اقتصادي و تالش جهت 

الزامات توسعه اقتصادي است ، بطوريكه برخي از صاحب نظران آن را در راستاي عدالت 
  .نيز مي دانند

تجارت به  "يكي از نظريه هاي معروف و پرطرفدار مسايل مربوط به رشد اقتصادي ،
تجارت خارجي از ابعاد مختلفي مي تواند  رشد . 1است "عنوان موتور رشد اقتصادي

ابتدا به دليل افزايش ظرفيت اقتصادي در مبادالت . تصادي را تحت تاثير خود قرار دهداق
مي تواند منجر به انتقال منحني امكانات توليد جامعه گردد و بنابراين به رشد اقتصادي 

از سوي ديگر تجارت مي تواند به بازدهي نسبت به مقياس صعودي منجر .منجر گردد
زارهاي پيش روي يك كشور گسترش مي يابد و بنابراين مي با افزايش تجارت با. گردد

تجارت . تواند به توليد انبوه منجر گردد و كاهش هزينه هاي متوسط را در پي داشته باشد
بهبود كيفيت توليد . از  ابعاد ديگر نيز مي تواند اثرات متعددي بر اقتصاد كشور داشته باشد

ار شاغل در بخش صادراتي از جمله آثار مسلم وري نيروي ك كاال و خدمات و افزايش بهره
صورت ) 1982( يكي از مطالعات معروف در اين زمينه از سوي فدر. تجارت مي باشد

ويژگي ممتاز مدل فدر تقسيم اقتصاد به بخش صادراتي و غير صادراتي و يا . گرفته است
د بيان بهتري از توان كه اين الگو  يك الگوي چند بخشي است،  مي از آنجائي. داخلي است

واقعيت در كشورهاي نفتي از جمله ايران باشد كه صادرات آنها كامالً به دو بخش مجزاي 
پس از آن، بررسي ميزان اثرگذاري زيرمجموعه هاي . نفتي و غيرنفتي قابل تفكيك است

بخش صادرات بر رشد اقتصادي است، ممكن است در وهله اول به نظر برسد كه عامل 
. مل بسيار مهم است و به صورت گسترده بر رشد اقتصادي اثر مي گذاردصادرات يك عا

ولي مشكلي كه بخش صادراتي در اقتصاد ايران دارد اين است كه براي استفاده از اين 
به عبارت ديگر نمي توان اثرگذاري . بخش، بخشهاي ديگر اقتصاد نقشي ايفا نكرده اند

بخش نفت اختصاص دارد را با كشورهايي صادرات كشور ايران را كه نقش غالب آن به 
زيرا در آن كشورها، صادرات ماحصل تالش . و يا هند مقايسه كرد جنوبي نظير چين، كره

هاي متعدد اقتصادي است كه در ايجاد كاالهاي صادراتي با هم در ارتباط هستند و  بخش

                                                 
1 Engine of Economic Growth 
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اقتصادي كشور هاي  اين ارتباط، خود ايجاد اشتغال بيشتر و رونق بخشيدن به ساير بخش
هاي رشد اقتصادي خواهد داشت، بخش سوم  بخش دوم اين مقاله اشاراتي به مدل. شود مي

به مطالعات گذشته پرداخته شده است و درآن به مطالعاتي در خصوص رابطة رشد 
در بخش چهارم مدل . اقتصادي و صادرات در داخل و خارج از كشور اشاره مي كنيم

الخره در بخش آخر به تصريح مدل و نتايج حاصل از آن گردد و با نهايي معرفي مي
  .اختصاص دارد

  
  مدلهاي رشد اقتصادي  -2

بطوريكه مي  .رشد اقتصادي از ديرباز مورد توجه علماي اقتصادي قرار داشته است
توان آدام اسميت را نظريه پرداز رشد اقتصادي ناميد و هدف مباحثي نظير تقسيم كار نيز 

داستان انباشت ). 36-42، 1999گايلفيسون، (اقتصادي خواهد رسيددر نهايت به رشد 
سرمايه در كشورهاي اروپاي غربي، ژاپن و اياالت متحده برخي از نظريه پردازان را به 

بر اين اساس انباشت سرمايه به همراه . سمت و سوي مدل رشد اقتصادي رهنمون ساخت
به همين علت نيز . ي تلقي مي گشتنيروي كار مرهم هر مشكل و  سبب ساز توسعه و ترق

