
تحلیل اثرات حقوق مالکیت، آزادسازی تجاری و 
وری کل   گذاری مستقیم خارجی بر بهره  سرمایه

 1زمان( )با استفاده از معادالت همعوامل تولید در ایران 
 *فاطمه السادات صفوی

 **کریم آذربایجانی

 خدیجه نصرالهی

 چکیده
عناوا  کا     باه « وری  رهبها »توساهه،    امروزه در اقتصاد همه کشورها )پیشرفته و درحاا  

شود؛ زکرا موجب رشد اقتصادی و کنتر  تورم  فرهنگ و نگرش به کار و زندگی مطرح می

وری و   سازد. بهاره   گردد و امکا  دستیابی به سطح باالی استاندارد زندگی را میسر می می

رشد با استفاده بهینه از عوامل تولید حاصال شاده  ن اه مهمای در رساید  باه رشاد        

کاباد  تولیاد نالاالا دال ای      وری افاااکه   کند. زمانی که بهاره  دی مستمر اکفا میاقتصا

تر از عوامل تولید و همچنین متوسط تولید به ازای هر واحد عوامل تولیاد افاااکه    سرکع

گذاری مست یم لارجی  آزادسازی تجااری    های اقتصادی سرماکه لواهد کافت. در تئوری

وری   ی و حفاظات از ح اوم مالکیات باه افاااکه بهاره      اکجاد امنیت اقتصادی و اجتمااع 

 انجامد.  می

گاذاری    هدف از پژوهه حاضر تح یل اثر ح اوم مالکیات  آزادساازی تجااری و سارماکه     

آزادسازی تجااری       وری کل عوامل تولید و همچنین بررسی رابطه  مست یم لارجی بر بهره

، باوده اسات.   ۱۳۷۱-۱۳۹۴هاای )   گذاری مست یم لارجی در اکرا  برای ساا   بر سرماکه

اساتفاده شاده    3sls   زماا  و شایوه   برای تخمین مهادالت از رهیافت سیستم مهادالت هم
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گذاری مست یم لاارجی و آزادساازی     است. نتاکج حاصل از تخمین نشا  داده که سرماکه

ح اوم   وری کل عوامل تولید داشته و در م ابل اثار   داری بر بهره تجاری اثر مثبت و مهنی

وری کال عوامال تولیاد رد شاده اسات؛ اماا اثار آزادساازی تجااری بار             مالکیت بر بهاره 

 گذاری مست یم لارجی تأکید نشد.  سرماکه

گذاری مست یم لارجی  آزادساازی    وری کل عوامل تولید  سرماکه بهره های كلیدی: واژه

 تجاری  ح وم مالکیت

 JEL: P14, f1, o4, d2بندی  طبقه

 



 

 

 مقدمه

بیشقتر از     بقرداری  توجه به محدودیت منابع، امکان رشد اقتصادی از طریق  برقر    با
ها برای دستیابی بقه    از برترین روش« وری  بربود برر »منابع و عوامل تولید اندک و 

پقییری   وری به افزایش رقابقت   رشد اقتصادی پایدار است. افزون بر این بربود برر 
کند. بر ایقن اسقاو و بقا توجقه بقه        ر جرانی کمک میها در بازا ها و بقای آن بنگا 

گیاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری، این پژوهش بقا    اهمیت ارتباط سرمایه
آیقا میقان   »زمان درصدد پاسق  بقه ایقن پرسقش اسقت کقه        استفاد  از معادالت هم

وری کقل    گیاری مستقیم خارجی، حقوق مالکیت و برر  آزادسازی تجاری، سرمایه
امل تولید و همچنین سرمایه گیرای مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری ارتباط عو

 «داری وجود دارد؟ معنا
وری بقه    توسعه( برر  کشورها )اعم از پیشرفته و درحال   امروز  در اقتصاد همه

های اصلی اقتصقاد    وری در پدید   شد  است؛ چراکه  ارتقای برر  اولویتی ملی تبدیل
افزایش رفا  عمومی و... اثر گیاشته، امکان دستیابی به سطح رفا   مثل کاهش تورم،

عوامل زمانی اهمیت پیقدا کقرد      کل  وری   آورد. اساساً مفروم برر   باالتر را فراهم می
های موجود برای منابع مقورد   ها دریافتند رشد ستاند  به دلیل محدودیت که سازمان

دیگقر هقر چقه منقابع       بیقان  به دست آید؛ به تواند از طری  رشد نراد   استفاد  نمی
شود و برای رشد سقتاند     بیشتر استفاد  شوند، تضمین رشد پایدار ستاند  کمتر می

 (.1395تولید ضرورتی اساسی است )طیبی و همکاران،   عوامل   کل   وری   رشد برر 

سقازد،    در واقع آنچه نقش تجارت و باز بودن اقتصاد را بیشقتر مشق م مقی   
زاد بودن تجارت و رفع موانع آن است که امکان دسترسی کشورهای م تلق  بقه   آ
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هقای موجقود را فقراهم سقاخته اسقت؛        های مرم صنعتی و ظرقور تکنولقو ی   داد 
بر توان داخلی بر صقنایعی کقه در آن مزیقت     توانند با تکیه   که کشورها می طوری به 

د. ایقن افقزایش سقودآوری    نسبی دارند، کارایی و سودآوری خود را افقزایش دهنق  
تواند به ایجاد انگیقز  بقرای ورود تولیدکننقدگان بقه عرصقه تولیقد در فضقایی          می

های ناکارآمد، قادر به  که در چنین فضای رقابتی بنگا  طوری تر منجر شود؛ به  رقابتی
هایی با کارایی و ت صقم برتقر در میقدان بقاقی      ادامه فعالیت نیستند و فقط بنگا 

هقا و    گیقری از ایقد    . در چنین محیطقی بقا گسقترش بازارهقا امکقان برقر       مانند  می
های مقیاو و تسریل جریان سرمایه حاصل خواهقد شقد    جویی تفکرهای نو، صرفه

وری و رشد تولید ناخالم داخلی مؤثر خواهند   که تمامی این عوامل بر سطح برر 
  ت صقیم برینقه   ها، آزادسقازی تجقاری از طریق    بود. در فرضیه سنتی نوکالسیک
های بعقدی    که در دور  شود؛ درحالی  وری منجر می  منابع، تنرا به افزایش سطح برر 

تواند   کنند که تجارت آزاد می  حامیان راهبرد توسعه صادرات بر آثار مثبتی تأکید می
( اعتقاد دارد که اگقر بقه دنبقال    1995) 1«رومر»وری  داشته باشد.   بر نرخ رشد برر 

مراتب بقیش از   وری افزایش یابد، منافع حاصل از تجارت به  ی تجاری برر آزادساز
شقود )بقه نققل از نجقارزاد ،       منافعی است که در نظریه سنتی تجارت حاصقل مقی  

1390.) 
توانقد تقأثیر چشقمگیری بقر       هقای آزادسقازی تجقاری مقی     برخی از سیاسقت 

ققرارداد تجقارت آزاد    گیاری مستقیم خارجی داشته باشد؛ برای مثال اجرای  سرمایه
التین موجب شقد ایقن کشقورها مققدار زیقادی        بین برخی از کشورهای آمریکای 

توسقعه   تجارت میان کشورهای در حال    سرمایه خارجی را جیب کنند. آزادسقازی
از عوامل بسیار مرم فرایند رشد اقتصادی است. تأثیر آزادسازی بر رشقد اقتصقادی   

ل آن بیشتر به ایجاد سرمایه فیزیکقی و انتققال فنقاوری    دار است و دلی مثبت و معنی
 (.Belloumi, 2014گردد )  بازمی

طقور عمققد  وضقعیت فضققای تجققاری و    گققیاران بققه از سقوی دیگققر سقرمایه  
گیقری سقبد دارایقی خقود در نظقر       وکار کشورها را عامل مرمی برای تصمیم کسب

                                                                                                                                 

1. Romer 
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 (.1394گیرند )به نقل از قندهاری و همکاران،   می
( سیاسقت و  FDIگقیاری مسقتقیم خقارجی )    های اخیر جیب سقرمایه  هدر ده

ویقژ  در کشقورهای    راهبردی مرم برای دستیابی به رشد اقتصقادی و پیشقرفت بقه   
تبقع آن رشقد    گقیاری و بقه    تنرا به افزایش سقرمایه  نه FDIتوسعه بود  است،  درحال

ان شقود کقه   تواند موجقب انتققال فنقاوری بقه کشقور میزبق        کند، بلکه می  کمک می
های کشور میزبقان منجقر خواهقد      های فناورانه شرکت تدریج به باال بردن قابلیت به

شد. کشورهای پیشرفته سطح فناوری باالتری دارند که اثراتش از طری  تجارت یقا  
شود  گیاری مستقیم خارجی به کشور وارد می  ای یا سرمایه  سرمایه   واردات کاالهای

 (.1389)امینی، 

گیاری مستقیم خارجی از قابقل   ( سرمایه2016) 1«ترنبال و همکاران«  د به عقی
هایی است که از طری  آن تولیدکنندگان داخلی به رقابت خقارجی    ترین کانال توجه 

 پردازند. در معرض واردات می
گقیاری مسقتقیم خقارجی     طرفداران آزادی جریان سرمایه، سرمایه  بنا بر نظریه

هقای مقدیریت و    ، توسقعه منقابع انسقانی، اشقاعه مرقارت     باعث انتقال دانش فنقی 
شقود و    ویژ  دستیابی به بازارهای جدید صقادراتی مقی   گسترش تجارت خارجی به

هقای تحقیق  و توسقعه در محقل،      برد. انجام فعالیقت   وری را در اقتصاد باال می  برر 
و  تنوع ب شیدن به ترکیب صادرات کشور میزبان، رقابت بقین دانقش فنقی جدیقد    

گقیاری    توانقد از دیگقر نتقایج سقرمایه      وری عوامل تولید مقی   موجود و ارتقای برر 
گقیاری مسقتقیم خقارجی بقا      ترین وجو  تمایز سقرمایه   مستقیم خارجی  باشد. مرم
گقیاری و میقزان    توان به میقزان و درجقه کنتقرل سقرمایه      دیگر وجو  سرمایه را می

گیار است و همچنین رابطه و منقافع    ایههایی که متوجه سرم مشارکت، سود و زیان
تقرین آثقار     ها، مرقم  پییر دانست. عالو  بر این  گیار و سرمایه  بلندمدت میان سرمایه

هقای داخلقی تقأثیر آن بقر انتققال        گیاری  خارجی در قیاو با سرمایه  گیاری   سرمایه
ن امقر  های روزآمد و دانش فنی پیشقرفته بقر کشقور میزبقان اسقت کقه ایق         فناوری

 کند.  های تکنولو یکی در کشور میزبان کمک می تدریج به باال بردن قابلیت به

                                                                                                                                 

1. Turnbull & et al 
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شاخم آزادی اقتصادی که  2016در سال « فریزر»های مؤسسه   بر اساو داد 
اش  و رتبه 4.59های محاسبه حقوق مالکیت است، در ایران حدود   یکی از شاخم
قرار دارد؛ بنابراین اهمیقت   است که در وضعیت هشداردهند  581در این شاخم 
 رسد.  حمایت از حقوق مالکیت ضروری به نظر می  توجه به مسئله

