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چکیده 
پایینبودنرشدبهرهوریعواملتولیدازچالشهایاساسیاقتصادایرانبهشماارممیرودوکلیمدرشمددرازممد 
اقتصادکشورحرکتبهساتمدلرشداقتصادیمبتنیبربهرهوریاست.هدفاصلیمقالمهحارمرآسمیبشناسمی
بهرهوریکلعواملتولید)(TFPدرسالهای1368-1392است.بهاینمنظمورابتمداتمابوتولیمدبمرآوردوTFPدر
چارچوبحسابداریرشدمحاسبهشدهاست.سپسبرایارائهتصویردقیقتریازروندتولیداقتصمادایمرانتتولیمد
بالقوهبرآوردتوشکافتولیدتمحاسبهشدهاست.نتایجحاکیازایناستکهدراغلبسالهابهدلیلسیاسمتهمای
دلیلعدمتغییربنیانهایاصلیاقتصمادت

انبساطیپولیومالیتتولیدبالفعلازروندبلندمد خودانحرافداشتهوبه
اند.دربخشبعدیتمدلرشدنئوکالسیکیتعدیلشدهمتناسمببما

سیاستهاییادشدهشتابتورمیرادرپیداشته
شرایطاقتصادایرانبرآوردوسپسمدلرشدTFPتصریحتوررایبمتغیرهایتوریحدهندهرشدبهرهوریعواممل
تولیدبرآوردشدهاست .
نتایجمدلهایبرآوردشدهنشانمیدهدکهمتغیرهایدرجهبازبودنتجار تشکافنرخارز(نسبتنرخبمازارآزاد
مثبتومعنیداربررشمداقتصمادیورشمدTFPو

دالربهنرخرسایبینبانکی)ومخارجعارانیدولتتدارایاثر
متغیرهایمخارججاریدولت(تعدیلشدهباشاخصرانی)GDPومتغیردامیتحریمتدارایاثرمنفیومعنمیدار
بررشداقتصادیورشدبهرهوریکلعواملتولیدهستند .

وریتبهرهوریکلعواملتولیدتشکافتولیدترشداقتصادیتایران 

واژههایکلیدی :
بهره
طبقهبندیN15,O11, O47,E23:JEL





مقدمه 
عنوانکشورینفتخیزبالغبر9/3درصدذخایراثبا شدهنفتوباالترینسهمذخایراثبا شدهگازدنیمارا


ایرانبه
بهمیزان18/3درصددراختیاردارد(بیپیت.)2014حدود70درصدکلدرآمدهایصادراتیوبهطمورمتوسمطت55
درصددرآمددولتدربودجههایسنواتیتناشیازصادرا نفتخاموفراوردههاینفتیاست.بماوجوداینترشمد
)بهطورمتوسط3/9درصدبودهواقتصادکشورطیسمالهمای
اقتصادیکشورطیدورهموردبررسی( 1368-1392
ایکهرشدتولیدناخالصداخلیبهقیاتهایثابمت
اخیر()1391-1392بارکودتورمیعایقیروبهروشد؛بهگونه 
بهترتیبمنفی6/8و1/9درصدبود.هاچنیننرختورمبه30/5و34/7درصدرسید .
سال 1383
رویکردغالبدرسیاستگذاریاقتصادیایراندرتاامیاینسالهایکمدلتوزیوپیشازرشدبودهاستورشد
گونهایکهطیدورهزمانیموردمطالعمه
طورعادهمتأثرازرشدموجودیسرمایهفیزیکیاست؛به 

اقتصادیکش 
وربه
اینمقالهتموجودیسرمایهبهطورمتوسطمعادل3/4درصدرشدداشتهوازطریقدرآمدهاینفتیتأمینمالیشمده
استکهبهشد ناپایداربودهوقطعاًدربلندمد قابلدوامنیست.یکیازچالشهایاساسیاقتصمادایمرانترشمد
پایینبهره وریعواملتولیدوسهممحدودآنازرشداقتصادیاست.طیدورهموردمطالعهترشدبهمرهورینیمروی
کاروسرمایهتپایینوبهطورمتوسطبهترتیب1/4درصدو0/5درصدبمودهاسمت.درحموزهانمرژیتایمرانجمز 
کشورهایباباالترینشد مصرفانرژیاست.درطولسالهای1368-1391مصمرفنهماییانمرژیسماالنه5/4
درصدرشدداشتهاستوباوجوداجرایطرحهدفاندسازییارانههاتایراندارایرتبهششممدرارائمهبنمزینارزان

).پایینبودننسبیقیاتانرژیموجبتولیدوواردا واستفادهازلوازموتجهیمزا 

است(گلوبالپترول1ت2015
بروهاچنینگسترشصنایوپرمصرفانرژیشدهاست.عالوهبرشرایطیادشدهتتحمریمهمایاالاانمهغمرب

انرژی
علیهکشورتشوک هایفراوانیرابهاقتصادایرانواردکردهاست.درچنینشمرایطیحرکمتبمهسماتممدلرشمد
جتنابناپذیروکلیدرشددرازمد اقتصادمحسوبمیشود .

بربهرهوریا


اقتصادیمبتنی
عنوانمنبورشداقتصادایرانوچالشهایعادهکشوردراینحموزهت

دراینپژوهشباتوجهبهاهایتبهرهوریبه
موروعرشدپایینبهرهوریدرکشورموردبررسمیوآسمیبشناسمیقمرارگرفتمهاسمت.روشپمژوهشحارمرت
توصیفیمتحلیلیومبتنیبراطالعا ودادههایمنابوموجودودردسمتر ممیباشمد.پمسازایمنمقدممهوممرور
مطالعا داخلیوخارجیدرزمینهرشدوبهرهوریعواملتولیدتدربخشبعدرانتبیینمبانینظریموروعبما
برآوردتابوتولیدتبهرهوریکلعواملتولیددرچارچوبحسابداریرشدمحاسبهشدهاست.سپسبهمنظمورارائمه
تصویردقیق تریازروندبلندمد اقتصادایرانتتولیدبالقوهکشوربرآوردوشکافتولیدمحاسبهشمدهودراداممهت
هایاقتصادسمنجیمموردبررسمیقمرار


وریکلعواملتولیددرقالبمدل

عواملمؤثربررشداقتصادیورشدبهره
وریدراقتصادایرانموردآسیبشناسی

گرفتهاست.پسا زآنباتوجهبهبرآوردهاییادشدهتدالیلپایینبودنبهره
بندیونتیجهگیریارائهشدهاست .


قرارگرفتهودرپایانتجاو
.1پیشینهپژوهش 
.پژوهشهایخارجی 
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1. Global Petrol

اواخردهههشتادواوایلدههنودمیالدیتدوراناهورمدلهایجدیدرشدبودکههرکدامبهیکیاچنمدجنبمهاز
کابودهایمطرحشدهدرموردمدلسولوپرداختند.کا )1965(2تکوپمنز)1965(3ودیاموند)1965(4پسانداز
درونزاواردمدلکردند.لوکما )1988(5مورموع
گیریخانوارهابهصور  


عنوانمتغیرهایتصایم
ومصرفرابه
سرمایهانسانیرامطرحونقشآنرادررشداقتصادیتبیینکرد.بارو)1990(6اثرمخارجدولترابررشمدممورد
بررسیقمرارداد.روممر()1990تگروسمانوهلمپان)1991(7وآگیمونوهایمت)1992(8تتحموال فنماوریرا
بهصور درونزادرمدلهایرشدواردکردند.منکیوتروممرووایمل)1992(9بمارویکمردیتجربمیبمهمورموع
سرمایهانسانیتاهایتآنراموردآزمونقراردادند.نسلدیگریازمدلهایرشدتاهایتشرایطمحیطیحاکمبمر
کارکردبنگاههاراموردتأکیدقراردادهونشاندادندکهوجودتفاو هایمعناداردرشرایطمحیطیبرایبنگاههمای
درشرایطمساویتمیتواندمنجربهتفاو هایقابلتوجهدررشداقتصادیشود.همالوجمونز)1999(10اهایمت
سرمایهاجتااعیراموردتأکیدقراردادندوعاصماغلو)2009(11نقشکیفیمتنهادهمارادرتورمیحتفماو همای
مشاهدهشدهدررشداقتصادیبررسیکرد.هاچنینمطالعا تجربیفراوانیدرسطحخردوکالنتدربارهبهمرهوری
وسهمآنازرشدانجامشدهاست .
بانکتسویهحسابهایبینالاللی)2014(12درمطالعهایباعنوان«اهایتبنگاههاوصنایودربررسیمنمابورشمد
بهرهوری»تعواملمؤثربررشدبهرهوریکلعواملتولید)13(TFPرابررسیکردهوبمهتجزیمهسمهمآنهماازرشمد
بهرهوریکلپرداختهاست.نویسندگان(الوریکتمهلمروودر)14سمهعاممل-1تخصمصسمازیبمینصمنایو؛-2

تخصیصدوبارهمنابومیانبنگاههاییکصنعت؛و-3پیشرفتهایفناوریرابااسمتفادهازدادههمای3564بنگماه
تولیدیکشورسوئیسبرایسالهای1997تا2009باالگویدادههایتابلوییوتابوکابمداگال 15بافرضسمه
اند.نتایجنشانمیدهمدکمهبازتخصمیصمنمابوبمین

عاملتولیدسرمایهتنیرویکاروکاالهایواسطهایتخاینزده
بنگاههایدرونصنعتتمهمترینعاملدررشدبهرهوریکلمیباشد؛بمهگونمهایکمهبمیشاز50درصمدازرشمد
2. Cass
3. Koopmans
4. Diamond
5. Lucas
6. Barro
7. Grossman and Helpman
8. Aghion and Howitt
9. Mankiw, Romer and Weil
10. Hall and Jones
11. Acemoglu
)12. Bank for International Settlements (BIS
13. Total Factor Productivity
14. Lewrick, Mohler & Weder
15. Cobb - Douglos

بهرهوریکلعواملتولیدبهاینعاملاختصاصدارد.هاچنینتخصصیسازیبینصنایووپیشرفتهمایفنماوری
شاارمیروند .