الگوي مذكور كه تركيبي از نيروي كار و سرمايه بود به  الگوهاي رشد اقتصادي منجر 
بتدريج روايط ميان توليد، نيروي كار و سرمايه به ابزار رياضي مسلط گرديد و . گرديد

قتصادي دومار رشد ا-بر اساس الگوي هارود. طرح شد 1دومار-بدين ترتيب الگوي هارود
  :به سه عامل زير بستگي دارد 

نرخ پس انداز كه پس از تخصيص درآمد خانوار ميان مصرف و پس انداز ) الف
  .مشخص مي گردد

نسبت سرمايه به توليد كه نشان دهندة ميزان تقاضا براي سرمايه به ازاي يك واحد ) ب
  .توليد است

گذاري در دورة مورد نظر نرخ استهالك كه تا حدودي نشان دهندة كيفيت سرمايه ) ج
  . است

                                                 
1 Harod-Domar  
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هاي برنامه  دومار به سرعت وارد معادالت اقتصادي گشت و در نظام -الگوي هارود
يكي . اما بتدريج انتقادات متعددي بر آن وارد گرديد. ريزي مورد استقبال شديد قرار گرفت

را توضيح از انتقادات اساسي آن بود كه الگوي ياد شده نمي توانست رشد اقتصادي واقعي 
 1957و  1956در سال . دهد و تفاوت پيش بيني هاي آن با واقعيت ها معني دار گشت

الگوي رشد اقتصادي طرح نمود كه به الگوي رشد نئوكالسيك معروف  1رابرت سولو
در الگوي سولو چهار متغير توليد ، سرمايه ، نيروي كار و دانش فني اساس مدل را . است

مورد آن آشاره  3داراي فروض اساسي است كه مي توان به  اين الگو. تشكيل مي دهد
فرض اول آن است كه تابع داراي بازگشت به مقياس ثابت با توجه به دو نهاده . داشت

فرض دوم آن است كه ساير داده ها به جز سرمايه، كار . سرمايه و نيروي كار موثر مي باشد
، زمين و ساير منابع طبيعي در نظر و دانش نسبتاً كم اهميت مي باشند، بخصوص در الگو

گرفته نمي شود و باالخره فرض اساسي سوم آن است كه در چگونگي تغييرات موجودي 
 1980در دهه . كار، دانش و سرمايه با زمان سر و كار دارند و در حقيقت الگو پيوسته است

 .گرديد دومار وارد شد به الگوي سولو نيز وارد-ايرادات اساسي كه به الگوي هارود
منتقدين معتقد بودند كه پيشرفت تكنولوژيكي، خود داراي يك روابط علت و معلولي 

برخي ديگر از منتقدين به برون زا بودن رشد اقتصادي بلند مدت اشاره داشتند و . است
معتقد بودند اگر توليد سرانه با نرخي كه تنها به پيشرفت تكنولوژيكي بستگي دارد، چگونه 

داري را در رشد اقتصادي كشورهاي مختلف در بلند مدت تشريح  هاي معني ميتوان تفاوت
بخصوص كشورهايي كه به داليل ساختار اقتصادي، جغرافيايي، قومي و تكنولوژيكي . كرد

شباهت هاي زيادي با يكديگر دارند و بر اين اساس بود كه نظريه رشد درون زا طرح 
است كه رشد تكنولوژيكي درون زا بوده و به اساس اين نظريه بر اين اصل استوار . گرديد

و يا ) 1986( اين مسئله را مي توان در مقاالت رومر. عوامل اقتصادي ديگر بستگي دارد
  .به روشني دريافت) 1988(لوكاس

زا سبب ورود مباحث جديدي نظير تحقيق و توسعه به عرضه  طرح الگوي رشد درون
هاي اجتماعي و مباحثي  تفاوت در زيرساخترشد اقتصادي شد و پس از آن مباحثي نظير 

ثبات سياسي و نظاير آن به مدل هاي رشد وارد گرديد و به نظر  فساد، نظير رانت جويي،

                                                 
1 Rabert Solow  
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اند كه از يكپارچگي گذشته الگوهاي رشد  رسد كه مباحث اخير تا حدودي توانسته مي
شايد . كنند بكاهند و الگوها را بر اساس شرايط اقتصادي و اجتماعي هر كشور طراحي