کنند  عملکرد اقتصقادی اسقت. حققوق     حقوق مالکیت یکی از نرادهای تعیین
اش را افقزایش    وری و عملکرد اقتصقادی   مالکیتی که خوب تعری  شد  باشد، برر 

مالکیققت و حمایققت از آن عنصققر  هقای اخیققر پققییرش حققوق   دهققد. در سققال  مقی 
( شقد  اسقت. پقییرش    WTOناپییر عضویت در سازمان تجقارت جرقانی )   جدایی
های تجاری حقوق مالکیت ازجمله شرایط ورود  نامه عمومی راجع به جنبه موافقت

شود. در گقزارش    تجارت آزاد در قالب سازمان تجارت جرانی قلمداد می  به عرصه
رانی اقتصاد، حقوق مالکیت ن ستین رکن متغیرهقای  پییری جرانی مجمع ج رقابت
دهند  کیفیت نرادها است و چگونگی نفع یا ضرر رساندن را از طری  یقک   تشکیل

( 1967) 1«دمسقتز »کنقد. بقه اعتققاد     دارایی یا توانایی به خود یا دیگران  تصریح می
رتبقاط بقا   کند تا انتظقاراتش را در ا   حقوق مالکیت ابزاری است که به فرد کمک می

دیگران شکل دهد. حمایت کافی از م ترعقان و نقوآوران و تسقریل ثبقت ملقی و      
گقیاری تحقیققات     توانقد ضقمن حفاظقت از سقرمایه      هقا مقی   المللی حققوق آن   بین

شد ، انگیز  اش اص حقیقی و حقوقی را برای تحقیقات و نقوآوری افقزایش    انجام
شقار دقیق  و صقحیح فنقاوری،     هقا، انت  وری جدیقد و نقوآوری    دهد. همچنین برقر  

گیاری، تسریل انتقال فنقاوری   جلوگیری از اختفای فناوری و تشوی  به امر سرمایه
توان از نتایج و اثرات مرم آن برشمرد. برعکس، نبود حمایت کافی از اختراع  را می

های م تل  و فقدان بستر و امنیت حقوقی کافی برای تضمین  و نوآوری در حوز 
شود که بسیاری از اختراعات  المللی موجب می  در سطح ملی و بین حقوق نوآوران

ها کتمان شوند و در اختیار جوامع قرار نگیرنقد یقا فققط در کشقورهایی       و نوآوری
شود. این وضعیت در بلندمدت پیامقدهای منفقی     عرضه شوند که از آن حمایت می

هقای جدیقد، نبقود     ریمانند محرومیت کشورها و مردم آن، از نتیجه ابتکار و نقوآو 

                                                                                                                                 

1. Demsetz 
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روحیه جسارت در ابتکار و نوآوری در ن بگان جامعه، کاهش سطح کیفی زندگی 
گیاری خارجی در داخقل کشقورها را در    افراد جامعه و جلوگیری از جیب سرمایه

( نیقز در مقالقه   2016) 1« انگ و یانقگ (. »1392پی خواهد داشت )خلیلی عراقی، 
وری   تقوجری در برقر    قوق مالکیت به تقأثیر قابقل  خود به این امر اشار  دارند که ح

توسقعه منجقر    اقتصادی و توزیع درآمد کشورهای پیشرفته و کشقورهای در حقال   
 شد  است.

وری و ارتقای آن از عوامقل مرمقی اسقت کقه در شقرایط فعلقی         تقویت برر 
تواند شکاف بین اقتصاد کشور ما بقا کشقورهای پیشقرفته را تقا حقدود زیقادی         می
اقتصادی را فراهم آورد؛ بنابراین پرداختن بقه موضقوع     ش دهد و امکان توسعهکاه
شقود تقأثیر    وری از این جنبه، حائز اهمیت است. در ایقن پقژوهش سقعی مقی      برر 

گقیاری مسقتقیم خقارجی و     متغیرهای آزادسازی تجاری، حقوق مالکیت و سرمایه
 زمان بررسی شود. ت همدر سیستم معادال FDIهمچنین تأثیر آزادسازی تجاری بر 

 مبانی نظری

وری در مقالقه فقردی بقه نقام      طور رسمی و جدی ن ستین بار لغقت برقر    شاید به
مطرح شد  و بعد از گیشت حدود یک قرن فردی به نام  1766در سال  2«کوئیزی»
وری را قدرت و توانایی تولید کردن تعری  کرد. از اوایل ققرن بیسقتم    برر  3«لیتر»

کاررفتقه   تری یافت و به معنای رابطه بین ستاند  و عوامقل بقه   روم دقی این وا   مف
در  4«ارلقی »برای یک محصول معرفی شد که البته این تعری  توسط فردی به نقام  

 5«اسقچریر و پقیالت  (. »1379ارائه شد  است )به نقل از امامی میبقدی،   1900سال 
د  و نراد  موردنیاز بقرای تولیقد   کنند  ارتباط بین ستان وری را بیان ( نیز برر 2001)

 اند. آن ستاند  معرفی کرد 

                                                                                                                                 

1. Zhang & Yang 
2. Queseny 
3. Littre 

4. Early 

5. Schreyer & Pilat 
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دربقار    2008، برند  جایز  نوبل اقتصقاد در سقال   1«کروگمان»جمله معروف 
وری  وری در برخی متون اقتصقادی آورد  شقد  کقه بیقان داشقته اسقت  برقر         برر 
 چیز خواهد بود. چیز نیست؛ ولی در بلندمدت همه همه

شود و اکثقر کشقورهای    یافتگی می وجب پیشرفت و توسعهوری م ارتقای برر 
وری و تعمقیم   منظور اشاعه نگقرش بقه مقولقه برقر      توسعه به یافته و درحال توسعه

انقد.    های زیقادی انجقام داد    گیاری های ارتقای آن سرمایه کارگیری فنون و روش به
غیرقابقل اتکقا    در ایران نیز با توجه به جمعیت فزایند  کشقور و افقزایش نیازهقا و   

بودن درآمدهای نفتی و محقدودیت منقابع موجقود بقرای بقرآوردن ایقن نیازهقای        
 ماند  ت صی فزایند ، تنرا را  باقی

و اکثقر کشقورهای    شود یمی افتگی توسعهوری موجب پیشرفت و  ارتقای برر 
ی و تعمقیم  ور برقر  ی نگرش به مقولقه   اشاعه منظور به توسعه درحالو  افتهی توسعه

. انقد  داد ی زیقادی انجقام   ها یگیار هیسرمای ارتقای آن ها روشی فنون و ریکارگ به
اتکقا   رقابقل یغدر ایران نیز با توجه به جمعیت فزایند  کشقور و افقزایش نیازهقا و    

بودن درآمدهای نفتی و محدودیت منقابع موجقود جرقت بقرآوردن ایقن نیازهقای       
هقای م تلق     تولیقدی در ب قش   برینقه منقابع  فزایند ، تنرا را  باقیماند  ت صیم 

تقوان   وری مقی  عبارت دیگر از طریق  افقزایش سقطح برقر      اقتصاد کشور است، به 
هقای تولیقدی و تولیقد     ها را افزایش داد و به این ترتیب میزان فعالیت کارایی ب ش

درسقتی   وری بقه  محصوالت را  ارتقا ب شید. در چند دهه اخیر لزوم توجه به برقر  
ققانون   35موجقب تبصقر     شد  است؛  به ن کشور تش یم داد  گیارا توسط قانون

هقای اقتصقادی    برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگقی مسقئوالن ب قش   
هقا   وری و ارتقای سطح آن در طقی هقر یقک از برنامقه     کشور ملزم به محاسبه برر 

کشقور،   عنقوان ن سقتین برنامقه توسقعه     ساله چرارم توسعه نیز به 5اند. برنامه  شد 
ققانون   5وری توجه کقرد  اسقت. در مقاد      طور شفاف و روشن به موضوع برر  به

اند کقه   های اجرایی ملی و استانی موظ  شد  ساله چرارم توسعه تمامی دستگا  پنج
وری  در تدوین اسناد ملی، ب شی، استانی و ویژ  )فرا ب شی( سقرم ارتققای برقر    

                                                                                                                                 

1. Krugman 
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ا تعیین و الزامات و راهکارهای الزم برای کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه ر
 (.1389ها را مش م نمایند )امیرتیموری و خلیلیان،  تحق  آن

تقوان حقیف و کقاهش موانقع تجقاری در تجقارت        همچنین آزادسازی را می
ترین  الملل انواع متنوعی دارد؛ عمد  الملل دانست؛ موانع تجاری در تجارت بین بین

های صادراتی هسقتند. تعرفقه بقر کاالهقای وارداتقی       ارانهها و ی موانع تجاری تعرفه
ایقن   شود تا قیمت کاالهای وارداتی در کشور واردکنند  گران شقود و بقه    وضع می

مقی   ترتیب از صنایع داخلی حمایت شود. یارانه معموالً بر کاالهای صادراتی وضع 
ر بازارهقای  شود تا تولیدکنند  داخلی با حمایقت دولقت بتوانقد کقاالی خقود را د     

جرانی با قیمت کمتر بفروشد و ضمن کسب سود، توان رقابتی خود را نسقبت بقه   
سایر کشورهای صادرکنند  افزایش دهد. در مورد تعرفه توجیه دیگری وجود دارد 

تواند از ایقن   شود که می مبنی بر اینکه، تعرفه برای دولت نوعی درآمد محسوب می
فاد  نمایقد. ایقن درآمقد بقرای کشقورهای      درآمد برای اهداف اقتصادی خقود اسقت  

ماند  که فاقد منابع اقتصادی کافی هستند، حساسیت خاصقی   توسعه یا عقب درحال
 (.1391پور،  اجرا است )سالم و یوس  س تی قابل دارد و حیف یا کاهش آن به

وری  طورکلی تجارت آزاد و باز بودن اقتصاد از سه مسیر مش م بقر برقر    به
 د گیار کل اثر می

توانقد از آن   امکان اثر خارجی تکنولو ی جدید کقه یقک صقنعت بقاز مقی      .1
 مند شود. برر 

گیارد کقه در حقیققت    رقابت در بازارهای جرانی بر انگیز  نوآوری اثر می .2
 وری کل اثر خواهد گیاشت. بر رشد برر 

هقا در   ارتباط منطقی بین درجه باز بقودن اقتصقاد و ورود و خقرون بنگقا      .3
کند  ها ت صیم برینه منابع را منعکس می وجود دارد. ورود و خرون بنگا  صنعت

 شود. وری کل می تر و منجر به افزایش برر  ور که در این صورت منابع برر 
وری در  دهد کقه تقأثیر توسقعه تجقارت بقر  ارتققای برقر         مطالعات نشان می

ی سنتی تولیقد  ها های م تل  به پیچیدگی فناوری آن بستگی دارد. در ب ش ب ش
وری بسقیار کقم اسقت؛ امقا در      الملل بر برقر   با رشد پایین، اثر افزایش تجارت بین
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وری  های با رشد متوسط افزایش تجارت خارجی اثر فراوانی برافزایش برقر   ب ش
الملل از طریق  افقزایش    توان نتیجه گرفت که افزایش تجارت بین دارد؛ بنابراین می

های با رشد بقاال منبقع مرمقی بقرای      درات در ب شرقابت واردات یا گسترش صا
وری و  های با رشد متوسط و پایین و در نتیجه  ارتقای برر  انتقال فناوری به ب ش