وریبه

نیزعواملتکایلیمهایدررشدبهره
فرایگزوواگنر)2007(16درمطالعهایبماعنموان«صمادرا ورشمدبهمرهوری؛نخسمتینشمواهدازیمکرهیافمت
بهرهوریمتناوب»باتوجهبهپژوهشیکهپیشتردرسال2006دردانشگاهناتینگهمامدربمارهمقایسمهبهمرهوریبمین
بنگاههایصادرکنندهوبنگاههایغیرصادرکنندهوهاچنینسایرمطالعا تجربیکمهدربمارهصمادرا وبهمرهوری
نیرویکارانجامشدهبودتبهبررسیرابطهنسبتصادرا بهفروشبنگاههایصنعتیآلاانونرخرشمدبهمرهوری
نیرویکار(برایسالهای1996و)2002بابهکارگیریروش17GPSپرداختهاند.روشGPSبهمنظورانمدازهگیمری
مدلبهبودیمتناوباستفادهشدهاست.اینمدلتعایمیافتهممدلروزنبموموروبمین)1983(18اسمت.نتمایجایمن
پژوهشنشانمیدهدکهصادرا تفقطبهرهورینیرویکاررادردامنمهایخماصازنسمبتصمادرا بمهفمروش
بنگاههاتبهبودمیدهد.نتایجنشانمیدهدکهنسبتصادرا بمهفمروش19درصمدبمرایبنگماههمایصمادرکنندهت
درصد)رادرمقایسهبابنگاههاییکمهصمادرا آنهماصمفر(0/1درصمد)اسمت

حداکثربهرهورینیرویکار(3/07
بهدنبالداشتهاست .

تأثیرگذاریمتغیرهایکالنبربهرهوریکلرادر34کشورآفریقاییطیدوره1980-2002ممورد

آکینلو(19)2006
مطالعهقراردادهاست.وینشاندادهکهبدهیخارجیتنمرختمورموارزشافمزودهبخمشکشماورزیبمهصمور 
درصدیازGDPوانحرافنسبیقیاتهایمحلیازنرخنسبیمبادلهتتأثیرمنفیبرTFPدارنمدوسمرمایهانسمانیت
نسبتصادرا بهGDPتداراییبخشخصوصیبهGDPتسرمایهگذاریمسمتقیمخمارجیبمهGDPوارزشافمزوده
صنعتبهصور نسبتیازGDPتتأثیرمثبتومعنیداربرTFPدارند.هاچنینسیاستهاییکهباهدفکاهشنمرخ
رشدجاعیتتکاهشبدهیتتسهیلتجار خارجیتتثبیتقیاتوافزایشسهمبخشخصوصیطراحیمیشوندت
تأثیرمثبتیبربهرهوریکلعواملتولیددارند .

واگنروهاکاران()2004رابطهبازبودناقتصادوبهرهوریکلعواملرابرایکارخانههمایکمرهجنموبیدرطمول
سالهای1990-1998بررسیکردهاند.نتایجآناننشانمیدهدکههابستگیقویومثبتیبینصادرا وبهمرهوری
کلازطریقآثارحاایتیویادگیریدرحینصادرا توجوددارد .
کوتهلپانوهافستردرپژوهشهاییدرسالهمای1994و1997تنتیجمهگرفتنمدکمهعامدهتمرینممواردافمزایش
بهرهوریکلعواملتولیددرکشورهایدرحالتوسعهعبارتنداز:انباشتبیشمترسمرمایهتحقیمقوتوسمعهشمرکای
تجاریازطریقواردا کاالتتجار آزادترباکشورهایصنعتیتنیرویکارآمموزشیافتمهتمروانجمامپمروژههمای
مشترکاست.آنهانتیجهمیگیرندکهیککشوردرحالتوسعهازتجار باکشورهایتوسمعهیافتمهایکمهتحقیمقو
توسمعهبمماالییدارنمدتنفمموخواهمدبممرد.براسما پممژوهشهماییادشممدهترابطمهتجممار بمابهممرهوریازطریممق
صرفهجوییهایناشیازمقیا تبهبودکاراییصادرکنندگانوپیشرفتفنیبهویژهدرراهبردتجاریبرونگراممورد
16. Fryges and Wagner
)17. Generalised Propensity Score (GPS
18. Rosenbaum and Rubin
19. Akinlo, 2006

تأکیدقرارگرفتهاست .
.پژوهشهایداخلی 

1-2
کایجانیوشاهآبادی()1380بهارزیابینقشانباشتسرمایهتحقیقوتوسعه)(R&DداخلیوانباشتسمرمایهR&D
شرکایتجاری(شامل21کشورعضوOECDخاورمیانه)ازطریقتجار خارجیتدربهرهوریکلعواملدرایمران
پرداختهاند.نتایجنشاندهندهایناستکهاثرانباشتسرمایهR&Dشرکایتجاریبربهرهوریداخلمیبیشمترازاثمر
انباشتسرمایهR&Dداخلیاست.هاچنیننتایجتنشانمیدهدکهرمرایبتخامینمتغیمراثمرمتقابملتجمار بما
انباشتسرمایهR&DشرکایتجاریومتغیراثرمتقابلسرمایهانسانیباانباشتسرمایهR&Dشرکایتجاریتمثبمت
است .
مهرآراومحسنی() 1383درمطالعهخودتآثارتجار خارجیبمرسمطحورشمدبهمرهوری)(TFPرابمااسمتفادهاز
الگویدادههایتابلویی9زیربخشصنعتیتدرطولدوره1360-1379دراقتصادایرانموردبررسمیقمراردادهانمد.
نتایجاینمطالعهنشانمیدهدکهاثرصادرا برسطحبهرهوریتقویومعناداراستتاماتأثیرایمنمتغیمربمرنمرخ
رشدبهرهوریمعنی دارنیست.عالمتنادرسترریبمتغیرواردا واهایتآماریپایینآندرالگونیزداللتبر
آنداردکهفشارهایرقابتیبرصنایوداخلیازطریقواردا تآثارموردانتظاررابرسطحورشدبهمرهورینداشمته
هایوارداتیبررشدبهرهوریاهایتدارد .


استوازمیانمتغیرهایتجاریتتنهاآثارنهاده
رحاانیوحیاتی()1386درپژوهشیترابطهبینسرریزICTورشدبهرهوریکلعواملتولید)(TFPرابااستفادهاز
اند.نتایجپژوهشنشانمیدهدکمه

الگویدادههایتابلوییبرای69کشوردردورهزمانی1993-2003بررسیکرده
وسرریزهایبینالاللیICTهردواثرمثبتومعناداریبررشمدTFPدارنمد.البتمهاثمر

سرمایهگذاریداخلیدرICT
یافتهبیشازکشورهایدرحالتوسعهاست .


درکشورهایتوسعه
ICTبررشدTFP
مبارکومحادلو()1390اثرسیاستهایتجاریودرآمدهاینفتیرابمربهمرهوریکملعوامملتولیمدکشمورهای
ژوهشنشانمیدهمدکمهافمزایش

اند.یافتههایاینپ


هایتابلوییبررسیکرده
منتخباوپکبااستفادهازالگویداده
درجهبازبودناقتصادتآثارمثبتیبربهرهوریکلعواملداشتهتولیشد آندرکشورهایمختلفتمتفماو بموده
است .
کایجانیوباقرزاده()1390درمقالهخودبااستفادهازرهیافمتآلامونبمرایدوره1358-1387بمهبررسمیتمأثیر
الاللیبربهرهوریکلعواملتولیدکشاورزیدرایمرانپرداختمهانمد.براسما نتمایج

تحقیقوتوسعهکشاورزیبین
مثبتومعنیداربودهوپسازگذشتچهمارسمال

آمدهتاثرتحقیقوتوسعهیادشدهدربهرهوریکشاورزیت

بهدست
مهمییابمد.میمزانکشمشبلندممد 

ازسرمایه گذاریدرآنتایناثرناایانشدهوتاسهسالدربخشکشاورزیادا
پژوهشهایکشاورزیبینالاللیبهبهرهوریکلاینبخشدرایران0/18برآوردشدهاست.هاچنینمیانگیننمرخ
بازگشتسرمایهتحقیقوتوسعهکشاورزیبینالاللیبرایایران38درصدمحاسبهشدهکهدرمقایسمهبمامیمانگین
کشورهایدرحالتوسعه(52درصد)کایتپایینیاست .