بتوان گفت كه در الگوهاي  اخير سعي گرديده كه الگو تبيين كنندة انتزاعي رشد اقتصادي 
طرح الگوهاي رشد برونزا عمالً سبب گرديد كه محدوديت  .تا حدودي بومي گردد

متغيرهايي كه در تبييين رشد بكار مي رفتند از بين برود و اجازه براي طرح متغيرهاي ديگر 
بايستي دارا باشند آن  هاي مشتركي كه متغيرهاي جديد مي از جمله ويژگي. آيد نيز فراهم

است كه عمال بتوانند بر تكنولوژي موثر باشند و بي شك صادرات و در وحلة بعد تجارت 
رويكرد صادراتي .از جمله متغيرهايي است كه مي تواند اين وظيفه را بخوبي ايفا نمايد

ز بخشهايي كه فاقد مزيت هستند به بخشهايي كه داراي عمال سبب مي گردد كه منابع ا
مزيت هستند ، منتقل شوند و اين مسئله سبب مي گردد كه بهره وري منابع موجود و در 

  .دسترس اقتصاد افزايش يابد و عمال كارايي افزايش پيدا كند
  
  مروري بر مطالعات گذشته  -3

اقتصادي عمدتاً به دو صورت  مطالعات صورت گرفته در مورد ارتباط صادرات و رشد
نخست مطالعاتي كه تحت عنوان برآورد تابع صادرات صورت گرفته كه در آن . بوده است

  . صادرات متغير وابسته و رشد اقتصادي متغيري مستقل معرفي شده اند
در اين مورد مي توان به مطالعاتي كه در مورد كشورهاي ديگر صورت گرفته به  

،  )1994(، پسران )1987(، باند )1978(گلداشتاين و محسن خان  ،)1969(هاتگر و مگي 
، وكيل ) 1972(اين روش در مورد ايران نيز توسط  فردي . اشاره داشت) 1994(لوكانگا 

، )1375(، ضرغامي )1373(كيهاني  ،)1978( ،  پيرو وربست)1976(احمدي  ،)1973(
  .به كار گرفته شده است) 1377(عسلي

ستفاده از فرمولهاي رشد و تابع توليد به ارتباط صادرات و رشد در روش دوم با ا
در اينجا توليد ناخالص . اقتصادي و يا صادرات و توليد ناخالص ملي پرداخته شده است

ملي به عنوان متغيري معرفي شده است كه به صادرات به عنوان يكي از متغيرهاي مستقل 
،           )1978(اين روش در كشورهاي ديگر توسط باالسا. با الگوهاي مختلف وابسته استك

، )1991(، سالواتوره و هاتچر)1995(، محسن خان و رين هارت)1983(، رام)1982(فدر 
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) 1997(،گيلفسون ) 1994(، يغمائيان )1994(، گرين اوي)1993(، ادواردز)1992(سرليتس 
 ،)1375(ته و در ايران توسط جاللي نائيني و رضازاده محمديصورت گرف) 1998(و بيگم
اين در حالي است كه . به كار گرفته شده است) 1382( و اقبالي و همكاران) 1376(رهبر

در سالهاي اخير نيز مطالعاتي پيرامون رابطة فوق صورت گرفته كه عمدتا از شكل اولية اين 
به مباحث ايجاد تكنولوژي ) 2000(و رودنيكبطور مثال رودريگرز .رابطه فراتر رفته است

به رابطة بين ) 2005(نيلسونجديد و رشد اقتصادي در فرايند افزايش تجارت پرداخته اند، 
بر اين اساس وي كاالهاي . اجزاي كاالهاي صادراتي و رشد اقتصادي پرداخته است

يم كرده و به صادراتي را به سه گروه كاالهاي با كشش درآمدي زياد، متوسط و كم تقس
نتايج آنها نشان مي دهد كه كاالهاي با كشش . تاثير اثر آنها بر رشد اقتصادي پرداخته است 

به تاثير آزاد سازي و ) 2008(كاكماخ .درآمدي كمتر بر رشد اقتصادي اثر بيشتري داشته اند
ي افزايش شديد تجارت بر رشد اقتصادي به دورة قبل و بعد از عضويت در اتحادية گمرك

اروپا پرداخته است و نتايج آن نشان ميدهد كه افزايش تجارت بر رشد اقتصادي تاثير قابل 
ضمن تمركز بر وضعيت كشور چين به علل ) 2006( رودريك. ايي داشته است مالحظه