 (.1386ها است )عمادزاد  و همکاران،  افزایش رشد اقتصادی در این ب ش
گقیاری   بحث دربار  سیاست توسعه و بازسازی اقتصادی نقاگزیر بقه سقرمایه   

شققود. شققاید میققان مباحققث نظققری مقولققه وام و  نقققش آن منترققی مققیخققارجی و 
برانگیزتقرین مققوالت اقتصقادی باشقد کقه  هقن        گیاری خارجی از بحقث  سرمایه
پردازان و پژوهشگران را به خود معطوف داشته است. از سقویی بسقیاری آن    نظریه

و از  انقد  را نیروی محرکه مؤثری برای رشد و توسعه کشورهای جران سوم پنداشته
هقای مقالی و صقنعتی     هقا را غقول   گقیاری  ای عامالن ایقن سقرمایه   سوی دیگر عد 

ی ولع سودآوری خقود شقکل   اند که الگوی توسعه این کشورها را در راستا دانسته
ها و شرایط ورود  طور مسلم ارزیابی منطقی در این خصوص به ویژگی بهدهند؛  می

 گی دارد.هایی به کشور میزبان بست گیاری چنین سرمایه
های چندملیتی بستگی بقه  وری ناشی از ورود بنگا   همچنین میزان سرریز برر 

های داخلی دارد. قابلیت جیب به معنی حقداکثر مققداری از    قابلیقت جقیب بنگا 
تواند در اقتصقاد داخلقی    گیاری مسقتقیم خارجی است که کشور میزبان می سرمایه

 د.خود به برترین روش، جقیب و ادغام کن
تقوان بققه    گیاری مستقیم خارجی را مقی عوامل مؤثر بر ظرفیت جیب سرمایه

 چند گرو  تقسیم کرد 

( شکاف فناوری و فاصله تکنولو یکی بیشتر بقین کشقور   1978) 1«فیندلی. »1
دانقد؛   میزبقان و مبدأ را فرصتی طالیی برای جقیب فنقاوری جدیقد از خقارن مقی 

تقد است که شکاف فناوری بیشتر عامقل کقاهش تقوان    (، مع1997) 2«ملقو  دی»امقا 
 جیب تکنولقو ی در کشور میزبان است.

                                                                                                                                 

1. Findlay 

2. Dimelo 
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( نیز شکاف تکنولو یکی ناشقی از سقرمایه انسقانی  1998) 1«گالو و ساگی»
های داخلققی   دانند. بنگا  و دانش فنی ناکافی را برای جیب فناوری جدید مؤثر می

هقای خقارجی برقر      از فناوری بنگا توانند  در صورت کم بودن شکاف فناوری می
 .ببرند

کننقد  ققدرت جقیب بقود ، افقزایش       . کیفیت نیروی کار، از عوامقل تعیقین  2
تققر    هققای پیشققرفته   دهند  توان کارگران برای کار با فنقاوری  انسانی، نشان   سرمایه

، برای اینکه کشوری بتواند از فواید ناشقی از  «برنستن و دیگران»اسقت. بقه عقید  
انسقانی را     ای از سقرمایه  گقیاری خقارجی برر  ببقرد، بایقد حقداقل آسقتانه      سرمایه

 داشته باشد.
تنرقا موجققب تشققوی      و توسقعه نقه    ، تحقیق   «2کوهن و لوینتال». به اعتقاد 3

دهقد،    شود، بلکه توانایی بنگا  برای جیب فناوری جدید را توسعه می  نقوآوری می
وسقیله بربقود در قابلیققت     تشار سرریز تکنولو ی را بقه تحقی  و توسعه، افزایش ان

 (.1391دهد )به نقل از مرزبان و نجاتی،   ها افقزایش می جقیب بنگا 
سیسققتم مققالی، سققرم زیققادی در انتشقار دانققش و فنققاوری    . توسققعه4

 های جدید نیازمنقد  گیاری مستقیم خارجی دارد و تأسیس بنگا  حاصققل از سرمایه
هقای تقأمین مقالی منقابع       بازارهای مالی، هزینه   فقراوانی است. عدم توسعه   سقرمایه

شود؛ بنابراین انتشار و   پییر نمی  بقرد و تأسیس بنگا  جدید امکان جدید را بقاال مقی
 انتقال فناوری انجقام ن واهقد گرفت )همان(.
( یادآور FDIرجی )گیاری مستقیم خا  بعد از  کر عوامل مؤثر بر جیب سرمایه

هقای نسقبی    گیاری خارجی  که در حقیقت بازتابی از اصل مزیقت  شود، سرمایه  می
جای تجارت کاال با توجه بقه عقدم تحقرک دیگقر      در زمینه تجارت عوامل تولید به

ای به کشور میزبقان،   شود که با انتقال تجریزات سرمایه عوامل تولید است، باعث می
گقیاری ایقن    م اشقتغال افقزایش یابقد. چنانچقه سقرمایه     هم بازدهی نیروی کار و ه

صقورت   تواند به کلی جیب نکند، تولید بیشتر کشور میزبان می افزایش بازدهی را به

                                                                                                                                 

1. Glas & Sagi  

2. Cohen and Levinthal 
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کننقد  و   تقر نصقیب مصقرف    های پقایین  دستمزد حقیقی باالتر نصیب کارگر، قیمت
ترین  مرممالیات باالتر نصیب دولت کشور میزبان شود؛ عالو  بر این منافع مستقیم 

های خارجی را از اشکال دیگر انتقال منقابع مقالی متمقایز     گیاری ویژگی که سرمایه
دهی تولیقد و   های مربوط به مدیریت، سازمان کند، انتقال فناوری و انواع مرارت می

 (.202، ص 1384فر،   پرسنل فنی است )معصومی
اثققرات  تققوان گفققت  وری، مققی  بققر برققر  FDIبنققدی تققأثیرات  عنققوان جمققع بققه
تواند از دو کانال اصلی جریان یابقد  ن سقت از    گیاری مستقیم خارجی می سرمایه

منظور ساخت و ارتقای ظرفیت تولیدی مولد در اقتصقاد و دوم،   را  ارائه سرمایه به
وری عوامقل   های پیشرفته و سازمانی که به افقزایش کقارایی و برقر     با ارائه فناوری
 کند.  تولید کمک می
نیازهای سرریز دانش خارجی و گسترش اقتصقاد   ت که یکی از پیشگفتنی اس

محقور، ایجقاد بسقترهای مناسقب بقرای حمایقت از صقاحبان فکقر و ایقد ،           دانش
طورکلی نقوآوران و دانشقمندان اسقت. نققش      کارآفرینان، مبتکران، مت صصان و به

  دانش در تولید ثقروت و پیشقرفت کشقورها بسقیار حیقاتی اسقت و هقی  پدیقد         
هقای نوآورانقه    تر از خل  ثقروت از طریق  فعالیقت    تصادی در دنیای معاصر مرماق

افزود  حاصل از صنایع نوین کقه محصقول دانقش و     نیست؛ بنابراین امروز  ارزش
نوآوری است، بیش از سایر صنایع بقود ، بقر ایقن اسقاو  کشقورها بقرای تولیقد        

 کنند. محصول دانش با فناوری باال تالش می
ترین مراحل ایجقاد چنقین    ت نظام حقوق مالکیت فکری از مرمتشکیل و تقوی

نرقاد اقتصقادی اسقت کقه مبقادالت       بستری است. علم اقتصاد، حقوق مالکیت یک 
کنقد؛ افقرادی کقه بقر اسقاو       وسیله افراد را مطالعه مقی  اختیاری تولیدات انسانی به

عیقین  های خود بقرای مبادلقه کاالهقا و خقدمات شقرایطی را ت      ترجیحات و مرارت
کنند. افراد و کارگزاران به مبادله اطالعات پرداختقه و بقه دنبقال یقافتن برتقرین       می

و خطقا بقه    شیو  ت صیم منابع، در این تولیدات رقیب هستند، از طریق  آزمقون   
شقوند   های یکدیگر آشنایی پیدا کرد  و از اشقتباهات قبلقی خقود منتفقع مقی      سلیقه

 (.1384)رنانی، 
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جانبقه و پیشقرفت دائمقی کشقورها      ت به توسعه همقه حمایت از حقوق مالکی
بقه رشقد و تعقالی و     این حمایقت، جامعقه    ای خواهد کرد و در سایه کمک ارزند 

و گوناگونی دسترسی پیقدا کقرد ، بقه ققدرت اقتصقادی و توانقایی        ابتکارهای مرم
که رشد اقتصقادی در   ای خواهد رسید. در صورتی  معنوی و غنای فرهنگی شایسته

هقای اقتصقادی آن     وری و نوآوری باشد، موقع وقوع بحقران   مبتنی بر برر  کشوری
کشور دچار رکود شدید ن واهد شد. اصوالً حمایقت از حق  اختقراع ارزش قائقل     
شدن برای مالکیت فکری و معنوی و ایجادکنند  انگیز  بقرای نیقروی کقار جرقت     

ایقن حققوق از ققرن    وری بیشتر و پیشرفت اقتصادی است. حمایت از   افزایش برر 
بقرای  « کنوانسیون پاریس»المللی یعنی  نوزدهم به بعد با تصویب دو کنوانسیون بین

بقرای حمایقت از آثقار ادبقی و     « کنوانسیون برن»های صنعتی و   حمایت از مالکیت
مرور زمقان مقورد اصقالح و تجدیقدنظر واققع شقد        آغاز و به 1886هنری در سال 

 .(1395آبادی و ساری گل،  )شا 
توان گفت یکی از عوامقل مرمقی کقه در شقرایط فعلقی        در یک نگا  کلی می

تواند شکاف بین اقتصاد کشور ما بقا کشقورهای پیشقرفته را تقا حقدود زیقادی         می
وری و ارتقای آن   اقتصادی را فراهم آورد، تقویت برر   کاهش دهد و امکان توسعه

های آزادسقازی تجقاری،     ستاست؛ بنابراین به این دلیل که در خصوص اثرات سیا
گیاری مسقتقیم خقارجی بقر متغیرهقای کقالن اقتصقادی        حقوق مالکیت و سرمایه

میان آزادسازی تجقاری    وری کل عوامل تولید و همچنین بررسی رابطه  ازجمله برر 
زمقان( مطالعقات    گیاری مستقیم خارجی )با استفاد  از روش معادالت هم  و سرمایه

رو در این پژوهش بررسی روابط بین این متغیرها در  این  کمتری صورت گرفته، از
 زمان بررسی  خواهد شد. چارچوب سیستم معادالت هم

 پیشینه پژوهش

المللقی و   سقااری بقین    اثرات برون»( در پژوهشی با عنوان 1395طیبی و همکاران )
نت قب  وری کل عوامل تولید  مطالعه موردی صقنایع م   سرمایه با فناوری باال بر برر 

های تابلویی برای صنایع منت قب بقا    با استفاد  از روش داد « با فناوری باالی ایران
سقااری   ( بقه بررسقی اثقرات بقرون    1379-1391فناوری بقاالی ایقران طقی دور  )   
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گقیاری مسقتقیم خقارجی و     المللی، سقرمایه بقا فنقاوری بقاال، سقرریز سقرمایه        بین
انقد. نتقایج    ری کل عوامل تولید پرداختهو  موجودی سرمایه تحقی  و توسعه بر برر 

المللی ازلحاظ آماری معنقادار   سااری بین دهد که کشش متغیر برون برآورد نشان می
دار سقرمایه بقا    اثر مثبقت و معنقی    دهنقد   است. نتقایج حاصل از برآورد الگو نشان

وامقل  وری کقل ع   های مستقیم خارجی بر برقر   گیاری  فناوری باال و سرریز سرمایه
آمد  از ایقن   دست تولید در صنایع منت ب با فناوری باالی ایران است. طب  نتایج به

وری کقل عوامقل تولیقد صقنایع       پژوهش افزایش سرمایه تحقی  و توسعه بقر برقر   
 منت ب با فناوری باال در ایران غیر معنادار بود  است.