شناسیودادهها 


.نظریهتروش
2
دراینبخشازپژوهشبهمنظوربرآوردبهرهوریکلعواملتولیمدوآسمیبشناسمیرونمدآنتراهبمردزیمربمرای
مدلسازیپیگیریشدهاست :


.1برآوردتابوتولیدومحاسبهTFPدرچارچوبحسابداریرشد؛
.2برآوردتولیدبالقوهومحاسبهشکافتولید؛
.برآوردمدلرشدنئوکالسیکیتعدیلشدهمتناسببااقتصادایران؛

3
.برآوردمدلعواملمؤثربربهرهوریکلعواملتولید.

4
.2-1تابوتولید 
دراینپژوهشنقطهآغازماباتابوتولیدکابمداگال است.تابوتولیدکابمداگال سمتاندهرابمهعوامملتولیمد
کند.درراستایمدلنئوکالسیکیسولومسوآن20تابوزیر(برووسمالیت


وریمرتبطمی

(سرمایهونیرویکار)وبهره
مارتینت21)2004مورداستفادهقرارگرفتهاست .
( )1

 L1  

t

K

bt

Y  A.e
t

t

tشاخصزمانتYنشاندهندهGDPواقعیتKموجودیواقعیسرمایهوLنیرویکارشاغلاست.هاچنین سهم

بهعنوانTFPشاملپیشمرفتفنماوریو
سرمایهازستاندهو 1  سهمعاملکارازستاندهاستوعبار    A.e
bt

سایرعواملیاستکهکاراییفرایندتولیدرامتأثرمیکنندTFP.انتقالتابوتولیددرسطحدادهشدهسمرمایهونیمروی
رشدمیکند .

فرضمیشودکهدرنرخb

نیزبهعنوانجز ثابتTFP
کاررانشانمیدهد A.

دستمیآید .


(نیرویکار)وگرفتنلگاریتمطبیعیازچپبهراستمعادلهزیربه
باتقسیممعادله()1بهL
( )2
 yt  a  bt  kt
(برحسبحروفکوچک)بهترتیبلگاریتمطبیعیGDPسمرانهوموجمودیواقعمیسمرمایهسمرانهرانشمان

YوK
میدهند(a.لگاریتمطبیعی)Aغیرقابلمشاهدهوازطریقباقیماندهمعادله()2قابلمحاسبهخواهمدبمود.ایمنتمابو
ود.برخیازویژگیهایآنمانندفرضرقابمتکامملت

تولیداغلببرایتقریبیازامکانا تولیداقتصاداستفادهمیش
بازدهثابتنسبتبهمقیا )22(CRTSوسهمثابتدرآمدیعواملتکارکردنباآنراتسهیلکردهاست .
2م.2آزمونریشهواحدوپایاییمتغیرها 
پیشازبرآوردمدلتابتدابهبررسیوجودریشهواحدوپایاییمتغیرهاپرداختمهممیشمود.بمااسمتفادهازنمرمافمزار
Eviewsوجودریشهواحددرمتغیرهایمدلشامل(yلگاریتمتولیدناخالصداخلیسرانه)و(kلگماریتمموجمودی
سرمایهسرانه)رابابهکارگیریآزموندیکیفولرتعایمیافته)(ADFبررسیممیکنمیم.درجمدولزیمرنتیجمهآزممون
دیکیفولرتعایم یافتهدرسطحوتفارلمرتبهاولمتغیرهاآوردهشدهاست.متغیرهایتحقیقبامقایسهآمارهآزممون
باشندوباتفارلمرتبهاولپایامیشوند .


ومقادیربحرانیتدارایریشهواحدمی
جدولشااره(.)1نتایجآزمونپایاییمتغیرهایتابوتولید 

20. Solow- Swan
21. Robert J. Barro and Xavier Sala – I Martin
22. Constant returns to scale

آمارهدیکیفولردرسطح

متغیر 
متغیرها( )1
بدون

آمارهدیکیفولردرتفارلمرتبهاول


متغیرها( )1

باروند 

 بدونروند 

باروند 

روند 
y

 -1/90

 -1/69

  -2/99

 -3/92

k

 -0/92

 -1/18

  -2/78

 -3/43

مأخذ:محاسبا پژوهش 
.1مقادیربحرانیآزموندیکیفولرتعایمیافتهدرسطح10درصدبدونروندوباروندبمهترتیمب-1/60و-3/24و
درصدبرایبدونروندوباروندبهترتیب-1/96و-3/60است .

درسطح5
است.مفهوماقتصادیهاگراییایناستکههنگامیکمهدویماچنمدمتغیمر

گامبعدیبررسیهاگراییبلندمد 23
سریزمانیبراسا مبانینظریبایکدیگرارتباطدادهمی شوندتمایمکرابطمهتعمادلیبلندممد راشمکلدهنمدت
هرچندماکناستخوداینسریهایزمانیدارایروندیتصادفیبودهوناپایاباشندتامادرطولزمانیکدیگررا
گونهایکهتفارلبینآنهاپایااست؛بنابراینمفهمومهاگرایمیتتمداعیکننمدهوجمودیمک
کنندتبه 


خوبیدنبالمی
به
ساتآنحرکتمیکنمد.انگملوگرنجمر()1987

رابطهتعادلیبلندمد استکهسیستماقتصادیدرطولزمانبه
ایازمتغیرهایاقتصادیرادرنظرمیگیرندکهبراسا رابطهزیردرتعادلبلندمد قراردارند :


مجاوعه
( )3
B1 x1t  B2 x2t  ...  Bn xnt  0

اگرBوXtبهترتیبناایانگربردارهای )  ( B1 , B2 ,..., Bnو )  ( x1t , x2t ,..., xntباشندتسیستمبماالزممانیدرتعمادل
خواهدبودکه 0

t

 Bxباشدet.انحرافازتعادلبلندمد یابهعبار دیگرتخطایتعادلنامیدهمیشود :

( )4
et  Bx t

درصورتیکهفرایندخطایتعادلپایا 24باشدتتعادلبماالمعنمیخواهمدداشمت.براسما تعریمفانگملوگرنجمر
()1987ازهاگراییبلندمد تعناصربردار )  xt  ( x1t , x2t ,..., xntراهاگرایبلندمد ازمرتبمهdوbنامیمدهو
بهصور 

) CI (d , b

t

 xنشانمیدهند.اگراوالًتاامعناصربردارxtجاعیازمرتبهdباشمندوثانیماًبمرداریماننمد

)  B  ( B1 , B2 ,..., Bnوجودداشتهباشدکهبهازایb>0ترکیبخطی

 B1 x1t  B2 x2t  ...  Bn xnt

t

 Bxجاعی

)باشدتدراینصور بردارBبردارهاگراییبلندمد نامیدهمیشود) .(Enders, 2010

ازمرتبه(d-b
اکنونبرایآزمونهاگراییبلندمد انگلمگرنجرنیازبهتعیینمرتبهجاعی25متغیرهاداریم.طبقتعریمفتوجمود
رابطههاگراییبلندمد بینمتغیرهامستلزمایناستکهتاامیمتغیرهایمورداستفادهدربرآوردمدلازیکمرتبه
باشند.نتایججدولباالنشانمیدهدکههردومتغیرازدرجه)I(1میباشند.ازآنجاکهاستفادهازروشانگلمگرنجمرت
23. Cointegration
24. Stationary
25. Integration

تنهابراسا وجودیکبردارهاگراییبلندمد استتازآزمونهاگراییبلندمد یوهانسنبرایتشخیصتعمداد
بردارهاگراییبلندمد استفادهمیکنیم.چنانکهنتایجآزمونهاگرایمیبلندممد یوهانسمنبمرایتمابوتولیمددر
وهانسنثابتمیشمود؛بنمابراینبمرآورد

جدولشااره()2نشانمیدهدتتنهایکبردارهاگراییبلندمد باروشی
گرنجرمیسراستواینروشعالوه براثمرعمرضازمبمد ومتغیمررونمد(فنماوری)تاثمر

تابوتولیدباروشانگلم
متغیرهایمجازیرانیزبرخالفروشیوهانسننشانمیدهد(نوفرستیت.)1378

جدولشااره(.)2نتایجآزمونهاگراییبلندمد یوهانسنبرایتابوتولید( )1
آماره

 فرریه 

آزمون 

 الگوی

 الگویدوم

 الگویسوم

(Cمقیدت

(Cنامقیدت

چهارم

بدون )T

بدون )T

(Cنامقیدت

آما مقدار

آمار مقدار

Tمقید) 
H0

H1

ره  بحرانی

ه

 ٪95
trace



= 1  r= 0
>r

= 2  r= 1
>r

 max



 r= 1  r= 0
r<=1

 r= 2

/4

 20/3

/5

بحران

آمار مقدار
ه

ی

نی

 ٪95

 ٪95

 15/5

/9

 26

 24

 32

 9/16 78

 3/84 /10

/66

 1/

0

5

/6

 15/8

/4

 14/3

/3

 24

 24

 27

 9/16 78

 3/84  0/1

/66

 1/

بحرا

 25/8
 12/5
 19/4
 12/5

5

مأخذ:محاسبا پژوهش 
.1الگویاولوآخرکهبهترتیبشاملمقیدترینحالت(بمدونCوبمدون)Tونامقیمدترینحالمت(CنامقیمدوT
نامقید)میشوندوکاترمحتالهستندتدرجدولمنعکسنشدهاست.