تاثير بخش صادراتي چين بر رشد اقتصادي مي پردازد و سعي مي كند كه نشان دهد كه 
آمد سرانه مشابه چين ، چنين اتفاقي در مورد اين كشور روي چرا در مقابل كشورهاي با در

عالوه بر ميزان صادرات چين به مسئله كيفيت كاالها نيز پرداخته ) 2006( كيو. داده است
است و با معرفي كردن روشي براي اندازه گيري آن به تاثير آن بر رشد اقتصادي مي 

به بررسي بهره وري صادرات بر رشد در مطالعه خود ) 2007( هاسمن و همكاران. پردازد
آنها از درآمد مورد نياز براي خريد يك سبد صادراتي براي ساخت . پردازند اقتصادي مي

شاخص بهره وري صادراتي استفاده مي كنند و سپس اثر آن را بر رشد اقتصادي مثبت، 
  .قوي و معني دار برآورد مي كنند

  
  مدل   معرفي  - 4 

بر اساس دو بخش توليد داخلي و توليد ) 1982(گرديد مدل فدر همانطور كه قبالً ذكر 
بور به سه بخش زصادراتي تنظيم شده است و در اين گزارش سعي گرديده كه مدل م
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بر اين اساس مدل صادراتي به دو بخش صادرات غير نفتي و صادرات نفتي . گسترش يابد
  : مدل مورد نظر به صورت زير تشريح شده است . تنظيم شود

)1               (                    ( )XnLnIFN ,,=  
)2(                                   ( )QCIgX ,,

1
=  

)3(                                   ( )
1

,,
2

XxLxIhX =  
)4(                                            21 XXX +=  

  : در اينجا 
N =،توليد بخش داخلي   

1
X =،صادرات نفتي  

2
X =،صادرات غير نفتي  

oxn III به ترتيب سرمايه گذاري در بخش نفت، سرمايه گذاري در بخش صادراتي = ,,
  غير نفتي و سرمايه گذاري در بخش داخلي،

Q  = سرمايه گذاري خارجي در بخش نفت.  
  : حال فرض مي كنيم كه بهره وري نهايي در سه بخش فوق به صورت زير است 

)5    (                          
11 δ+===

kn

kx

kn

ko

kn

Q

F
h

F
g

F
g  

)6    (                                            
11 δ+=

Ln

Lx

F
h  

  : ديفرانسيل كامل بگيريم خواهيم داشت ) 4(و ) 3(و ) 2(و ) 1(هر گاه از روابط 

)7                       (X.FL.FI.FN XnLNnkn ++=  

)8                     (QgoCgIgX Qcoko ...1 ++=  

)9         (             112 ... xhLhIhX xxLxxIx ++=  

)10                                             (21 XXX +=  

بيانگر آثار خارجي نهايي صادرات بر  xFتغييرات بخش نيروي كار است و nLو xLو
  . توليد غير صادراتي است
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XNY +=  
  : و به عبارت ديگر 

)11     (                                                                      21 XXNY ++=  
  : مي توانيم داشته باشيم ) 11(الي ) 7(حال با توجه به معادالت 

)12     (                          2121 )(.. XXXXFLFIFY XnLNnIn +++++=  
  : كه مي توان رابطه فوق را به صورت زير بازنويسي نمود 

)13  (                                  21 )1()1(.. XFXFLFIFY xxnLNnIn +++++=  
  : رابطه زير به دست مي آيد ) 6(و ) 5(، )14(، )13(از رابطه 

)14      (+++++++= QFoCgoIFLFIFY IncoInnLNnIn )1(.)1.(.. 11 δγγδγ  

xxLnxxkn LFFIFF )1)(1.()1)(1.( 21 +++++ δδ  
  : كه آن را مي توان به صورت زير بازنويسي نمود 

)15(                   ++⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ++++= oCgQoIFLFIFY coknnLNnkn .)1.(.. 1 γδγ  

xxLnxxIn LFFIFF ).1)(1.()1)(1.( 21 +++++ δδ  
  : با توجه به روابط زير 

)16                                                  (     )1( 11 δγ += InFa  
)17                                      (                                  coga γ=2  
)18                                    (                 )1)(1.( 13 xIn FFa ++= δ 

)19                                         (         )1)(1( 24 xFa ++= δ  
  : حال خواهيم داشت 

)20       (       xxnLNnIn LaIaoCaQIaLFIFY 4321.. +++++=  
xL را مي توان رشد جمعيت در بخش صادراتي دانست و از آنجايي كه اطالعات