حقوق مالکیت و  تأثیر نرادهای»پژوهشی با نام ( در 1393دادگر و همکاران )
بقا تأکیقد بقر اینکقه نرادهقا      « نرادهای قراردادی بر رشد اقتصادی با تأکید بر ایقران 

ازجمله عوامل اصلی و مؤثر بر رشد و توسعه اقتصقادی هسقتند، نرادهقا را بقه دو     
کننقد  اجقرای    نرادهای تضمین»و « کنند  از حقوق مالکیت نرادهای حمایت»گرو  

بندی بررسی  شقد    ند. در این پژوهش بر اساو این تقسیما تقسیم کرد « قراردادها
یک از این دو نراد در تقأثیر بقر رشقد اقتصقادی  اولویقت بیشقتری        کدام»است که 

های موجود، شاخم الزام به اجقرای قراردادهقای    همچنین از میان شاخم«. دارند
نیاد مؤسسه فریزر و برای نرادهای قراردادی و شاخم حمایت از حقوق مالکیت ب

زایی  اند. برای حل مشکل درون شد  هریتیج برای نرادهای حقوقی مالکیت انت اب 
ای و رویکرد سلسله مراتبی  های نرادی، از روش حداقل مربعات دومرحله شاخم
شقد  اسقت. نتقایج     عنوان متغیر ابزاری به شقکل بقرش مقطعقی اسقتفاد       نرادها به

مالکیت بر تولیقد ناخقالم سقرانه     دهد که نرادهای حامی حقوق  پژوهش نشان می
ها تأثیرگیار هستند؛ اما نرادهای اجرای قراردادها در نمونقه جرقانی و     در اکثر گرو 
 های م تل  کشورها تأثیری ندارد.  بیشتر گرو 

گقیاری مسقتقیم    اثقر سقرمایه  »( در پژوهشی با عنوان 1392طیبی و همکاران )
گقیاری مسقتقیم خقارجی و رشقد      خارجی و درجه باز بقودن تجقاری بقر سقرمایه    

بقا توجقه بقه فراینقد      «توسقعه آسقیایی(   کشور درحال 10اقتصادی )مطالعه موردی 
گقیاری مسقتقیم خقارجی بقه      شدن و اهمیت یافتن نقش تجارت و سقرمایه  جرانی
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بررسققی آثققار درجققه بققاز بققودن تجققاری کشققورها و نیققز سققازوکار جققیب        
یاری داخلقی و رشقد اقتصقادی در    گ های مستقیم خارجی بر سرمایه گیاری سرمایه

اند. برای بررسی این موضوع عوامقل مقؤثر    توسعه آسیایی پرداخته کشور درحال 10
گیاری داخلی و رشد اقتصادی این کشقورها ازجملقه درجقه بقاز بقودن       بر سرمایه

( بررسقی  1980-2008گیاری مستقیم خارجی طی دور  زمقانی )  تجاری و سرمایه
صقورت   های پانل با اثرات ثابت بقه  آوردی از روش داد شد  است. برای اهداف بر

شد  اسقت. نتقایج نشقان     استفاد   (GMM)یافته  پویا و نیز روش گشتاورهای تعمیم
گیاری مسقتقیم خقارجی، درجقه بقاز بقودن       گیاری داخلی، سرمایه داد  که سرمایه

اثقر منفقی و   تجاری و سرمایه انسانی اثیر مثبت و معنادار،  اما تورم و توسعه مقالی  
انقد. همچنقین رشقد اقتصقادی،      معناداری بر رشقد اقتصقادی ایقن کشقورها داشقته     

گققیاری مسققتقیم خققارجی و توسققعه مققالی اثققر مثبققت و معنققاداری بققر     سققرمایه
گیاری داخلی این کشورها دارند؛ اما درجه باز بقودن تجقاری اثقر منفقی و      سرمایه

 .ر  موردنظر داشته استگیاری این کشورها طی دو معناداری بر سطح سرمایه
تأثیر حقوق مالکیت و نقوآوری  »( در پژوهشی با نام 1390آبادی و خانی ) شا 

 1995-2008های سری زمقانی   با استفاد  از داد « G15بر رشد اقتصادی کشورهای 
اند. نتایج این مطالعه بیانگر وضقعیت   و ایران استفاد  کرد  G15در کشورهای گرو  

در حمایت از حقوق مالکیت فکری است. همچنین  G15شورهای مناسب ک  نسبتاً نا
کشور ایران ازلحاظ حقوق مالکیت فکری در جایگا  مناسبی ققرار نقدارد؛ ولقی در    

های نوآوری نسبت به سایر کشورهای مقورد مطالعقه، وضقعیت      بعضی از شاخم
لقی  رسد به دلیل رشد روزافزون تحصقیالت تکمی   مناسبی داشته است که به نظر می

تر از حقوق مالکیت فکقری   های نفتی است؛ بنابراین حمایت جدی و سرریز ثروت
هقای   ، منجر به تحقیقات مشترک بقا هقدف خلق  مزیقت    G15در کشورهای عضو 

هقای مشقترک بقین     گقیاری  رقابتی، اقتصادی نمودن مقیاو تولید از طری  سقرمایه 
 شود.  کشورها می

آزادسقازی تجقاری، جریقان    »نقام  ( در پژوهشی بقه  2016ترنبال و همکاران )
های سری زمانی  با استفاد  از داد « وری در ب ش تولید استرالیا  و برر  FDIورودی 
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زمقان بقه    کار بردن مقدل معقادالت هقم     و به  1998-2012های  و فصلی برای سال
وری   و برقر   FDIزای میان آزادسازی تجاری، جریقان ورودی   ارزیابی ارتباط درون

هقای   دهقد حمایقت    اند. نتایج این مطالعه نشان مقی   لید استرالیا پرداختهدر ب ش تو
وری در   عنوان یک سقازوکار بقرای ارتققای برقر      تجربی برای آزادسازی تجاری به

داری بقه لحقاظ    تقأثیر معنقی   FDIکنقد؛ هرچنقد ورود     ب ش تولید استرالیا عمل می
 وری در این ب ش نداشته است.  آماری بر برر 

تقأثیر حققوق   »( در پژوهشقی بقا عنقوان    2010) 1«لستار و طاهر محمقود عبدا»
بقا  « مالکیت فکری بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد پقایین، متوسقط و بقاال   

های تقابلویی   صورت مدل داد  به 1975-2005کشور در دور  زمانی  38استفاد  از 
بقه بررسقی رابطقه    « پارک»و « گینارت»با استفاد  از شاخم حقوق مالکیت فکری 

حقوق مالکیت فکری و رشد اقتصادی کشورهای با درآمقد پقایین، متوسقط و بقاال     
دهد که حمایت از حقوق مالکیت فکری منجر بقه رشقد     اند. نتایج نشان می  پرداخته

شود؛ اما این اثر در کشورهای با درآمد بقاال نسقبت بقه کشقورهای بقا        اقتصادی می
 االتری دارند.درآمد پایین و متوسط ضریب ب

آزادسازی تجقاری و نقرخ   »( در پژوهشی با عنوان 2010) 2«مجید و همکاران»
طقور تجربقی،    زا بقه  با استفاد  از مدل رشقد درون « وری کل عوامل تولید رشد برر 

وری کققل عوامققل تولیققد را بققا تأکیققد بققر آزادسققازی تجققاری در   نققرخ رشققد برققر 
اند. در مرحله   بررسی کرد  1971-2007 های های صنعتی پاکستان بین سال کارخانه

وری کقل عوامقل تولیقد را     های مدل رشد، نرخ رشد برقر   اول با استفاد  از تکنیک
وری کقل عوامقل تولیقد و آزادسقازی      محاسبه و ساس رابطه میان نرخ رشقد برقر   

اند. طب  نتایج ضقریب متغیقر بقاز بقودن اقتصقادی منفقی و         تجاری را برآورد کرد 
های آزادسقازی تجقاری دولقت     دهد سیاست بود  که این موضوع نشان میمعنادار 

وری کل عوامل تولید در ایقن    توجری بر نرخ رشد برر  هنوز نتوانسته است اثر قابل
 کشور داشته باشد.

                                                                                                                                 

1. Abdul Sattar& Tahir Mahmood 

2. Majeed & et al  
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های  آثار باز بودن اقتصاد، سیاست»( در پژوهشی با نام 2000) 1«میلر و آپادیا»
ای از  بقرای مجموعقه  « وری کقل عوامقل تولیقد    تجاری و سرمایه انسقانی بقر برقر    

هقای تقابلویی و    کشور( بقا اسقتفاد  از داد    83توسعه ) کشورهای پیشرفته و درحال
اند کقه درجقه بقاز بقودن اقتصقادی بقه رشقد         ، نشان داد 1960 -1989برای دور  

وری  وری کل عوامل منجر شد  است و تأثیر سرمایه انسانی بر برقر   باالتری از برر 
در کشورهای با درآمد پایین بستگی بقه میقزان درجقه بقاز بقودن اقتصقاد دارد. در       
کشورهای فقیر با درجه کم باز بودن اقتصادی، این اثقر، منفقی و بقرای کشقورهای     

 فقیر با اقتصاد بازتر مثبت است.

 ها  معرفی مدل و داده

لکیقت،  شقد  در خصقوص اثقر حققوق ما     با توجه به مبانی نظری و مطالعات انجام
وری کل عوامقل تولیقد،     گیاری مستقیم خارجی بر برر  آزادسازی تجاری و سرمایه

( بقه شقرح زیقر    2016شد  پژوهش به پیقروی از ترنبقال و همکقاران )    مدل تعدیل
 است 

𝐿𝑇𝐹𝑃𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝐿𝐹𝐷𝐼𝑡 + 𝛽3𝐿𝐾𝐿𝑡 + 𝛽4𝐿𝑂𝑃𝐸𝑁𝑡 + 𝛽5𝐿𝑀𝑡 + 𝛽6𝐿𝐺𝑡 + 𝛽7𝐿𝑃𝑃𝑅𝑡 + 휀𝑡     
𝐿𝐹𝐷𝐼𝑡 =  𝛽8 + 𝛽9𝐿𝑂𝑃𝐸𝑁𝑡 + 𝛽10𝐿𝐺𝑁𝐼𝑡 + 𝛽11𝐿𝑊𝑡 + β12𝐿𝑇𝐹𝑃𝑡 + 𝒱𝑡  

𝐿𝑂𝑃𝐸𝑁𝑡 = 𝛽13 + 𝛽14𝐿𝐹𝐷𝐼𝑡 + 𝛽15𝐿𝑇𝐹𝑃𝑡 + 𝛽16𝐿𝐺𝑁𝐼𝑡 + 𝛽17𝐿𝐸𝑡 + 𝜃𝑡       (1) 

 اند از  متغیرهای وابسته در این معادالت عبارت
𝐿𝑇𝐹𝑃𝑡 وری کل عوامل تولید.   لگریتم برر 