پسازتعیینریشهواحدوتشخیصتعدادبردارهایهاگراییبلندمد ترابطهبلندمد برآوردممیشمود.بمهایمن
استفادهمیکنیم.روشیادشدهبهاینشکلاسمتکمه

گرنجرتعایمیافته)(AEG

گرنجروانگلم

منظورتازروشانگلم
برآوردمیکنیموجز پسااندآنرابهدسمتممیآوریمم.سمپسبمه

ابتدارگرسیونینظیررابطه()2رابهروشOLS
یافتهتناپایاییپسااندمدلراآزمایشمیکنیم.اگرجز پسمااندپایماتفاقمدریشمهواحمد)I(0

روشدیکیفولرتعایم
باشدتآنگاهنتیجه گیریخواهیمکردکهمتغیرهایموردبرآوردتهاگراهستندونگمرانرگرسمیونکماذبنیسمتیمو
برآوردمدلبهروشOLSتبرآوردهایفوقسازگار26راازپارامترهمابمهدسمتخواهمدداد.اسمتاک()1987ثابمت
26. Super Consistent

تراززمانیکهمتغیرهاپایاهسمتندت

میکندکهبرآوردحداقلمربعا معاولیدرشرایطیکهمتغیرها)I(1هستندسریو
هاگرامیشوند(نوفرستیت1378؛2010ت  27.)Enders, 2010

آزمونهاگراییمبتنیبرآزمونناپایاییجالههایاخاللرگرسیونبهروشADFبمرایمنفمرضاسمتواراسمتکمه
متغیرهایموجوددررابطهرگرسیونهاگی)I(1هستندتامااگرتعدادیازمتغیرها)I(2باشندتدراینصور بایمداز
مقادیربحرانیمحاسبهشدهتوسطهالدراپ28استفادهکرد.برایناسا تجز پسااندممدل3درحالمتسمطحو
بدون روندوباروندتموردآزمونریشهواحدقرارگرفت.مقایسهقدرمطلمقآممارهآزمموندیکمیفمولرتعامیمیافتمه
بهترتیب()-4/45و()-4/62ومقادیربحرانمیدرسمطح5درصمد(-2/99ت)-3/61اسمت؛بنمابراینفمرضصمفر
مبنیبروجودریشهواحدراردمیکندوبهاینترتیبجالهپسااندحاصلازتخاینمدلدرسطحتپایا)I(0تاسمت.
بنابراینباتوجهبهنبودنریشهواحددرپسااندمدلومطابقتآنبامبانینظریتاحتامالکماذببمودنرگرسمیون
موردبرآوردردمیشودورابطهشااره()3کهررایبآنبماروش29FMOLSبمرآوردشمدهاسمتتبمهعنموانممدل
مناسبانتخابشد.دراینمدلتاامررایبمعنیداروررایبمطابقباتئموریدارایعالممتمموردنظرهسمتند.
موردتحریمهمایشمدیداقتصمادیغمربقمرار

متغیردامیتحریم30نیزباتوجهبهاینکهاقتصادایرانازسال1390
خوبیتأییدمیکند .


گرفتهتواردمدلشدهاستوعالمتمنفیآنتاینشوکرابه

( )5
=dsanction0/124 k- 0/67 t+ 0/009 + -1/82y

()-7/48()4/03()3/65()-2/39
.2-3نرخرشدTFPواهایتآن 
TFPتصویرکاملتریازکاراییتولیدکشورهاارائهمیکندودستیابیبمهرشمدهایبماالوپایمدارتمسمتلزمافمزایش
بهرهوریکلعواملتولیداست.هاانگونمهکمهدرجمدولشمااره()3مشماهدهممیشمودتایمرانبمینکشمورهای
موردمقایسهدرگزارش2014سازمانبهرهوریآسیاتهمبهلحاظرشداقتصادیوهمازنظرسهمTFPدررشمدتدر
سطحبسیارپایینیقراردارد .
جدولشااره(.)3سهمTFPوعواملتولیدازرشداقتصادی( )1970-2012
کشور 

رشد

سهمازرشد(درصد) 

اقتصادی 

 نیرویکار  سرمایه

TFP

(فیزیکی) 

سرمایه
) (IT

ایران 

 3/7

  26

 67

3

5

چین 

 8/7

  12

 50

3

 36

(درصد) 

.27احادیشادمهریتفالحیونیازیمحسنیت .1392
28. Haldrup
29. Fully – Modified OLS
"30. Dummy Variable "Sanction

مالزی 

 6/3

  22

 64

5

9

ژاپن 

 2/6

  -1

 65

 11

 25

هند 

 5/3

  28

 43

2

 27

سنگاپور   7/0

  27

 58

9

7

 2/8

  26

 27

 16

 31

آمریکا 

Source: Apo . Productivity Data base, 2014, 01

هاانگونهکهدرجدولباالمشاهدهمیشودتسهمTFPازرشددربرخیازکشورهابین25تا35درصداسمتتامما
برایایرانایننسبت5درصدبه دستآممدهاسمت؛لمذاایمنمنبمورشمدازابعمادمختلمفدارایاهایمتاسمتو
تجربههایجهانیتتصویرخوبیازدستیابیبهرشدهایباالترازطریقافزایشTFPرانشانمیدهد.باتوجهبهایمن
ررور درادامهمقالهتبرآوردTFPوعواملمؤثربرآنتبیینشدهاست .
اکنونپسازتخاینپارامترaازرابطه()2تمیتوانیممنابورشدستاندهرابهTFPوافزایشعوامل(سرمایهونیمروی
کار)تجزیهکنیم.فرضمیشودکهتابوتولیددارایبازدهثابتنسبتبهمقیا وهردوبازارکاالوعوامملرقمابتی
هستند.دراینصور  :


( )6

y
K
L
A

)  (1  

y
K
L
A

A
درمعادلهباالتنهاجزئیکهنایتواندبهطورمستقیممحاسبهشودتنرخرشدTFPیعنی A

است.اینجز بهطمور

دستمیآید .


شکلزیربه
غیرمستقیمبابازنویسیدوبارهرابطهفوق 
به
( )7

A
y
K
L

 (
)  (1  
)
A
y
K
L

هاانگونهکهدررابطهباالمشاهدهمیشودتTFPازاختالفرشددرآمدونرخموزونرشدعواملبهدستممیآیمد.
هااست.تجزیهرشدبهنهادههاوTFPکاربردسیاستینداردتزیراعواملپشتنمرخرشمد

وزنهامتناارباسهمنهاده
شدهتمشخصنیست؛لذااینپرسشهاچنانمطرحاستکهبهعنوانمثالتاعاالسیاستیکمهمنجمر

TFPتخاینزده
بهتورمیاکسریبودجهشودتچهآثاریبرانباشتسرمایهیارشدTFPدارد؟ 
پسازبرآوردتابوتولیدترشدTFPبراسا رابطه()7محاسبهشدهاست.نامودارزیمررشمدTFPرادردورهممورد
بررسینشانمیدهد .

).رشدبهرهوریکلعواملتولید 

ناودارشااره(1

-

-

مأخذ:یافتههایپژوهش 

درادامهبرایاینکهتصویردقیقتریازروندتولیدو TFPدراقتصادایرانداشتهباشیمتبرآوردتولیدبالقوهومحاسمبه
شکافتولیدانجامشدهاست .
برایمحاسبهشکافتو لیدالزماستتولیدبالقوهبرآوردشود.دراینچارچوبابتداعوامملتولیمدبمرآوردشمدهو
سپسبااستفادهازررایبتخاینزدهشدهدررگرسیونرابطمه()5وهاچنمینمقمدارTFPرابطمه()7تولیمدبمالقوه
برآوردتوشکافتولیدمحاسبهشدهاست .
.فیلترهدریکمپرسکا  31

2-4
بسیاریازاقتصاددانانبهتحولرشداقتصادیدرطولیکمسیرمعینتدرپینوسانهایکوتاهمد اعتقاددارندکه
میتواناینمسیررا«روند»تلقیکرد.اقتصادازدونوعتکانهمتأثرمیشودکهبعضیازایمنتکانمههماماننمدبهبمود
گونهسریهاناپایاهستند.درمقابملت


تندکهازنظرساختارتاین
بهرهوریویاافزایشنیرویکاردارایآثاردائایهس
برخیازتکانه هادارایآثارموقتیهستندتمانندمخارجدولتویاتغییردرحجمپول.اینبخشازتولیدکهتحمت
اقتصادیمیباشد.اینجز ازنظرساختاربایدپایاباشد .

تأثیرتکانههایموقتیاستتمربوطبه«دوران»

براسا نظریههایبالنچاردوفیشر() 1995تدراینرابطهدونوعتحلیلوجوددارد.رهیافتنخستتفرضمیکند
کهجز روندتولیدهاواراستوبنابراینبیشترنوسانهایکوتاهمد تناشیازتکانههایگذرااستورهیافتدوم
فرضمیکندکهنوسانهاصرفاًبهسببتکانه هایدائایبودهوتولیدوروندتیکیاست.دراینمقالهبرایتفکیمک
هایزمانیازفیلترکردنسریهایزمانی(نیرویکمارتموجمودیسمرمایهوتولیمدناخمالص


روندودوراندرسری
هاانجامشدهاند.اینفیلتربمهطمورتکنیکمییمکفیلتمرخطمیاسمتکمه

داخلی)بافیلترهدریکمپرسکا تمحاسبه
نسبتبهمجذورهمایجاموشمدهدو
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دراینجاپارامترλکهپارامترهاوارسازیاستتبرحسبدورهانتشاردادههابمرایدادههمایبمابسمامدسمالیانه100
درنظرگرفتهمیشود(مرادیت .)372:1392

برایناسا تنیرویکاربالقوهوموجودیسرمایهبالقوهبرایدوره1368-1392برآوردوباتوجهبهسمهمهریمک
ازایندوعاملتولیدکهازبرآوردتابوتولیدکابمداگال بهدستآمدوهاچنینمقدارTFPمحاسمبهشمدهتتولیمد
بالقوهاقتصادایرانبرایدورهیادشدهبرآوردشدهاست(ناودارشااره)2وازاختالفبینتولیمدواقعمیوبمالقوهت
انشانمیدهد.