پيرامون شاغالن توليدكننده كاالها و خدمات صادرات غير نفتي وجود ندارد و از سوي 
ديگر مرزبندي ميان عاملين توليد داخلي و صادراتي نيز به طور مشخص وجود ندارد، لذا 

غيرنفتي صادراتي در مجموع توليد داخلي كشور با توجه به سهم ارزش كاالها و خدمات 
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همين فرض را مي . فرض مي نماييم سهم مذبور در اشتغال نيروي كار نيز صادق باشد
  : به عبارت ديگر هرگاه داشته باشيم . توان درمورد سرمايه گذاري نيز لحاظ كرد

)21                                                              ( β=
GDP

x2  

  : آنگاه 
)22                                                ())(1( Qn III −−= β  
)23                                                       ()( Qx III −= β  
)24                                                         (LIn )1( β−=  
)25                                                                  (LIx β=  

با توجه به روابط فوق . نشان دهنده مجموع شاغلين كشور مي باشد  Lدر روابط فوق 
  : را به صورت زير بازنويسي نمود ) 20(توان رابطه  مي

LaIIaoCaIaLFLIFY QQLnQnIn ββββ 4321 )()1.())(1( +−+++−++−=  
  : به عبارت ديگر 

)26       (oCaIaLaFLIaFY QLnQnIn 2143 ))1.(()]()1([ +++−+++−= ββββ  
  : با توجه به روابط زير 

ββ 31 )1( aFC In +−=  
ββ 42 )1( aFC Ln +−=  

  : را به صورت زير داريم ) 26(رابطه 

)27                            (oCaIaLCLICY QQn 2121 )( ++++=  
  : به عبارت ديگر 

oCaLCLCaICY Q 22111 )( ++−+=  
113هرگاه CaC رابطه نهايي ) ε(و جز اخالل )  C( و اضافه نمودن عرض از مبدأ  =−

  : تنظيم مي شود ) 28(به صورت رابطه 

)28                        (ε+++++= CaLCLCICCY Q 2231  
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  تصريح مدل -5
  الگوي پويا و تصحيح خطا  -1-5

متغيرهاي اقتصادي به اين مفهوم است كه يك رابطه تعادلي  وجود همگرايي در بين
برآورد كامالً سازگاري از  OLS بلند مدت بين متغيرها وجود دارد و ديگر آنكه روش

 اما وقتي حجم نمونه كوچك باشد ، استفاده از همين روش. ضرايب الگو را دارا است

OLS  در برآورد رابطه بلند مدت به دليل در نظر نگرفتن واكنش هاي پوياي كوتاه مدت
پس، نياز به الگوي كاملي كه . موجود بين متغيرها برآورد تورش داري را ايجاد مي كند

پويايي كوتاه مدت را در بردارد پيدا خواهيم كرد تا ضرايب الگو را با دقت بيشتري برآورد 
ورد ضرايب الگو در نمونه هاي  راي كاهش تورش مربوط به برآبهتر است كه ب. كنيم

كوچك، تا حد ممكن الگوي پويايي را در نظر بگيريم كه تعداد وقفه هاي زيادي را براي 
  .متغيرها به صورت زير لحاظ كند

 )29                                               (ttt uXLBYLA += )()(  
pعملكرد وقفه به صورت LA)(در اين رابطه

pLLL ααα −−−− ....1 2
 LB)(و 211

qعملگر وقفه به صورت
q LbLbLbb ++++ .....2

rttو 21
r XXL براي . است =−

را به صورت زير  Bمقدار) 29(كافي است كه از رابطه  B يافتن برآورد پارامتر بلند مدت
  :محاسبه كنيم 

∑

∑

=

∧

=

−
= p

i
i

q

i
ib

B

1

1

ˆ
ˆ

α

  

  
مربوط به  tرا نيز با استفاده از لگاريتم محاسبه كرده و سپس مقدار آماره B̂انحراف معيار

  .ضريب محاسبه شده بلند مدت نيز قابل محاسبه است
از اين نوع داراي توزيع نرمال حدي  tآماره هاينشان مي دهد كه ) 1993(ايندر 