: 𝐿𝐹𝐷𝐼𝑡 گیاری مستقیم خارجی لگاریتم سرمایه 
: 𝐿𝑂𝑃𝐸𝑁𝑡لگاریتم آزادسازی تجاری 

 اند از  متغیرهای مستقل عبارت
: 𝐿𝐾𝐿𝑡 ه نیروی کارلگاریتم سرمایه ب 
: 𝐿𝑀𝑡 لگاریتم واردات مصرفی 
: 𝐿𝐺𝑡 های دولت لگاریتم هزینه 

: 𝐿𝑃𝑃𝑅𝑡 لگاریتم حقوق مالکیت 

: 𝐿𝐺𝑁𝐼𝑡 لگاریتم تولید ناخالم داخلی ایران 

                                                                                                                                 

1. Miller& Upadhyay 
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: 𝐿𝐸𝑡 لگاریتم نرخ ارز واقعی 

: 𝐿𝑊𝑡  های صنعتی لگاریتم درآمد کارگا 

𝑡   شاخم زمان 

𝜃𝑡 و 휀𝑡 ،𝒱𝑡  اجزی اخالل معادالت   

 وری گیری بهره معرفی شاخص اندازه

وری کل عوامل تولید، به ت مین ضرایب تقابع تولیقد    از آنجا که برای محاسبه برر 
تقرین توابقع تولیقد پرداختقه      طور خالصقه بقه معرفقی مرقم     در ادامه  به نیاز است، 

 .شود  می
ترین تابع تولیقد در اقتصقاد    ترین و متداول معروف« کاب داگالو»تابع تولید 

(. در سقال  Miller,2008است و در مطالعات تجربی بسیاری اسقتفاد  شقد  اسقت )   
هایی از صقنایع تولیقدی     کاب و داگالو یک تابع تولید ارائه و آن را با داد  1928

بقرآورد کردنقد. شقکل تقابع کقاب داگقالو        1922 - 1899هقای   آمریکا طی سال
 :صورت زیر بود به

𝑄 = 𝐴𝐿𝛽𝐾𝛼           (2) 

𝑄 افزود  و یقا ارزش تولیقد،    ارزش𝐾    ،موجقودی سقرمایه𝐿     نیقروی کقار بقه
کشش تولید نسقبت بقه    βکشش تولید نسبت به سرمایه،  αشد  در تولید،  کارگرفته

نقد   ده نشقان  β+αبیانگر ضریب تکنولو ی و  𝐴نیروی کار است. در  رابطه پارامتر 
 .بازدهی نسبت به مقیاو تولید است

جانشینی کار »و دیگران با عنوان  1«آرو»ای که توسط   در مطالعه 1961در سال 
انجام گرفت تقابع تولیقد بقا کشقش جانشقینی ثابقت       « و سرمایه و کارایی اقتصادی

 .معرفی و به کار گرفته شد
تقابع تولیقد بقه    با فرض دو عامل تولید نیروی کار و سرمایه، فرم تبعقی ایقن   

 :شکل زیراست
𝑄 = 𝐴[𝛼𝐾−𝜌 + (1 − 𝛼)𝐿−𝜌]−𝛾/𝜌            (3) 

𝜌 ≠    , −1 < 𝜌 < ∞ , 0 < 𝛼 < 1 , 𝐴 > 0   ) 

𝐴  ،ضریب تغییرات تکنولو یγ        درجقه بقازدهی نسقبت بقه مقیقاو )درجقه

                                                                                                                                 

1. Arrow 
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 پارامتر توزیعی عوامل که سرم نسبی عوامل α ها،  پارامتر جانشینی نراد  𝜌همگنی(،
 .مقدار تولید است 𝑄نیروی کار و  𝐿موجودی سرمایه،  𝐾دهد،  تولید را نشان می

در تابع تولید کاب داگالو فرض ثابت بودن کشش عوامل تولیقد و بقازدهی   
رود؛ عقالو  بقر    های مرم این تابع تولید به شمار مقی  ثابت به مقیاو از محدودیت

در این تابع تولید کشش جانشینی بین عوامل تولید نیز برابر واحد فرض شد   این،
هقای   سقه اقتصقاددان بقه نقام     1950ها سبب شد کقه در دهقه    این محدودیت .است

معرفقی  « تقابع تولیقد متعقالی   »تابع تولیدی را به نام  3«هاکینگ»و  2«کارتر»، 1«هالتر»
است. فرم تبعی ایقن تقابع تولیقد دو    ای از کاب داگالو  کردند که شکل تغیر یافته

صورت زیقر اسقت )بقه نققل از      شد ، به و همکاران ارائه « هالتر»ای که توسط   نراد 
 :(1394عطر کار روشن و رسولی،

𝑄 = 𝐴𝐾𝛼𝐿𝛽𝑒𝛾𝑘+𝜇𝑙          (4) 

با افزودن جزء متقاطع به این مدل، شکل عمومی آن به شکل زیر تغییقر کقرد   
 :است 5صورت تابع  معروف است. شکل عمومی آن به« ابع دبرتینت»که به 

𝑄 = 𝐴𝐾𝛼𝐿𝛽𝑒𝛾𝑘+𝜇𝑙+𝛿𝑘𝑙             (5) 

«𝛿𝑘𝑙» دهد و مفروم آن این است کقه   تأثیرات متقاطع عوامل تولید را نشان می
بلکقه  تنرا به مقدار استفاد  از آن عامل بستگی دارد،  های تولیدی هر عامل نه کشش

هقای تقابع    متأثر از مقدار استفاد  از عامل دیگر نیز است. این تابع تولید محدودیت
هقا را متغیقر در نظقر     تولید کاب داگالو را ندارد و کشقش جانشقینی بقین نرقاد     

کند که تقارن وجود دارد؛ یعنقی اثقر جانشقینی نیقروی کقار       گیرد؛ اما فرض می می
جای نیروی کار است و همچنین فرض  مایه بهجای سرمایه برابر اثر جانشینی سر به

 .همگنی را نیز ندارد

فقرض کشقش    𝐶𝐸𝑆هقای جقدی تقابع کقاب داگقالو و       یکی از محقدودیت 
 1972هقا اسقت. بقرای رفقع ایقن محقدودیت در سقال         جانشینی ثابت بقین نرقاد   

را معرفی کردند کقه در  « تابع تولید ترانسلوگ» 2«الئو»و  1«جرگنسون»، 4«کریستین»
                                                                                                                                 

1. Halter 

2. Carter 

3. Hocking 
4. Christensen 
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ها متغیر بود و محدودیت ثابت بودن کشش جانشینی   ن کشش جانشینی بین نراد آ
توان   را نداشت. در این تابع تولید اگر بیش از دو نراد  تولید وجود داشته باشد، می

ها را محاسبه کقرد. در وضقعیت دو    کشش جانشینی جزئی برای هر جفت از نراد 
 .تر از صفر است وار  بزرگها هم  ای کشش جانشینی بین نراد   نراد 

شقود )دبقرتین،    هم نوشته مقی  6فرم کامل تابع تولید ترانسلوگ به شکل تابع 
1376.) 

𝑙𝑛𝑄 = 𝑙𝑛𝐴 + 𝛼1𝑙𝑛𝐾 + 𝛼2𝑙𝑛𝐿 + 𝛼3(𝑙𝑛𝐿)(𝑙𝑛𝐾) + 𝛼4(𝑙𝑛𝐾)2 + 𝛼5(𝑙𝑛𝐿)2           (6) 

هقای تولیقدی، بسقته بقه      کششهای جانشینی و  دهد کشش  این تابع اجاز  می
دیگر تابع ترانسقلوگ هقر سقه ناحیقه      عبارت  ها، تغییر کنند؛ به  سطح مصرف نراد 
دهد. در تابع ترانسلوگ عالو  بر پارامترهای متغیرهقای اصقلی    تولیدی را نشان می

شقورکی و همکقاران،      زاد   شود )اعظم ضرایب، روابط متقابل متغیرها نیز برآورد می
1390.) 
وری   که بیانگر ضریب تکنولو ی یا همان برقر   𝑙𝑛𝐴  ر این تابع برای محاسبهد

منظقور بقرآورد    ( )بهGDPهای نیروی کار، سرمایه و تولید ) است با جایگیاری داد 
شود؛ سقاس    ابتدا یک ت مین ساد  انجام می eviewsافزار   ضرایب( با استفاد  از نرم

های مقورد بررسقی بقه دسقت      وری برای سال  رر با جایگیاری در فرم تابع مقدار ب
 آید.  می

 شاخص شدت تجارت

گیری باز بودن تجاری، نسبت تجارت یقک   ترین شاخم انداز  ترین و معمول ساد 
کشور )صادرات و واردات( به تولید ناخالم داخلی آن است. در مقاالت بسقیاری  

سادگی محاسبه آن  ترین مزیت این شاخم شد  است؛ مرم از این شاخم استفاد  
 های الزم کشورهای م تل  است. و در اختیار بودن داد 

𝑇𝐷 =
𝑋 + 𝑀

𝐺𝐷𝑃
        (7) شاخم شدت تجارت             

 

                                                                                                                                 

1. Jorgenson 

2. Lau  
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 معرفی شاخص حقوق مالکیت

 شاخص آزادی اقتصادی مؤسسه فریزر

مایکقل  »شقد  اسقت.    شاخم آزادی اقتصادی توسط مؤسسه فریزر طراحی و ارائقه  
، برند  جقایز  نوبقل اقتصقاد،    « 1میلتون فریدمن»یر اجرایی مؤسسه فریزر و ، مد«وافر

ای چقون   اند که در آن افراد برجسته هایی را برای آزادی اقتصادی ترتیب داد  کنفرانس
هقا   کردنقد. ایقن نشسقت    و ... شرکت می« 4پیتر باوئر»، «3داگالو نورث»، «2بکر  گری»

آزادی »انجامیققد و نیققز شققبکه « تصققادی جرققانآزادی اق»نرایتققاً بققه انتشققار گققزارش 
کشققور بققه  50سققازمان یافققت کققه در آن گروهقی از مؤسسققات بققیش از  « اقتصقادی 

وجو و تحقی  دربار  تریه برتقرین شقاخم آزادی اقتصقادی پرداختنقد. از آن      جست
طقور مرتقب تریقه و منتشقر شقد        های ساالنه آزادی اقتصادی جران، به زمان گزارش

ترین اجزای آزادی اقتصقادی   دگان این شاخم بر این باورند که اصلیکنن است. تریه
 دهد. را انت اب ش م، حمایت از مالکیت خصوصی و آزادی مبادله تشکیل می

بنابراین شرروندان یقک جامعقه در صقورتی آزادی اقتصقادی دارنقد کقه اوالً       
تعقرض  انقد، از   هایی که از را  غیر زور، فریقب و سقرقت بقه دسقت آورد      دارایی

هقا را مبادلقه    ها استفاد  و آن دیگران در امان باشد، ثانیاً بتوانند آزادانه از این دارایی
که با این آزادی معارض حققوق مشقابه دیگقران     کنند یا به دیگران بب شند، مادامی

 نشوند.
شاخم آزادی اقتصاد، شاخم موزون و مرکب از متغیرهای م تلق  اسقت   

اند. جز ساختار قانونی در   های متفاوت طراحی شد  شاخم اصلی با وزن 7که در 
این شاخم به بحقث حفاظقت از حققوق مالکیقت و اجقرای قراردادهقا پرداختقه        

طورکلی شامل سه مؤلفه امنیت ققانونی و حققوق مالکیقت خصوصقی      شود و به می
)ریسک سلب مالکیت و توقی  اموال توسط دولقت(، امکقان برققراری قراردادهقا     

                                                                                                                                 

1. Milton Friedman 
2. Graybaker 
3. Douglas North 
4. Peter Bauer 
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شقود )بابقاجعفری،    راردادها توسط دولت( و حاکمیقت ققانون مقی   )ریسک ابطال ق
1391.) 