شکافتولیدمحاسبهشد.ناودارشااره()3شکافتولیدر
ناودارشااره(.)2مقایسهتولیدواقعیوروندبلندمد اقتصادایران 
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مأخذ:یافتههایپژوهش 

هاانگونهکهدرناودارشااره()2مشاهدهمیشودتعالکرداقتصادایراندراغلبسمالهماازتولیمدبمالقوه(رونمد
بلندمد )انحرافداشتهاست.شکافیادشدهعادتاًناشیازسیاستهایانبساطیپولیومالیتحتتأثیرافمزایش
کهبهباالترینمقدارخودرسیدتمیباشد.اگرچهدرکوتماهممد ایمنسیاسمت

درآمدهاینفتیبهویژهدردهه1380

منجربهتحرکتولیدوکاهشنرخبیکاریشدتامابهدلیلتغییرنکمردنبنیمانهمایاصملیاقتصمادتشمتابتمورمرا
هایاخیرهاراهباشوکتحریمهایاقتصادیتموجمبشمکلگیمریشمرایطرکودممتمورمی


دنبالداشتهوطیسال
به
عایقیدراقتصادایرانشد .
آنچهمسلماستترشدبهرهوریمیتوانستروندبلندمد اقتصادراتغییردادهوبرانمدازهاقتصمادایمرانازطریمق
رشدغیرتورمیبیفزاید.درسالهاییکهتولیدواقعیفراترازتولیدبالقوهبودهاستتتحتتمأثیرافمزایشچشماگیر
درآمدهاینفتیبه دلیلمازادعررهارزوعدمتعدیلنرخارزمتناسببااختالفنرختورمداخلمیوخمارجیودر
نتیجهواردا ارزانکهموجبکاهشرقابتپذیریتولیدداخلیشدتتولیدکنندگانداخلیبازیرابهصمادرکنندگان
ورینیزتوفیقیبهدستنیامد .


خارجیواگذارکردندولذادرحوزهبهره
ناودارشااره(.)3شکافتولید 
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مأخذ:یافتههایپژوهش 

دراینبخشازمقالهبهدلیلاهایتجدیافزایشTFPبرایرشداقتصادیواستانداردهایزنمدگیدرطمولزممانت
عواملتعیینکنندهرشدTFPورشدتولیدناخالصداخلیسرانهتحلیلتمدلهایمناسمباقتصمادایمرانتصمریحتو
نتایجبرآوردهاارائهمیشود.

.عواملتعیینکنندهرشداقتصادیورشد TFP

3
پیشرفتهایاخیردرنظریههایرشدبراهایتنهادهایخموب(نمور ت1990؛همالوجمونز1999؛جوهمانسو
رابینسونت2001؛آیسماوغلوت)2009وسیاستهایمناسبدرایجادیکمحیطمناسمبکمهتوسمعهاقتصمادیرااز
طریقانباشتعواملتولیدواستفادهکاراازمنابوتسریوکندتتأکیددارند.براسا مباحم نظمریوپمژوهشهمای
شرحزیرپیشنهادشدهاند .

شدهتمتغیرهایتوریحیتعیینکنندهرشداقتصادیورشد TFP
به


تجربیانجام
.اندازهدولتوسیاستمالی 

3-1
یکدولتبامخارجباال(بهعنواندرصدیاز)GDPبایددرآمدباالییازمحلمالیا ازخانوارهاوبنگاههادریافمت
سازد.عالوهبراینتاثرمستقیممخارجومالیا همات

کندکهقاعدتاًکاراییفعالیتاقتصادیرابهطورمعکو متأثرمی
ازنظرگاهسیاستمالی(نسبتکسریبودجهبه)GDPمیتواندرشدTFPراازطریقاثرآنبرتورموثبما اقتصماد
کالنمتأثرنااید.الزمبهیادآوریاستکهفعالیتدولتدرحوزههایدارایمزیتنسبی(تولیدکاالهمایعامومی)
تبهدلیلاینکهمخارجبمهسمویفعالیمتهماییبما
دهدتاماانبساطمداومآنبهعنوانسهایاز GDP

رشدراافزایشمی
کاترهدایتمیشودتدارایاثرمنفیبراقتصاداست .

کارایی
.3-2ثبا قیاتهاومحیطباثبا پولی 
محیطباثبا پولیبستریمناسببرایعالیا کاراییکبازاراقتصادیاست؛درمقابلتبیثباتیپولیوبمیثبماتی
بینیمیکنندوباع نااطاینانیوتضعیفتضماین

قیاتهاهردوسطحقیاتهاوقیاتهاینسبیراغیرقابلپیش
اعتباراجرایقراردادهامیشوند.بهاینترتیبتورمباالوناپایمدارموجمبکماهشسمرمایهگمذاریهمایبلندممد و
کاهشکاراییسرمایهودرنتیجهکاهشرشداقتصادیمیشود .

.3-3توسعهمالی 
بخشمالیکارآمدنقشمهایدرتجهیزمنابومالیبرایسرمایهگذاریتتشمویقورودوتجهیمزسمرمایهخمارجیو
تخصیصبهینهمنابوایفامیکند.واسطههایمالیکارآمدازطریقتقویتحاکایتشرکتیتبررشداثمرممیگذارنمد.

بنسیونگاواسایت(32)1993نشاندادندکمهواسمطههمایممالیتحاکایمتشمرکتیراازطریمقصمرفهجموییدر
هزینههاینظار تبهبودمیدهندوموجبافزایشبهرهوریسرمایهورشدممیشموند.هاچنمینکینم ولموین33
()1993درپژوهشیکهدرباره77کشورطیدورهزمانی1960-1989انجامدادندتنتیجهگرفتندکهرابطمهمعنمیدار
آماریوقویاقتصادیبینعاقمالیورشدتولیدسرانهواقعیبلندمد تانباشتسرمایهورشمدبهمرهوریوجمود
دارد.برایسنجشتوسعهیافتگیبخشمالیکشورهامعاوالًازشاخصهاییمانندنسبتنقدینگیبهتولیدناخمالص
داخلی()M2/GDPتنسبتسپردههایبانکیبهتولیدناخالصداخلیتسهمبانکداریخصوصیازصنعتبانکداریو
نسبتمطالبا معوقوسررسیدگذشتهبهکلتسهیال اعطاییاستفادهمیکنند .
.3-4درجهبازبودنتجار  34
اینشاخصبرابربانسبتمجاوعصادرا وواردا بهتولیدناخالصداخلیاست.پایههماینظمریبمهکمارگیری
هایرشددورنزااستکهلوکا وروممر35


وریدراقتصادتدرچارچوبنظریه
سیاستبازتجاریبرایرشدبهره
اند.برمبنایایننظریهتسیاستهایبازتجاریمنجربمهدسمتیابیبمهپیشمرفتهمایفنمی


)آنرامطرحکرده
(1998
)مطرحکردهاندکهآزادبودنتجمار بمهبمزر تمرشمدن

شرکایتجاریمیشود.هاچنینآد وگلسر1999(36
بازاروبرخیازمنافوبالقوهبازدهفزایندهبهمقیا میانجامد.سیاستبازتجماریمنجمربمهبرخمورداریازمنمافو
پویایناشیازصادرا ازطریقصرفهجوییناشیازمقیا ونوآوریهاوانباشتدانمششمدهوسمطوحمهمارتی
نیرویکارراافزایشمیدهد.آزادسازیتجارینیزموجبافزایشرقابتوکماراییتولیمدوامکمانانتقمالفنماوری

میشود.مؤلفههاییادشدهازعواملمؤثربرافزایشTFPهستند.براسا برآوردفرانکلورومر)1993(37افمزایش
درصدمیشود .

یکواحددرصددرنسبتتجار بهGDPمنجربهافزایشدرآمدسرانهبهمیزان0/5تا2/0
هایخارجیوسرمایهگذاریمستقیمخارجی 


.کاک
3-5
شودکهبهتأمینمالیسرمایهگذاریاختصماصیابمد.هاچنمین

کاکهایخارجیدرصورتیموجبالقایرشدمی
کاکهایمالیوسرمایهگذاریخارجیمیتواندبامحدودکردنفشاربرپایهمالیاتیداخلیترشمدTFPرابمهدنبمال
داشتهباشد.تأمینمالیطرحهایزیرساختیوسرمایهگذاریدرسرمایهانسانی(آموزشییابهداشت)موجببهبمود
شود؛پژوهشهایتجربینیزحاکیازوجودیکرابطهمثبتاست .