بر اساس كميت هاي بحراني معمول از توان خوبي برخوردار  tمعمول هستند و آزمون
بنابراين به كمك مي توان آزمونهاي معتبري را در مورد وجود رابطه بلند مدت انجام . است
  ).92-94ص، ص1378نوفرستي، (.داد
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الگويي پوياست كه  (ARDL) 1الگوي خودبازگشتي با وقفه هاي توزيعياز سوي ديگر 
براي از ميان بردن تورش احتمالي ، تعداد وقفه هايي بهينه را براي هر يك از متغيرهاي 

 –، حنان (SBC) ، شوارز بيزين (AIC) توضيح دهنده به كمك يكي از ضوابط آكائيك
   ).44-48 صهمان منبع ، ص( دنمشخص مي ك 2Rو يا (HQC) كوئين

وجود همجمعي بين مجموعه اي از متغيرهاي اقتصادي مبناي حال مي توان گفت كه 
اين الگوها در كارهاي تجربي از . آماري استفاده از الگوهاي تصحيح خطا را فراهم مي آورد

) ECM( عمده ترين شهرت الگوهاي تصحيح خطا. شهرت فزاينده اي برخوردار شده اند
. آن است كه نوسانات كوتاه مدت متغيرها را به مقادير تعادلي بلند مدت آنها ارتباط مي دهند

همجمع اند يك رابطه  tYو tXاز آنچه تاكنون بحث شد روشن است كه وقتي دو متغير
  . تعادلي بلند مدت بين آنها وجود دارد

معرفي شد و سپس توسط انگل و گرنجز  2)1964(روش فوق ابتدا توسط سارگان 
همانگونه كه مالحظه مي شود اين روش بسيار ساده و كم هزينه . به شهرت رسيد 3)1987(

رگرسيون جمعي فوق  OLS هاي چند برآورد كننده هر. است، اما اشكالتي را نيز دارد
  .سازگارند، اما اين توزيع ها نرمال نيستند و شديداً به ساير پارامترهاي الگو وابسته اند

. به عالوه تورش برآورد كننده ها در نمونه هاي كوچك مي تواند قابل توجه باشد
متغيرهايي بنابراين ممكن است استنتاج هاي آماري گمراه كننده باشند و در نتيجه در مورد 

. كه بايد در الگو وارد شوند و قيدهايي كه بايد اعمال شوند تصميم گيري غلطي انجام گيرد
در مرحله دوم نيز تورش برآورد كننده ها به جمله تصحيح خطا انتقال مي يابد و ممكن 

 100-102 صهمان منبع ، ص( .است پارامترهاي الگوي كوتاه مدت را تحت تأثير قرار داد
.(  

تنظيم الگوي تصحيح خطا كافي است كه جمالت خطاي مربوط به رگرسيون  براي
همجمعي را با يك وقفه زماني به عنوان يك متغير توضيح دهنده در كنار تفاضل مرتبه اول 

. ضرايب الگو را برآورد كنيم OLS ساير متغيرهاي الگو قرار دهيم و سپس به كمك روش

                                                 
1 Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL)  
2 Sargan  
3 Engle and Granger  
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ود دارد كه وقتي الگوي تعادلي بلند مدت مرتبط با اين امكان وج Microsoft در نرم افزار
  .استخراج شد، الگوي تصحيح خطاي مرتبط با آن را نيز ارائه كند ARDLالگوي

  داده هاي آماري -2-5
) 28(و بمنظور تخمين رابطة  1353-1386هاي  در اين مقاله داده هاي مورد نياز براي سال

  :بشرح ذيل مي باشد
كه از مجموعة  1376شد توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه براي رشد اقتصادي از ر

همچنين براي سرمايه گذاري كل از . داده هاي سري زماني بانك مركزي اخذ شده است
از   1376آمار تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بر حسب بخشهاي اقتصادي به قيمت ثابت 

ين متغير از مجموع آمار ا. مجموعة داده هاي سري زماني بانك مركزي استخراج شده است
 هاي سرمايه گذاري صورت گرفته در بخشهاي كشاورزي، نفت و گاز ، صنايع و معادن

به تفكيك حمل و ( و خدمات) گاز و ساختمان به تفكيك صنعت و معدن، آب و برق و(
از مجموعة فوق آمار سرمايه گذاري بخش . مي باشد) نقل، ارتباطات، مستغالت و ساير

بصورت ) مجموع كل بخش ها منهاي بخش نفت( سرمايه گذاري كل غير نفتينفت و 
  . جداگانه در مدل بكار گرفته شده اند