 وتحلیل ابزار تجزیه

شود، الزم است ارتبقاط متقابقل    میفتار چند متغیر سری زمانی بررسی که ر هنگامی
هقای انجقام ایقن کقار اسقتفاد  از        این متغیرها نیز مورد توجه ققرار گیقرد؛ از روش  

زمان به لحاظ ساختاری بقا   که سیستم معادالت هم زمان است. ازآنجایی معادالت هم
کنند  فروض کالسیک  های چند متغیر  متفاوت است، احتمال دارد تأمین  رگرسیون

هقای سیسقتم    های چند متغیر  نباشد. فقرض یکقی از مش صقه     حاکم بر رگرسیون
 عنوان متغیر توضقیحی  زمان این است که متغیر وابسته دریک معادله به معادالت هم

شود، چنیقن متغیری ممکن است بقا جملقه     های دیگر از سیستم ظاهر می در معادله
اسم متغیر توضیحی وارد شد  اسقت، همبستققه     هقایی که در آن به پسماند معادلقه

باشقد و همبسته بودن متغیر توضیحی با جملقه پسقماند در یقک معادلقه، فقروض      
د  از برآوردگرهقای حقداقل   کنقد. در چنقین شقرایطی اسقتفا      کالسیک را نقض می

تنرا اریب، بلکه ناسازگار نیز  شود که نه  ( منجر به نتایجی میOLSمربعات معمولی )
نرایت میل کند، بازهم برآوردگرهای  است؛ یعنی حتی اگر حجم نمونه به سمت بی

 (.1393شوند )گجراتی،   حداقل مربعات معمولی با مقادیر حقیقی جامعه برابر نمی
استفاد  شقد  کقه یکقی از     SLS3  یری از بروز این مشکل، از شیو برای جلوگ

 زمان است. های سیستمی برای برآورد معادالت هم روش

 ای  روش كمترین مربعات سه مرحله

هقای سیسقتمی )بقا اطالعقات کامقل( ققرار دارد.        بنقدی روش  این روش در طبققه 
مجانبی ندارند؛ یعنی های سازگار هستند؛ اما کارایی  ای روش های تک معادله روش

کنقد؛ پقس     ها به سمت صقفر میقل مقی    با افزایش حجم نمونه، اریب و واریانس آن
سازگارند؛ اما چون حداقل واریانس را ندارند، از کارایی برخوردار نیستند )سوری، 

 (.938، ص 1395
 این روش دارای سه مرحله است 
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له وجود دارد. در واققع  شد  برای متغیرهایی که در هر معاد برآورد فرم حل. 1
 OLS  ام باشد، ابتدا با استفاد  از شیو  jزای معادله  برداری از متغیرهای درون 𝑌𝑗اگر

𝑌𝑗  معادله = 𝑋𝜋𝑗 + 𝑉𝑗 .ت مین زد  خواهد شد 
�̂�𝑗عبارت. 2 = 𝑋�̂�𝑗  محاسبه ساس�̂�𝑗 + �̂�𝑗  در معادلهj  ام جایگزین𝑌𝑗  د  و شق

اسقت و بقه    2slsحاصله همقان بقرآورد     شود. نتیجه  دوبار  ضرایب ت مین زد  می
ام محاسبه و واریانس و کوواریانس بین جمقالت اخقالل    jکمک آن خطای معادله 

(�̂�𝑖𝑗 حساب می )شود.  ها 

( بقرای ت مقین   GLSحقداقل مربعقات وزنقی )     پایقانی از شقیو     در مرحله. 3
ها است )سقوری،   �̂�𝑖𝑗ها معادل  الت استفاد  شد  که در آن وزنضرایب سیستم معاد

 (938، ص 1395

 مسئله تشخیص

تقوان از ضقرایب    آیا می»هدف این مبحث یافتن پاس ی برای این پرسش است که 
هقای عقددی بقرای پارامترهقای یقک معادلقه        شقد ، ت مقین   ت مینی شکل خالصه

جواب مثبقت باشقد، معادلقه مربوطقه یقک      که  درصورتی« ساختاری پیدا کرد یا نه؟
رابطه مش م و در غیر این صورت مشق م نشقد  یقا کمتقر از حقد مشق م       

 خواهد بود.
از  همچنین یک معادله مش م، خود ممکن است که دقیقاً مش م  یا بیش 

توان گفت با معادله دقیققاً مشق م    ترتیب در صورتی می این حد مش م باشد. به
فردی برای پارامترهای سقاختاری مربوطقه    مقادیر منحصربه مواجریم که قادر باشیم

به دسقت آوریقم و در صقوتی کقه تعقداد مققادیر عقدد حاصقل بقرای بعضقی از           
از حقد   پارامترهای معقادالت سقاختاری بقیش از یکقی باشقد؛ معادلقه فقوق بقیش         

 شود. مش م نامید  می
متفاوتی از های  شود که بتوان مجموعه اصوالً مسئله تش یم زمانی مطرح می

، ص 1393هقا بقه دسقت آورد )گجراتقی،      ضرایب ساختاری را از یک گقرو  داد  
842.) 
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 قواعد بررسی قابلیت تشخیص یک معادله

 اند از  در حالت تش یم دو شرط برای شناسایی معادالت وجود دارد که عبارت
 ای شرط رتبه. 1
 ای شرط درجه .2

 اند از  ای عبارت جهای و در نمادهای الزم برای بررسی شرط رتبه
Mزا )وابسته( مدل   تعداد متغیرهای درون 
mزا )وابسته( در معادله معین )تحت بررسی(   تعداد متغیرهای درون 
Kشد  )مستقل( مدل   تعداد متغیرهای از پیش تعیین 
k   شقد  )مسقتقل( در معادلقه معقین )تحقت         تعداد متغیرهقای از پقیش تعیقین

 بررسی(

 طه با قابلیت تشخیصای در راب شرط درجه

زمان برای آنکه یک معادله مشق م باشقد، نبایقد     در یک مدل دارای معادالت هم
ای کقه در معادلقه فقوق وجقود دارنقد، کمتقر از        شد  تعداد متغیرهای از پیش تعیین

 زای موجود در معادله منرای یک باشد؛ متغیرهای درون
𝐾یعنی   − 𝑘 ≥ 𝑚 − 𝐾. چنانچه  1 − 𝑘 = 𝑚 − له تحت بررسقی  باشد، معاد 1

𝐾که  دقیقاً مش م و درصورتی − 𝑘 > 𝑚 − از حقد    باشد، بقا وضقعیت بقیش      1
 مش م مواجریم.

 ای در رابطه با قابلیت تشخیص شرط رتبه

ای، شرط الزم و نه کافی برای تش یم اسقت؛ یعنقی حتقی اگقر ایقن       شرط درجه
 شد  باشد، باز ممکن اسقت کقه یقک معادلقه مشق م نباشقد. نکتقه        شرط تأمین 

خقود   ای برآورد  شود، در این صورت خودبه توجه این است که اگر شرط رتبه قابل
 که عکس این مسئله صادق نیست. ای تأمین خواهد شد. درصورتی شرط درجه

زا؛ یک معادله مش م خواهقد   متغیر درون Mمعادله و  Mدر یک مدل دارای 
( از M-1()M-1)  درجقه  بود، اگر و تنرا اگر بتوان حداقل یک دترمینان غیر صقفر از 

شقد ( خقارن از معادلقه مربوطقه، امقا       زا و از قبقل تعیقین   ضرایب متغیرهای )درون
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 (.842، ص 1393ملحوظ در سایر معادالت مدل به دست آورد )گجراتی، 

 شناسایی معادالت

 ای در معادالت ای و رتبه بررسی شرط درجه

 ای شرط درجه

𝐾ای باید  مطاب  شرط درجه − 𝑘 ≥ 𝑚 − اشد تا یک معادله را مش م بدانیم. ب  1
 کنیم   این شرط را بررسی می

7وری   در معادلققه اول یعنققی برققر  − 4 = 3 > 3 − 1 = اسققت کققه شققرط  2
 ای در این معادله برقرار است. درجه

7گیاری مستقیم خقارجی    در معادله دوم، سرمایه − 2 = 5 > 3 − 1 = کقه   2
 ای برقرار است. در این معادله نیز شرط درجه

7وم، آزادسازی تجاری  در معادله س − 2 = 5 > 3 − 1 = ، در ایقن معادلقه    2
 ازحد مش م هستند. نیز این شرط برقرار است پس هر سه معادله بیش

 ای شرط رتبه

زا، یقک معادلقه    متغیر درون Mمعادله و  Mای در یک مدل دارای  مطاب  شرط رتبه
  ز درجقه مش م خواهد بود، اگر و تنرا اگر بتوان حداقل یک دترمینان غیر صقفر ا 

(M-1()M-1خقارن از معادلقه    زا و از قبل تعیین ( از ضرایب متغیرهای )درون ) شد
ای را نیقز بقه    مربوطه، اما ملحوظ در سایر معادالت مدل به دست آورد. شرط رتبقه 

 کنیم  شرح زیر بررسی می

 زمان ای بر اساس قابلیت تشخیص معادالت هم بررسی شرط رتبه .١جدول 

 LTFP LFDI LOPEN LKL LG LGNI LPPR LM LW LE معادله

 𝛽2 𝛽4 𝛽3 𝛽6 0 𝛽7 𝛽5 0 0 1 وری  بهره

گذاری  سرمایه
 مستقیم خارجی

𝛽12 1 𝛽9 0 0 𝛽10 0 0 𝛽11 0 

 𝛽15 𝛽14 1 0 0 𝛽16 0 0 0 𝛽17 آزادسازی تجاری

 وری   رر ای در معادله ب بررسی شرط رتبه -

[
𝐶10 C11

C16 0
] = 0 − C11 ∗ C16 ≠ 0 
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 گیاری مستقیم خارجی  ای در معادله سرمایه بررسی شرط رتبه -
[
𝐶3 0
0 C17

] = 𝐶3 ∗ C17 − 0 ≠ 0 

 ای در معادله آزادسازی تجاری  بررسی شرط رتبه -

[
𝐶3 0
0 C11

] = 𝐶3 ∗ C11 − 0 ≠ 0 

حداقل یک دترمینان غیر صقفر در هقر یقک از معقادالت     شود که  مالحظه می
 ای نیز در سه معادله برقرار است. وجود دارد؛ بنابراین شرط رتبه

 نتایج برآورد الگو

ای بقه بقرآورد دسقتگا      این قسمت با استفاد  از روش حداقل مربعات سقه مرحلقه  
ریتمی بقودن  زمانی خواهد پرداخت که در باال تصریح شد. به دلیل لگا معادالت هم

شود. نتایج حاصل از بقرآورد هقر    صورت کشش تفسیر می تمام متغیرها، ضرایب به
 معادله، به شرح زیر است 