 TFP
می
.3-6نرخارز38
داریبرنرخرشدبهرهوریدارد.البتهایناثرتبسمتگی

براسا پژوهشهایانجامشدهتنرخارزدربلندمد اثرمعنی
بهسطحتوسعهمالییککشوردارد.برایکشورهایباسطحتوسعهممالیپمایینتناپایمدارینمرخارزبمهطمورکلی

32. Bencivenga and Smith
33. King and Levine
34. Openness
35. Lucas and Romer
36. Ades and Glaeser
37. Frankel & Romer
38. Exchange Rate

یافتهوداراینظاممالیپیشرفتهایناثرمعنیدارنیست .39


شودتامادرموردکشورهایتوسعه

موجبکاهشرشدمی
.3-7ثبا سیاسیونهادی 
عالکردخوباقتصادبازارمستلزمتضاینحقوقمالکیتوثبا سیاسیترعایتوحاایتازقوانینومقمررا و
محدودیتقدر حاکااناست.بدونتعریفدقیقوتضاینحقوقمالکیتتانباشتسرمایهفیزیکمیوانسمانیدر
تحقیقوتوسعهامکانپذیرنیست.بیثباتیسیاسیبامختلکردنفضمایکسمبوکماروایجمادنااطاینمانیتموجمب
درنتیجهکاهشتوانرشداقتصادیکشورمیشود .

کاهشانگیزهسرمایهگذاریو

.3-8تشکیلسرمایهفیزیکی 
سرمایهگذاریفیزیکیباافزایشموجودیسرمایهاقتصادبهطورمستقیمبررشمداثمرممیگمذاردوازسمویدیگمرت
بههاراهخودانتقالفناوریرامحققمیسازدوهاچنینتعیمینکننمدهرشمدTFPاسمت(روممرت198640؛سمامرزو
دالن ت.41)1991براسا نتایجبهدستآمدهازرابطه()2رشداقتصادیکشوربهطورعادهمتأثرازرشدموجمودی
سرمایهفیزیکیاست؛بهگونهایکهطیدورهزمانیموردمطالعهاینپژوهشتموجودیسرمایهبهطورمتوسطمعادل
3/4درصدرشدداشتهاستورشداقتصادیکشورنیزدرحد3/9درصدبودهاست.اینموروعدررابطه()5ایمن
پژوهشباردیگرتأییدشدهاستوگزارش2015سازمانبهرهوریآسیانیزسهمازرشدموجودیسرمایهفیزیکمی
برایایرانرامعادل67درصدبرآوردکردهاست .
.3-9انباشتسرمایهانسانی 
طورمستقیموغیرمستقیمرشداقتصادیراافزایشمیدهد.وجموددانشماندان

یکنیرویکارسالموآموزشدیدهبه
بیشترباع نوآوریوTFPبیشترودرنتیجهرشداقتصادیباالترممیشمود.درکشمورهایدرحمالتوسمعهتسمرمایه
انسانیدرجذبفناوریهایجدیدازخارجمؤثراست .

رونزا(خشکسالیتتحریم) 
.نرخمبادلهوسایرشوکهایب 

3-10
شوکهاینرخمبادلهیکمنبوکلیدیازدورانهایتجاریهستندوازایمننظمرموجمبرشمدTFPدرکشمورهای
درحالتوسعهمیشوند؛بهویژههنگامیکهتجار خارجیازتنوعکاتریبرخورداراست.منمدوزا(42)1995نشمان
توسعهتوریحمیدهند.بخمش


واقعیرادرکشورهایدرحال
دادکهشوکهاینرخمبادلهتقریباًنصفتغییرا GDP

عادهصادرا کشورهاینفتیمتکیبهصادرا نفمتوفمراورده هماینفتمیاسمت؛لمذاتغییمرا قیامتنفمتو
کشورراتحتتأثیرقرارمیدهد .

تحریمهایمقداریمانندتحریمصادرا نفتبهشد رشداقتصادی

یکیازشوکهایمهمدیگرتخشکسالیاست.سهمبخشکشاورزیازارزشافزودهاز13/3درصمددرسمالهمای
اولانقالباسالمیبهحدود9درصددرسال1392کاهشیافتهاست.هاچنینسهمآنازاشتغالاز31درصدبمه
ست.اگرچهرشدسایربخشهایاقتصادوگسترششهرنشمینیازعامدهتمرین

18/3درصددردورهیادشدهرسیدها
دالیلاینرونداستتاماخشکسالینیزدراینروندتأثیرزیادیداشتهوتحوال اینبخمشرامتمأثرکمردهاسمت.
39. NBER Working Paper Series, 12117, 2006
40. Romer
41. Delong & Summers
42. Mendoza

اینورعیتکااکانباتوجهبهکاهشساالنهبارشهایجویوبحرانآبدربرخیازمنماطقکشموراداممهداردو

کسریمداومترازبازرگانیاینبخشرابهدنبالداشتهاست.درمدلبراینشاندادنشوکناشمیازخشکسمالی43
متربارندگیساالنهموارزشصفربمرایسمایر

برایسالهایخشکسالی مکاتراز 200
میلی

ازمتغیردامی(ارزش1
سالها)استفادهشدهاست .

هاچنینازآنجاکهدرسالهایاخیرتبخشمالیکشوروحوزهتجار خارجیموردشدیدترینتحمریمهمایغمرب
قرارگرفتهاستواینتحریمهامحدودیتهایزیادیدرمبادال مالیوخارجیکشورایجادکمردهاسمتتشموک
تحریمبامتغیردامیتحریمدرمدللحاظشدهاست .
.مدلهایرشداقتصادیورشد TFP
 4
درادامهبرایبررسینقشمتغیرهایکمالناقتصمادیوسمایرمتغیرهمایتعیمینکننمدهرشمداقتصمادیتممدلرشمد
نئوکالسیکیتعدیلشدهزیررابطه()10ورابطه()11برایرشد TFPمورداستفادهقرارگرفتهاست .

( )10

gyp t  a0  a1 gk t  a2 govconst  a3 finance t  a4 t 0 t t

  a5 droughtt  a6 opennesst  a7 inf t  a8 fiscalb t  a9 fdit   t
( )11
gtfp t  a0  a1 govconst  a2 finance t  a3t 0 t t
 a4 droughtt  a5 openness t  a6 inf t  a7 fiscalb t  a8 fdi t   t

:gypرشدتولیدسرانه؛ 
:رشدبهرهوریکلعواملتولید؛ 

gtfp
:gkرشدسرمایهفیزیکیسرانه؛ 
:govconsمخارجعارانیدولتنسبتبه(GDPشاخصاندازهدولت)؛ 
/نسبتسپردههایبانکیبه)GDP؛ 

:financeمعیارتوسعهمالی(نسبتیازنقدینگیبهGDP
:ToTنرخمبادله؛ 
:droughtمتغیردامیخشکسالی؛ 
:Opennessنرخبازبودنتجار ؛ 
:Infنرختورم؛ 
:Fiscalbکسریبودجهعاومیدولت(درصدیاز)GDP؛ 
:سرمایهگذاریمستقیمخارجی؛ 

FDI
: جز ثابت؛ 
: جز پسااند؛ 

هاچنینباتوجهبهوابستگیکشوربهدرآمدهاینفتوآثارنمرخارزبمرتحموال اقتصمادایمرانتمتغیمرExchange
به عنوانشکافنرخارز(نسبتنرخبازارآزاددالربهنرخرسایارز)درمدللحاظشدهاست.نمرخارزعمالوهبمر

43. Drought

هزینههایسرمایهگذاریتصادرا وبهرهوریبخشهایقابلتجار (44بنگاههایتولیدی)ودرنتیجهبهرهوریکل
اقتصادراتحتتأثیرقرارمیدهد.متغیردامیتحریمنیزبهدلیلشوکناشیازتحریمهایغربعلیهکشوردرممدل
لحاظشدهاست.عالوه براینتازآنجاکهمخارججاریوعارانیدولتدواثرمتفاو دراقتصادبرجایمیگذارنمدت
وواردمدلشدهاند .

ایندوتفکیک
طورعادهتعیینکنندهرشدTFPنیزهسمتند؛لمذابماحمذف


فرضاساسیپژوهشحاررایناستکهاینمتغیرهابه
متغیرنرخرشدسرمایهفیزیکیسرانهازمدلانتظارداریمسایرمتغیرهاتتوریحدهنمدهتغییمرا TFPدررابطمه()11

باشند.بنابراینمتغیرهایتوریحیمدلرشدتبهاستثنایرشدموجودیسرمایهبمرایممدلرگرسمیونتغییمرا TFP
عیناًاستفادهشدهاست.معادلهباالباروشOLSومتغیرهاییکهپایاهستندتخاینزدهشدهاست .
.دادههایآماری 
 5
اطالعا آماریاستفادهشدهدراینبخشازپمژوهشدوره1368-1392راشماملممیشمود.بخمشعامدهآممارو
اطالعا موردنیازازمنابوبانکمرکزیجاهوریاسالمیایرانتمرکزآممارایمرانوبانمکجهمانی)(WDIاسمتخراج
هایزمانیمورداستفادهبرایبرآوردمدلهایرشدورشدTFPعبارتنداز:تولیمدناخمالصداخلمی

شدهاست.سری
()GDPبرحسبقیاتهایثابتوجاریتشاخصرمانیGDPتارزشافمزودهبخمشهمایکشماورزیوصمنعتت
موجودیسرمایهتتشکیلسرمایهثابتناخالصبرحسبقیاتهایثابتتنقدینگیتپایمهپمولیونمرختمورمتآممار
شاغالنتجاعیتتمخارجمصرفیدولتتمخارجعارانیدولت(بهقیاتهایجماریوثابمت)تواردا تصمادرا ت
رابطهمبادلهتسرمایهگذاریمستقیمخارجیتکسریبودجهعاومیدولتتتسهیال اعطماییبمهبخمشخصوصمیت
نقدینگیتپایهپولیومصرفنهاییانرژی .
هایتصریحشدهبرایرشدتولیدسرانهورشد TFP