هاي  جمعيت شاغل از آمار شاغلين ارائه شده در سالنامه آماري كل كشور براي سال
متعدد اخذ شده است و باالخره آمار مصرف داخلي نفت از ترازنامه انرژي منتشره از سوي 

  . رت نيرو استخراج شده استوزا
  

  نتايج حاصل از برآورد مدل  -3-5
بيزين است  -بر اساس معيار شواتز ARDLنشان دهنده برآورد مدل ) 1(جدول شماره 

ضرايب با وقفه رشد اقتصادي در اين . هاي متغيرهاي توضيحي را نشان مي دهد كه وقفه
در بحث تصريح مدل به سمت بينهايت  tرسد كه آماره مدل صفر است بنابراين به نظر مي

رود كه نشاندهنده آن است كه الگوي پوياي برآورد شده در روش خودبازگشتي با وقفه 
  . هاي توزيعي به سمت تعادل بلندمدت گرايش دارد

مشاهده مي گردد رشد سرمايه گذاري اثر مثبت و ) 1(همانطور كه در جدول شماره 
معني داري بر رشد اقتصادي دارد، اين اثر با يك وقفه دو ساله نيز تكرار مي گردد و سبب 
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قوي تر شدن اثر اين متغير بر افزايش ظرفيت هاي اقتصادي مي شود، اگر چه در سالهاي 
 اين مسئله نيز . ي به حدود نصف آن كاهش مي يابدبعد شدت آن بر رشد اقتصاد

 ARDL برآورد الگو از روش) : 1(جدول شماره 
  متغيرهاي مستقل  ضريب  انحراف معيار tآماره 

95/3  039/0  154/0  GI 
151/0  013/0  008/0  GI(-1) 
91/1  032/0  061/0  GI(-2) 
78/3  012/0  0453/0  GIQ 
45/6  011/0  071/0  GIQ(-1) 
92/0 -  138/1  049/1-  GL 
04/2  083/0  2711/0  GL(-1) 
66/1  0432/0  072/0  GCO 
57/1 -  045/0  071/0-  C 

2R = 78/0            2R = 71/0                =DW 98/1   

  
سرمايه گذاري بدليل مراحل تا حدودي بديهي است زيرا معموالً در سالهاي آغازين 

. ها اثرگذاري آنها بر رشد اقتصادي و اشتغال بيشتر مي باشد ساخت و ساز و اجرايي پروژه
سرمايه گذاري در بخش نفت نيز حاوي چنين اثري است، اين سرمايه گذاري نيز تأثير 

ال ضريب تاثير گذاري اين متغير در همان س. مثبت و معني داري بر رشد اقتصادي دارد
مي رسد به اين معني كه  071/0مي باشد و با يك وقفه زماني اين ضريب به  045/0حدود 

از سوي ديگر . با گذشت زمان تاثير گذاري اين بخش بر رشد اقتصادي بيشتر مي گردد
رشد نيروي كار نيز هرچند در همان سال منفي و از نظر آماري بي معني است، اما پس از 

رشد مصرف مثبت و معني دار بوده اما از . معني دار مي گردد يك سال اين اثر مثبت و
  . شدت كمي برخوردار است

كه به رابطة بلند مدت اختصاص دارد مي تواند ) 2(بنظر مي رسد جدول شماره 
بر اساس نتايج اين . موضوع مورد بررسي در اين مقاله را تا حدود زيادي روشن تر نمايد

قوي است اما از نظر آماري معني دار نيست و در  جدول، رشد جمعيت اگرچه مثبت و
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بر اين اساس           . مقابل نقش سرمايه گذاري در ميان متغيرهاي ديگر پر رنگ تر مي باشد
سرمايه گذاري كل غير نفتي بر رشد اقتصادي حدود پنج برابر بيشتر نسبت به سرمايه 

  . موثر استگذاري در بخش نفت و مصرف بخش خصوصي بر رشد اقتصادي 
                                  

 ARDL با استفاده از روش رابطه بلندمدت: )2(جدول شماره 
  متغيرهاي مستقل  ضرايب  انحراف معيار tآماره 

93/3  079/0  311/0  GI 
70/2  017/0  059/0  GIQ 
18/1  962/0  143/1  GL 
73/1  0351/0  061/0  GCO 
90/1 -  0321/0  061/0-  C 