 وری معادله بهره

 ارائه شد  است. 2جدول نتایج حاصل در 

 SLS٣وری در ایران به شیوه   نتایج حاصل از برآورد معادله بهره .2جدول 

 SLS3 تخمین معادله اول به شیوه

 اوتمال Erro .Std t-Statistic ضریب نماد نام متغیر

 C(1) عرض از مبدأ مدل اول
   

 LFDI گذاری مستقیم خارجی لگاریتم سرمایه
   

 LKL لگاریتم نسب  سرمایه به نیروی کار
   

 LOPENNESS لگاریتم آزادسازی تجاری
   

 LM لگاریتم وارداح کاالهای مصرفی
   

 LG لگاریتم مخارج دول 
   

 LPPR لگاریتم وقوا مال،ی 
   

2
R

 


 های تحقی  منبع  یافته

عوامل تولید در دو دور  قبل   وری کل  بود  و متغیر برر  1«خود توضیح»این معادله 

                                                                                                                                 

1. Auto-regression 
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 بر آن اثرگیار است.
2، مققدار  2آمد  در جدول شقمار    دست با توجه به نتایج به

R    در ایقن معادلقه
وری کقل عوامقل تولیقد توسقط       % از تغییقرات برقر   46دهقد کقه حقدود     نشان می

 شود. متغیرهای مستقل توضیح داد  می
گقیاری   شقود کقه سقرمایه    همچنین با توجه به مندرجات جدول مالحظه مقی 

وری کل عوامقل تولیقد اسقت. ضقریب ایقن       داری بر برر  مستقیم خارجی اثر معنی
گیاری مستقیم خقارجی،   درصد افزایش در سرمایه 1دارد که به ازای  متغیر بیان می

دهنقد  اهمیقت    یابقد کقه نشقان    درصد افزایش مقی  0.10وری کل عوامل تولید  برر 
جقیب  وری اسقت.    ی و نققش آن در  ارتققای برقر    گیاری مستقیم خقارج  سرمایه
گیاری مستقیم خارجی از طری  اثرات مثبتی ماننقد کسقب دارایقی، انتققال      سرمایه

تکنولو ی، معرفی فرایندهای جدید، تقویت توان مدیریتی کارکنان و دسترسقی بقه   
تواند باعث افقزایش تولیقد و رشقد اقتصقادی در کشقورهای       بازارهای خارجی می

 شود. میزبان

گیاری مستقیم خارجی در این معادله، تحقت تقأثیر لگقاریتم     همچنین سرمایه
آزادسازی تجاری، لگقاریتم تولیقد ناخقالم ملقی، لگقاریتم حققوق و دسقتمزد و        

گقیاری   حاصقل تنرقا اثقر سقرمایه      کل عوامل تولید است و نتیجه   وری  لگاریتم برر 
دوم، در   غیرهای موجقود در معادلقه  وری نیست؛ بلکه اثر مت  مستقیم خارجی بر برر 

FDI .ملحوظ است 
داری بقر   آمد ، نسقبت سقرمایه بقه نیقروی کقار، اثقر معنقی        دست طب  نتایج به

وری کل عوامل تولید دارد. با توجه به این نتایج اگر نسبت سرمایه بقه نیقروی    برر 
دا درصقد افقزایش پیق    1.22وری کل عوامقل    کار یک درصد افزایش پیدا کند، برر 

کند و این بیانگر این است که رشد سرمایه نسبت به نیروی کار )شدت سرمایه(  می
اگقر در اقتصقاد موجقودی سقرمایه رشقد      وری نقش بسزایی دارد.   در  ارتقای برر 

بیشتری نسبت به نیروی کار  داشته باشد، این امر موجب افزایش نسبت موجقودی  
وری کل عوامل منجقر   ه افزایش برر سرمایه به نیروی کار )شدت سرمایه( شد  و ب

 شود. می
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توان اثقر آزادسقازی تجقاری را بقر      نمی 2با توجه به مندرجات جدول شمار  
دهد به ازای افقزایش    وری کل عوامل تولید رد کرد. ضریب این متغیر نشان می برر 

درصقد افقزایش    1.42وری کقل عوامقل تولیقد     یک درصد آزادسازی تجاری، برر 
کنقد تقا     های داخل وارد می  فع موانع تجاری فشار رقابتی بیشتری بر بنگا یابد. ر می

رو  به دنبال کسب دانش خارجی بقرای فنقون و فراینقدهای تولیقد باشقند. از ایقن       
وری را ترغیقب    ها را تسقریل و رشقد اقتصقادی و برقر      جریان تجارت جریان اید 

 کند. می
وری  داری بر برقر   مصرفی اثر معنیآمد  واردات کاالهای  دست مطاب  نتایج به

وری کل عوامل  کل عوامل تولید دارد و با افزایش یک درصد واردات مصرفی برر 
یابد. با توجه به آمار گمرک جمروری اسالمی ایقران،   درصد کاهش می 0.39تولید 

دهقد کقه باعقث     ساختار واردات را بیشتر واردات کاالهقای مصقرفی تشقکیل مقی    
 وری کل عوامل تولید کاهش یابد. لی محدود شود و سطح برر شود تولید داخ می

توان رد کقرد.   وری کل عوامل تولید را نمی همچنین اثر م ارن دولت، بر برر 
 2.25وری  شود با افقزایش یقک درصقد م قارن دولقت، برقر        مشاهد  می چنانچه 

ملی را به توجری از درآمد  یابد. در ایران م ارن دولتی سرم قابل درصد افزایش می
ای مناسقب هزینقه شقوند،     گونقه  دهند و چنانچه این م ارن بقه   خود اختصاص می

  هقای ایجقاد اشقتغال و رشقد و توسقعه      توانند سبب تحریک اقتصاد شد ، زمینه  می
تقر   کقارگیری برینقه   اقتصادی را فراهم کنند. با رسیدن به رشد اقتصادی، امکقان بقه  

یابقد. بایقد تأکیقد      وری عوامل تولید افزایش مقی    شد ، برر های تولیدی فراهم   نراد 
 کرد که بازارها و دولت اثرب شِ مسئول مکمل یکدیگرند.

وری کل عوامل  داری بر برر  آمد  حقوق مالکیت اثر معنی دست مطاب  نتایج به
هقای تحقیق  و    تولید ندارد. با توجه به آمارهای بانک جرانی در خصوص شاخم

در مورد وضعیت حققوق مالکیقت    2016سه فریزر در سال توسعه و آمارهای مؤس
 159بنقدی کشقورها     و رتبه ایران را در رد  4.59در ایران که مقدار این شاخم را 

دهد که فضای اقتصاد کشور به دلیل روان  بینی کرد  است؛ این نتیجه نشان می پیش
ردم و حکومقت،  وسیله مق  قضائیه و رعایت نکردن قانون به  فساد، عدم استقالل قو 
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وکار مولد مناسب نیست تقا منجقر بقه بربقود توانقایی       گیاری و کسب  برای سرمایه
وری شود. وضعیت ضعی  حقوق مالکیت فکری و فیزیکی هم باعث   تولید و برر 

گقیاری در امقور مربقوط بقه نقوآوری، ابقداع و اختقراع و          شد  است کقه سقرمایه  
کشور مأیوو شد ، کتب و نشقریات علمقی    افزارها در گیاری در تولید نرم  سرمایه

های انسانی ما با حوز  کقاربرد فاصقله پیقدا کنقد. در      مولد کم تولید شود و سرمایه
وری را تحقت تقأثیر ققرار      تواند برر   واقع حقوق مالکیت به دلیل ضعی  بودن نمی

 دهد.
و اثقر دو متغیقر آزادسقازی تجقاری و      2بر اساو مشاهدات جقدول شقمار    

کاالهای مصرفی )آزادسازی تجاری اثر مثبت و واردات مصرفی اثقر منفقی    واردات
توان این نکته را بیان کرد که باید توجقه ویقژ  بقه صقادرات       وری دارد( می  بر برر 

ای  ای و سقرمایه   واردات نیز مواد واسقطه   ویژ  صادرات مواد غیرنفتی و در حوز  به
ای اثرب شی مورد انتظقار   موانع تعرفه های تجاری و رفع  صورت گیرد تا آزادسازی

 را داشته باشد.

 گذاری مستقیم خارجی معادله سرمایه

 شد  است  نمایش داد   3نتایج حاصل از برآورد این معادله، در جدول 

 SLS٣خارجی در ایران به شیوه   مستقیم    گذاری  نتایج حاصل از برآورد معادله سرمایه .٣جدول 

 SLS3 شیوه تخمین معادله دوم به

 اوتمال Std. Erro t-Statistic ضریب نماد نام متغیر

 C(8) عرض از مبدأ مدل دوم
   

 LOPENNESS لگاریتم آزادسازی تجاری
   

 LGNI لگاریتم درآمد ناخالص ملی
   

 LW لگاریتم دستمزد
   

 LTFP وری ک  عوام  تولید لگاریتم بهره
   

R
2
 

 ی تحقی ها منبع  یافته

گیاری مستقیم خارجی تقا یقک دور     این معادله خود توضیح بود  و متغیر سرمایه
 قبل بر آن اثرگیار است.



 ١٣٩٥ زمستان ♦ نوزدهمشماره  ♦سال پنجم  ♦ د اقتصادیراهبر     76

گاریتم % از تغییرات ل 75، حدود 3آمد  در جدول شمار   دست مطاب  نتایج به
گیاری مستقیم خقارجی توسقط متغیرهقای توضقیحی در مقدل شقرح داد         سرمایه

گقیاری مسقتقیم    شود و بر طب  مشاهدات، اثقر آزادسقازی تجقاری بقر سقرمایه      می
 گردد.  خارجی رد می

داری بقر    درصقد اثقر معنقی    90درآمد )تولید( ناخالم ملی با فاصله اطمینقان  
بر اساو نتایج حاصل، با افزایش یک درصقد  گیاری مستقیم خارجی دارد.  سرمایه

یابقد.   درصقد افقزایش مقی    4گیاری مستقیم خقارجی   درآمد ناخالم ملی، سرمایه
تر  اقتصاد یک کشور بزرگ  آمد  مؤید این نکته است که هر چه انداز  دست نتیجه به

 های خارجی خواهد بود. تری برای جیب سرمایه شود، آن کشور مکان مناسب
گقیاری مسقتقیم    درصقد بقر سقرمایه    90مزد با فاصقله اطمینقان   همچنین دست
مشاهد  است، با افزایش یک درصقد   طور که قابل داری دارد. همان  خارجی اثر معنی
 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. 0.75گیاری مستقیم خارجی  دستمزد، سرمایه

وری کققل عوامققل تولیققد بققر لگققاریتم  بققر اسققاو نتققایج، اثققر لگققاریتم برققر  
 شود. گیاری مستقیم خارجی نیز رد می رمایهس

 معادله آزادسازی تجاری

 شود. مشاهد  می  4نتایج حاصل از ت مین این معادله در جدول 

 SLS٣نتایج حاصل از برآورد معادله آزادسازی تجاری در ایران به شیوه  .4جدول 

 SLS3تخمین معادله سوم به شیوه 

 اوتمال Std. Error t-Statistic ضریب نماد نام متغیر

C(13)  عرض از مبدأ مدل دوم   

LFDI  گذاری مستقیم خارجی لگاریتم سرمایه   

LTFP  وری ک  عوام  تولید لگاریتم بهره   

LGNI  لگاریتم درآمد ناخالص ملی   

LE  ریتم نرخ ارز واقعیلگا   

R2 

 های تحقی  منبع  یافته

این معادله خود توضیح بود  و متغیر آزادسازی تجقاری تقا یقک دور  قبقل بقر آن      
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 اثرگیار است.
% درصقد  96بیانگر این مطلب اسقت کقه    4شد  در جدول  شمار   نتایج درن