.نتایجمدل
6
پسازانجامآزمونریشهواحدوتأییدپایاییمتغیرهاکهنتایجآندرجدولشااره()4منعکسشمدهاسمتترابطمه
()10برایرشدتولیدسرانه)(gyوهاچنینباخارجکردنمتغیررشدسرمایهفیزیکیسرانه)(gkتمتغیرهایاثرگمذار
بررشد(TPFرابطه)11موردآزمونقرارگرفتهاست .
).نتایجآزمونپایاییمتغیرهایمدلهایرشد()gyورشد TFP

جدولشااره(4
متغیر 

آمارهدیکیفولردرسطح

متغیرها( )1

آمارهدیکیفولردرتفارلمرتبه


اولمتغیرها( )1

بدونروند 


باروند 

بدونروند 



باروند 

Inflation

 -0/84

 -2/34

  -5/41

 -5/22

Openness

 1/53

 -5/27

  -4/29

 -4/01

 0/14

 -1/21

  -5/19

 -5/67

Gpubcon

 -1/05

 -4/56

  -8/82

 -8/48

Fiscalb

 -3/53

 -4/40

  -6/18

 -5/90

 Govcons

44. Tradable Sector

Exchange

 -2/09

 -2/26

  -4/67

 -4/71

ToT

 -2/67

 -2/64

  -0/94

 -3/96

منبو:محاسبا پژوهش 
فولرتعایمیافتهدرسطح5درصدبدونرونمدوبمارونمدبمهترتیمب-1/96و-3/60


.مقادیربحرانیآزمونویکی
1
میباشد .

هایآنهاباتوجهبهدسترسیبهدادههایموردنیازو

روشکلیمادرحذفیالحاظمتغیرهاویااستفادهازجایگزین
شرایطاقتصادایرانبرمبنایآمارهtتاحتاالخطایکاتراز0/05ترریبتعیینمدلتتغییرا معیارهمایآکائیمکو
ومقداراحتاالآنتنسبتحداکثرراستنااییمدلوهاچنینمقداردوربمینواتسمون)(D.Wممدل

شوارتزتآمارهF
بودهاست.هاانگونهکهدرجدولشااره()5مشاهدهمیشودتررایبمعنیداروعالمتمتغیرهانیزمطابقانتظمار
أییدمیکند .

استوبهخوبیفرضیادشدهدرباالرات

ررایبمتغیرهایتورم)(infتخشکسالی)(droughtتوکسریبودجهدولت)(Fiscalbباوجودمطابقتعالممتمنفمی
آنهاباانتظارا نظریوتجربیتمعنیدارنبودند.هاچنیننرخمبادلمه)(totوسمرمایهگمذاریمسمتقیمخمارجی)(fdi
دارایعالمتخالفانتظاربودهوازنظرآماریمعنمیدارنبودنمدولمذاازممدلحمذفشمدند.متغیمرfdiبمهدلیمل
تحریم هایمتعددغربدرطولدورهموردمطالعهسهمبسیارناچیزیدرتأمینمالیاقتصادایرانوآثاربعدیآنبر
TPFدارد.هاچنینمتغیرخشکسالی)(droughtباوجودتأثیرزیادبرارزشافزودهبخشکشاورزیوهاچنینصنایو
تبدیلیتبهایندلیلکهدرسالهاییادشدهنیازداخلیازطریقدرآمدهاینفتیوواردا بانرخرسایارزبرطرف
شدهواینموروعبه خوبیدرکسریترازبازرگانیبخمشکشماورزیممنعکساسمتتبماحضمورمتغیمرنمرخارز

هنیزهاینتأثیرپذیریازورودنرخارزدرمدلقابلتبییناست.

معنیمیشود.درموردنرختورمونرخمبادل


بی
).نتایجبرآوردمدلهایرشد()gyتولیدسرانهورشدبهرهوریکلعواملتولید()TFP

جدولشااره(5
متغیرهایتوریحیمدلها 

Gk

رشدسرمایه
فیزیکیسرانه 

Openness

درجهبازبودن
تجار



متغیروابستهgy:

متغیروابستهgtfp:

رریب 

آمارهt

رریب 

آمارهt

 0/645

 5/92

-

-

 0/127

 3/30

 0/121

 5/18

شکافنرخارز
Exchange

(نسبتنرخارز
بازارآزادبهنرخ

 0/003

 4/41

 0/003

 5/30

رسای) 
رشدمخارج
Gpubcon

مصرفیدولت
(تعدیلشدهبا

 -0/150

 -3/32

 -3/17  -0/141

GDPرانی) 
مخارجعارانی
Govcons

 2/58

دولت(درصدی  0/097

 3/10

 0/096

از )GDP
متغیردامی
Dsanction

(تحریمهای

بانکمرکزیو

 -5/45

 -5/01

 -4/68

 -5/87

صادرا نفت) 
-

-





R2=0/88



R2=0/87



F=19/2

F=22/9

 D.W=2/14

D.W=2/12

مأخذ:محاسبا پژوهش 
.7تحلیلنتایج 
هاانگونهکهازنتایجمدلهایموردبرآورددرجدولشااره()5مشخصاستتمتغیرسیاستبازتجاریودرجمه
بازبودناقتصادازعواملمؤثربررشدTFPدراقتصادایراناست.براسا آخرینگزارشبانکجهمانیازورمعیت
فضایکسبوکارکشورها45تیکیازمؤلفههایمهممدرارزیمابیورمعیتفضمایکسمبوکمارتشماخصتجمار 
فرامرزی 46است.ورعیتایراندراینشاخصدرمقایسهباکشمورهاییکمهازلحماظبهمرهوریدرسمطحبسمیار
باالتریازایراندرآسیاقراردارندتنامناسباست.ایرانبین184کشورموردبررسیبانکجهانیتدارایرتبمه148
ترتیبدارایرتبههمایاولتماسمومجهمان

است؛اماکشورهایسنگاپورتهن کن وکرهجنوبیدراینشاخصبه
هستند .
متغیرنرخارز(نسبتنرخارزبازارآزادبهنرخرسایدالر)ازدیگرمؤلفههمایممؤثربمررشمدبهمرهوریدرایمران

محسوبمیشود.باتوجهبهوابستگیکشوربهدرآمدنفمتوهاچنمینسمهمبماالیواردا ممواداولیمهوکماالی
تتأمیناعتبارمیشمودوازسمویدیگمرتسمتانده

واسطهایوسرمایهایازواردا کشورکهعادتاًبانرخرسایارز
بنگاههاعادتاًبراسا محاسبا نرخارزآزادبهفروشمیرسدتهرچهشکافایندونرخبیشترباشمدتبنگماههمااز
افزونهنرخارزبیشترسودمی برندودرواقواختالفباالینرخارزتموجبافزایشحاشیهسودبنگاههاممیشمودو
ازاینطریقرشدتولیدورشدTFPرامتأثرمیکند.اماشکافنرخارزدرمیمانممد وبلندممد تقمدر رقمابتی
دادهشمدهتوسمط
بنگاههاراکاهشدادهوازاینطریقبربهرهوریاثرمنفیمیگذارد؛بنابراینرشدبهرهوریتوریح 
اینمتغیرتعادتاًبهواسطهاستفادهبنگاههاازافزونهنرخارزاسمتودرشمرایطشموکنمرخارزومحمدودیتهمای
هاپایینترازارفیتوناتوانیآنهمادررقابمتبما


کهطیسهسالاخیرمشاهدهشدتموجبفعالیتبنگاه
ارزیتچنان
تولیدا خارجیمیشود .لذاباتوجهبهعالمتمثبترریباینمتغیردرمدلبرآوردشدهتنایتواننتیجهگرفمت
45. Doing Business, 2015
46. Trading Across Bsrders

کهتداومافزایششکافنرخارزوپدیدهچندنرخیارزتسیاستمناسبیبرایاقتصمادایمراناسمتتبلکمهسیاسمت
ساتتکنرخیشدنارزاست .


مطلوبتحرکتبه
غیررقابتیبودناقتصادایرانیکیازمهمترینموانوتوسمعهوافمزایشبهمرهوریاسمت.بخمشعامدهبرناممههمای
خصوصیسازیکشورازجالهاجرایاصل44قانوناساسیبهدلیلفقدانبستررقابتیدرسالهایگذشتهناکامبوده
وکاکیبهافزایشبهرهورینکردهاست.عالوهبرنامساعدبودنفضایکسبوکارکشورتفقدانتواناندیکمافیدر
بخشخصوصیکهیکیازمؤلفههایاصلیبرایتجدیدساختاربنگاههماوارتقمایکیفیمتفراینمدهایعالیماتیو
درنتیجهکاهشهزینهتاامشدهوافزایشبهرهوریاستتنتوانستهدربسترهایموجودشمکلبگیمرد.رقمابتیکمردن
اقتصادمستلزمهدفگذاریسهمخاصیازتولیدوتجار جهمانیدرچمارچوبکیفیمتتمعیارهماواسمتاندارهای
هایتوسعهایکشمورداردتامما

پذیرفتهشدهبینالاللیاست.اگرچهنرخارزتنقشمهایدراینفرایندوجهتگیری
حرکتدراینمسیرکهزنجیرهبههمپیوستهایازتحوال کلیهبخشهادرتعاملجدیبادنیایخارجاستنیزباید
موردتوجهقرارگیرد.تعییننرخارزبایدباتوجهبهکارکردهایهمزمانآندرتخصیصمنابوتتأمینتعادلعاومی
اقتصاد(هاراهباسیاست هایپولیونرخسودبانکی)تمشمارکتدرتثبیمتاقتصمادکمالنترفموعمدمتعمادلتمراز
زیتیارقابتپذیریخارجیصور گیرد .