  
  نتيجه گيري  -6

همانطور كه در جداول صفحات قبل نشان داده شده است، اثر سرمايه گذاري كل غير 
نفتي هم در كوتاه مدت و هم در بلند مدت بر رشد اقتصادي مثبت، قوي و معني دار است 
و اين مسئله مي تواند نشان دهنده اهميت فرايند تشكيل سرمايه و سرمايه گذاري در 

اين در حالي است كه      . ز ديرباز مورد تاكيد اقتصاددانان بوده استاقتصاد باشد كه ا
. سرمايه گذاري در بخش نفت نمي تواند به شدت تاثير گذاري سرمايه گذاري فوق باشد

بعبارت ديگر در حاليكه تاثيرسرمايه گذاري نفتي در بخش نفت در كوتاه مدت بر رشد 
ئله كمرنگ مي شود، اگرچه هنوز مثبت و اقتصادي قوي است، اما دربلند مدت اين مس

اصوالً به نظر مي رسد كه ارتباط ميان بخش نفت، سرمايه گذاري در . معني دار مي باشد
بخش نفت و درآمدهاي آن با رشد اقتصادي در ايران ضعيف باشد، اين مسئله در سالهاي 

كه قيمت نفت و در حالي. اخير به خوبي توانسته است خود را در عرصه اقتصاد نشان دهد
درآمدهاي حاصل از آن در اقتصاد چند برابر شده است، رشد اقتصادي تغييرات چشمگير 
نداشته و بعضاً در برخي از سالهاي اخير نيز بشدت كاهش يافته،  بنابراين هرگاه اولويت 

برابر   3/5حدود ) به غير از نفت(رشد اقتصادي مدنظر باشد، سرمايه گذاري كل اقتصاد 
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اين مسئله . از سرمايه گذاري در  بخش نفت مي تواند بر رشد اقتصادي تأثير بگذارد بيشتر
در مورد مصرف داخلي بخش نفت نيز صادق  مي باشد كه بدليل ارزشگذاري پائين قيمت 

  . آن انگيزه هاي مصرف بهينه آن چندان قوي نيست
د مي گذارد اما پس رشد جمعيت شاغل اگرچه در كوتاه مدت ابتدا تاثير منفي بر اقتصا

به نظر مي رسد اين پديده را مي توان از طريق . از يك سال اثرآن مثبت و معني دار است
مسئله آموزش در حين كار و يا تشكيل سرمايه انساني از طريق مهارت در كار و فعاليت 

  . توضيح داد
ت مي توان نتيجه گيري نمود كه  رشد جمعيت شاغل نيز در بلندمد) 2(از جدول 

اين مسئله مي تواند . معني دار نيست و در كوتاه مدت نيز با يك وقفه معني دار مي گردد
حكايت از آن داشته باشد كه اقتصاد به سمت تكنولوژي و توليد سرمايه بر و كاراندوز در 

است كه نشان دهنده ) -1(ضريب تصحيح خطا در اين مدل . بلندمدت حركت مي نمايد
  . يل و تصحيح مي باشدسرعت بسيار باالي تعد

  
   و ماخذ منابعفهرست 

صادرات نفت و رشد “ ).1382.(، حميد رضا حالفي و ريحانه گسكريعليرضا ،اقبالي )1
   1382ويژه، پائيز و زمستان ،  مجله تحقيقات اقتصادي، دانشگاه تهران، شماره”اقتصادي

ايران ، فصلنامه  تبيين راهبرد تجاري در). 1383. ( اقبالي ، عليرضا و ريحانه گسكري )2
  .علوم انساني ، فصلنامه دانشگاه پيام نور ، سال دوم ، شماره ششم ، تابستان: پيك نور 

،  "صادرات و رشد اقتصادي ").1375.(سيد احمد رضا و محمد رضا محمدي. جالل نائيني )3
  .، زمستان 1پژوهشنامه بازرگاني ، شماره 

، مجله تحقيقات اقتصادي ، شماره  "تبين رشد متكي بر تجارت خارجي ").1376.(فرهاد. رهبر )4
  .، پائيز و زمستان 51

ارزيابي تأثير نظام ارز شناور بر واردات و صادرات غير نفتي و  "). 1375.(بابك. ضرغامي )5
  .، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه تربيت مدرس  "سطح عمدي قيمتها

  .اقتصاد رشد و توسعه ، جلد دوم ، انتشارات نشر ني ، چاپ دوم.)1373.(مرتضي. قره باغيان )6
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