وسط متغیرهای توضقیحی حاضقر در معادلقه،    تغییرات لگاریتم آزادسازی تجاری ت
 بیان است. قابل 

گیاری مسقتقیم خقارجی و همچنقین اثقر      آمد  اثر سرمایه دست مطاب  نتایج به
 شود. وری کل عوامل تولید بر آزادسازی تجاری رد می برر 

دهد که درآمد ناخالم ملی اثر معناداری بر آزادسازی تجقاری   نتایج نشان می
درصقد   1.13یک درصد درآمد ناخالم ملقی، آزادسقازی تجقاری     دارد. با افزایش

تقر شقود،    توان بیان کرد که هرچه اقتصاد یقک کشقور بقزرگ     یابد و می افزایش می
 یابد.  سطح مبادالت اقتصادی آن کشور هم افزایش می

 شود.  اثر نرخ ارز واقعی بر آزادسازی تجاری نیز رد می

 ها گیری و پیشنهاد  نتیجه

وری   گیاری مستقیم خارجی بر برقر   به نتایج حاصل از این تحقی ، سرمایهبا توجه 
تققأثیر مثبققت و معنققاداری دارد.    1370-1394در کشققور ایققران در دور  زمققانی   

گیاری مستقیم خارجی به دلیل سرریز دانقش و فنقاوری کقه بقرای کشقور        سرمایه
ثبت گیاشته، باعث ارتققای  وری در کشور میزبان اثر م  میزبان به همرا  دارد، بر برر 

شود. همچنقین    ما تأیید می  وری خواهد شد که طب  نتایج حاصل فرضیه سطح برر 
داری  آزادسازی تجاری در کشور ایران و در دور  زمانی  کرشد  اثر مثبت و معنقی 

هقای تجقاری بقه تسقریل      وری کل عوامقل تولیقد دارد. مجموعقه سیاسقت      بر برر 
هقای   شود و رقابت بین بنگقا   و خدمات در داخل منجر میمبادالت خارجی کاالها 

داخلی و خارجی و درنتیجه کارایی اقتصادی را درکل اقتصاد افزایش داد  و باعث 
  شود. ایقن نتیجقه نیقز فرضقیه      بربود ت صیم عوامل و منابع تولیدی در اقتصاد می

تجاری را تأیید  وری از آزادسازی  این پژوهش مبنی بر تحت تأثیر قرار گرفتن برر 
 کند.  می

وری کقل عوامقل تولیقد در     داری بر برر  مطاب  نتایج، حقوق مالکیت اثر معنی
نداشته است؛ اما ضریب آن نشقان داد کقه جرقت     1370-1394های  ایران طی سال
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تأثیرگیاری آن مواف  تئوری است. با توجه به نتایج حاصل آزادسازی تجقاری اثقر   
ری مسققتقیم خققارجی نققدارد؛ امققا عالمققت آن موافقق  گققیا داری بققر سققرمایه معنققی
های اقتصادی است. همچنین نسقبت سقرمایه بقه نیقروی کقار اثقر مثبقت و         تئوری
وری کل عوامل تولیقد دارد. بقا توجقه بقه نتقایج، واردات مقواد        داری بر برر  معنی

هقای   وری کقل عوامقل تولیقد دارد. هزینقه      داری بر برر  مصرفی تأثیر منفی و معنی
گقیارد. درآمقد    داری می وری کل عوامل تولید هم تأثیر مثبت و معنی  لت بر برر دو

گیاری مستقیم خارجی است.  داری بر سرمایه ناخالم ملی دارای اثر مثبت و معنی
وری   داری دارد. اثر برر  گیاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معنی دستمزد بر سرمایه

قیم خقارجی رد و مشق م گردیقد کقه     گقیاری مسقت   کل عوامل تولید بر سقرمایه 
وری   داری بر آزادسازی تجاری ندارد. برقر   گیاری مستقیم خارجی اثر معنی سرمایه

داری بر آزادسازی تجاری نداشته و درآمد ناخالم ملقی   کل عوامل تولید اثر معنی
داری بر آزادسازی تجاری بود  است. همچنین اثر نقرخ ارز   دارای اثر مثبت و معنی

 بر آزادسازی تجاری رد شد. واقعی
وری کقل    گیاری مستقیم خارجی بر برقر   بنابراین با توجه به اثر مثبت سرمایه

های مقرتبط بقرای فقراهم کقردن       شود دولت و سایر دستگا   عوامل تولید توصیه می
گقیاری مسقتقیم    منظور جیب سقرمایه  های قانونی و بسترهای مناسب به زیرساخت

وری،   با توجه به اثقر مثبقت آزادسقازی تجقاری بقر برقر       خارجی همت گمارند و 
عنقوان   های توسعه تجاری و راهکارهای متناسب بقا آن بقه   شود سیاست  پیشنراد می

مقدت مقدنظر ققرار گیقرد.      هقای بلندمقدت و کوتقا     ریزی اصلی مرم در کنار برنامه
رونقد  توانقد در تسقریل     ای مقی  همچنین توجه به صادرات و واردات مواد سقرمایه 

 طورکلی عوامل تولید مؤثرتر باشد. حرکت سرمایه، نیروی کار و به
 



 

 

 منابع
وری. مؤسسقه مطالعقات و    گیری کارایی و برقر   (. اصول انداز 1379امامی میبدی، علی. )

 های بازرگانی، ترران. پژوهش
در  FDI(. تحلیقل نققش   1389کیقا، علیرضقا )    امینی، علیرضا. ریسمانچی، هستی. فرهادی

هاا  قتصصاا      فصلنامه پژوهشهای تقابلویی    وری  یک تحلیل داد   رتقای برر ا
 .55-80(  43) 14 .قيرقن

وری کقل عوامقل تولیقد در     (. رشقد برقر   1389امیر تیمقوری، سقمیه. خلیلیقان، صقادق )    
اقتصقاد  هقای اول، دوم و سقوم توسقعه.     های مرم اقتصاد ایران طقی برنامقه   ب ش

 (.71) 18. کشاورزی و توسعه
(. انت قاب  1390شورکی، مردی. خلیلیان، صادق و مرتضوی، سقید ابوالقاسقم )    زاد    اعظم

اقتصاد کشقاورزی  تابع تولید و برآورد ضریب اهمیت انر ی در ب ش کشاورزی. 
 .230-205(. 76) 19و توسعه. 

(. تأثیر میزان تضمین حقوق مالکیت بر جریان تجاری ایران و 1391باباجعفری، رخسار  )
 .نامه دور  دکتری پایان. 2001-2009شرکای اصلی تجاری آن در دور  

(. تأثیر حقوق مالکیت فکقری  1392خلیلی عراقی، سید منصور. گودرزی فراهانی، یزدان )
 دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی )دانقش و توسقعه سقاب (   بر رشد اقتصادی. 

19 (4  )1-27. 
نژاد و نجقارزاد . انتشقارات    . ترجمه موسیکشاورزی اقتصاد تولید. (1376)ال  .دبرتین، د

 .مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگا  تربیت مدرو
(. بررسقی آثقار آزادسقازی تجقاری در کشقورهای      1391پور، نفیسه ) سالم، برنام. یوس 

 .93-104(  1، )های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاستتوسعه.  درحال

. Stata12و  Eviews8نجی پیشقرفته، همقرا  بقا کقاربرد     (. اقتصادسق 1395سوری، علقی ) 
 ترران  نشر فرهنگ شناسی.

(.  اثر حکمرانی و حقوق مالکیقت فکقری بقر    1395گل، سارا )  آبادی، ابالفضل. ساری  شا 
. نامه بازرگقانی  فصلنامه پژوهش توسعه منت ب. سرریز دانش در کشورهای درحال

(78  )123-93. 

( تقأثیر حققوق مالکیقت و نقوآوری بقر رشقد       1390خقانی، زهقرا )  آبادی، ابوالفضل.  شا 
 .ISC( .28  )79-115ترویجی )وزارت علوم ( -. علمیG15اقتصادی کشورهای 

(. مفروم و آثار حقوق 1389حسین؛ رنانی، محسن و داللی اصفرانی، رحیم )  صمدی، علی
لقوم  فصقلنامه حققوق، مجلقه دانشقکد  حققوق و ع     مالکیت  رویکرد نرقادگرایی.  

 .183-201(  101) 40، سیاسی، مقاالت موضوعی

سقااری   (. اثرات برون1395الدین ) طیبی، سید کمیل. آ ربایجانی، کریم. منوچرری، صالح
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وری کقل عوامقل تولیقد  مطالعقه مقورد        المللی و سرمایه با فناوری باالبر برر  بین
ی رشقد و  هقا  فصقلنامه علمقی پژوهشقی، پقژوهش     صنایع منت ب با فناوری باال.

 .13-32(  25) 7. توسعه اقتصادی

اثقر  (. 1392طیبی، سید کمیل. پورشرابی، فرشید. خانی زاد  امیری، مجتبی. کاظمی، الرام )
 میمسقتق  یگیار هیبر سرما یو درجه باز بودن تجار یخارج میمستق یگیار هیسرما
. (ییایتوسقعه آسق   کشقور درحقال   10 ی)مطالعقه مقورد   یو رشد اقتصاد یخارج

 .152-131(  67) 21لنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی.فص
وری عوامقل   گیری و تحلیل برقر   (. انداز 1394عطر کار روشن، صدیقه. رسولی، فاطمه )

(  33) 9، وری مدیریت برر تولید )مطالعه موردی  ب ش صنعت استان کردستان(. 
25-7. 

(. اثر متقابل سرمایه انسانی 1386) عمادزاد ، مصطفی. طیبی، سید کمیل. شی  برایی، آزیتا
وری کل عوامل تولید  کشورهای منت ب عضو سقازمان   و تجارت خارجی بر برر 

 .1-32(  8) .فصلنامه اقتصاد و تجارت نوینکنفرانس اسالمی. 
وکار بر  (. بررسی تأثیر آزادسازی تجاری و فضای کسب1394قندهاری، مرسا و دیگران )

رجی بین کشورهای منطقه جنوب آسیای غرب در بقاز   گیاری مستقیم خا سرمایه
 .303-328(  2) 7. مدیریت دولتی.  2012تا  2004زمانی 

. ترجمه حمید ابریشقمی. ترقران  مؤسسقه    مبانی اقتصادسنجی(.  1393گجراتی، دامودار )
 انتشارات دانشگا  ترران.

رمایه گیاری مسقتقیم  (. ارزیابی اثر ناشی از سرریز س1391مرزبان، حسین. نجاتی، مردی)
خارجی ب ش صنعت، بر اقتصاد ایران با اسقتفاد  از یقک مقدل تعقادل عمقومی.      

 .180-151(  4پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، ) -فصلنامه علمی
وری کقل عوامقل    (. اثر آزادسازی تجاری بر برقر  1391فر، سیما ) نجار زاد ، رضا. تمنایی

فصلنامه اقتصاد و های اسالمی.  ورهای سازمان همکاریتولید در گرو  منت ب کش
 .  53-72(  26و  25) تجارت نوین.
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