هایخارجیوازهاهمهمترایجادم


پرداخت
براسا نتایجبهدستآمدهازبرآوردمدلهاتمتغیرهایمخارجمصرفیدولتومخارجعارانیدولمتدوکمارکردو
اثرمتفاو بررشدبهره وریدارند.عالمترشدمخارجمصرفیدولتکهباشاخصرانیGDPتعدیلشدهاستت
منفیوعالمتمخارجعارانمیدولمتبمهعنمواندرصمدیازGDPمثبمتاسمت.عالممتهمردومتغیمربراسما 
پژوهشهایتجربیومباح نظریمطابقانتظاراسمت.مخمارجعارانمیبمهویمژهدرحموزههماییکمهمربموطبمه
زیرساختهااستتموجبافزایشسرمایهگذاریبخشخصوصیوکاهشهزینههایسرمایهگذاریشمدهوازایمن
جهتموجبافزایشرشدوبهرهوریمیشود.فعالیتدولتدرحموزههمایدارایمزیمتنسمبی(تولیمدکاالهمای
بهایندلیلکهمخارجبهفعالیتهایبا

عاومی)رشدراافزایشمیدهدتاماانبساطمداومآنبهعنوانسهایازGDP
کاراییکاترهدایتمیشوندتدارایاثرمنفیبراقتصاداست .

ه اچنیناگراینمخارجمنجربهافزایشکسریبودجهدولتشودتاثربازدارندهخواهمدداشمت.واردکمردنمتغیمر
کسریبودجهدرمدلبهعنواناندازهدولتوسیاستمالی ازنظرعالممتمنفمیتمطمابقانتظماربمود؛اممابمهدلیمل
دارنبودنرریبآنازمدلحذفشد.عالمتمنفینشانمیدهدکهتمأمینمخمارجدولمتازطریمقکسمری

معنی
بودجهکهمستلزماستقراضازبانکمرکزیوافزایشپایهپولیودرنتیجهتورماستتاثرمنفیبمررشمدبهمرهوری
دارد.
توجهیبررشدتولیدورشدبهرهورینشمان


لحاظمقداراثرمنفیقابل

لحاظعالمتوهمبه

آخرینمتغیریکههمبه
دادهاستتمتغیرتحریمهایاالاانهغربعلیهایراناستکهدرسالهایاخیرباتحریمبانکمرکزیوبخشممالی
کشوروهاچنینمحدودیتصادرا نفتوواردا وصادرا فراوردههاینفتیبهاوجخمودرسمیدوبمهشمد 
بهحوزهروابطمالیبینالاللیکشوروقطمو

کارکرداقتصادایرانراتحتتأثیرقرارداد.گسترشتحریمهاییادشده

خدما کارگزاریبینالاللیتشرایطدشواریرابرایبانکمرکزیومبادال خارجیکشورایجادکردهاست.ایمن
موروعباتوجهبهوابستگیباالیبنگاههایاقتصادیبهواردا مواداولیهوکاالهایواسطهایوسرمایهوهاچنین

شاارمیرفتتاثمرویرانگمریبمررشمد

ررور انتقالفناوریکهازالزاما موفقیتطرحهدفاندسازییارانههابه
اقتصادیکشوروایجادارفیتهایجدیدتولیدیداشتوموجبشتابتمورموتعایمقرکموداقتصمادکشموردر
سالهایاخیرشد.بدیهیاستاینچالشاساسیاگرچهتهدیدیجدیبرایاقتصادایرانبهشاارمیرودتاممایمک
وریمیتوانمد


الاللیبرمبنایافزایشبهره
فرصتنیزتلقیمیشود.رویکرداقتصادمقاومتیدرمقابلتحریمهایبین
کشوررادرحوزههایرشداقتصادیتدرمسیردرستقراردهدوباتکیهبرتوانانمدیهمایداخلمیازآسمیبهمای
یادشدهبکاهد .


یجهگیری 
نت 
.1رشدپایینبهرهوریازچالشهایاساسیاقتصادایراناستوحرکتبمهسماتممدلرشمداقتصمادیمبتنمیبمر
بهرهوریتکلیدرشددرازمد اقتصادکشورمحسوبمیشود.رشداقتصادیکشوردردورهمموردمطالعمهبمهطمور
عادهمبتنیبررشدموجودیسرمایهفیزیکیبودهکهازطریقدرآمدهاینفتیتأمینمالیشمدهوبمهشمد ناپایمدار
است .
.2مقایسهروندتولیدداخلیواقعیباروندبلندمد آن(تولیدبالقوه)نشاندهندهانحرافتولیمدازمسمیربلندممد 
آندراغلبسالهایدورهموردمطالعهاست.شکافیادشدهعادتاًناشیازسیاسمتهمایانبسماطیپمولیوممالی
بهباالترینسطحخودرسید.اگرچهدرکوتاهممد 

تحتتأثیرافزایشدرآمدهاینفتیاستکهبهویژهدردهه1380

سیاستهایمزبورمنجربهتحرکتولیدوکاهشنرخبیکاریشدهاستتامابهدلیملعمدمتغییمربنیمانهمایاصملی
رهاراهباشوکتحریمهایاقتصمادیتموجمبشمکلگیمری

دنبالداشتهوطیسالهایاخی


اقتصادتشتابتورمرابه
شرایطرکودمتورمیدراقتصادایرانشد .

.3هاانگونهکهنتایجمدلهایموردبرآوردنشانمیدهدترشدبهرهوریتحتتأثیرسیاستهایبازتجاریاسمت.
تقویترقابتپذیریوافمزایشکمارایی

هایغیرتعرفهایتبهبزر شدنبازارت

آزادبودنتجار وکاهشمحدودیت
بنگاههایتولیدیوبرخورداریازمنافوپویایناشیازرابطهمثبتصادرا وبهرهورینیرویانسانی مکهدراغلب

مطالعا تجربیبهاثبا رسیدهاستممیانجامدکههاهاینمواردموجبافمزایشرشمدوبهمرهوریکملعواممل
تولیدمیشود .

هایبرآوردشدهنشانمیدهدکهشکافنرخارزرابطهمثبتیبارشمداقتصمادیورشمدTFPدارد.ایمن

.4نتایجمدل
رابطهعادتاًتحتتأثیرواردا مواداولیهوکاالهایواسطهایوسرمایهایاسمتکمهبمانمرخرسمایواردکشمور
ویدیگرتبنگاههاتمحصوال تولیدیخودرابانمرخ

میشودوموجبکاهشهزینهبنگاههایتولیدمیگرددوازس
ارزبازارآزادبهفروشمیرسانند.درواقورانتدسترسیبهارزبانرخرسایازیکسووفروشمحصولبانرخآزاد
ارزازسویدیگرتموجببازدهیوسودآوریبیشتربنگاههاشدهاست.ایندرحالیاستکهدرشرایطتحمریمکمه

واردا کشوربهدلیلمحدودیتهایارزیوهاچنینواردا ازکشورهایخاصمحدودشدهاستتتولیدتکماهش
هایصنعتیبهزیرارفیتتولیدیرسیدهاستتودرنتیجهافزایشهزینههاوزیانآنهمارا

یافتهوفعالیتاغلببنگاه
بهدنبالداشتهاست.بنابرایناگرچهشکافنرخارزرسایوغیررسمایدرکوتماهممد منجمربمهافمزایشرشمدو

بهرهوریمیشودتامادرمیانمد وبلندمد موجبخروجبنگاههاازدوررقابتوناکارآمدیآنهاخواهدشد.لذا
ساتتکنرخیشمدنارزوشمفاف

رشدتولیدپایداربنگاههاوهاچنینافزایشرقابتپذیریآنهامستلزمحرکتبه
شدناینبازاراست.چندنرخیبودنوبیثباتینرخارزازموانوسمرمایهگمذاریوموجمبافمزایشنااطاینمانیدر
هایتولیدیاستکهاثرمنفیبررشدوبهرهوریدارد .


فعالیت
دستآمدتمخارجدولتاست.هاانگونهکه

.5ازدیگرعواملمؤثربررشدبهرهوریکهازمدلهایموردبرآوردبه
نتایجنشانمی دهدتمخارجمصرفیدولتاثرمنفیومخارجعارانیآنتاثرمثبتیبررشمدبهمرهوریداشمتهاسمت.
هایسرمایهگذاریبخشغیردولتیودرنتیجهموجبرشدتولیمدو


افزایشمخارجعارانیدولتسببکاهشهزینه
افزایشبهرهوریمیشود.هاچنینفعالیتدولتدرحوزههایدارایمزیتنسبی(تولیدکاالهایعامومی)رشمدرا
بهدلیلاینکهمخارجتبمهفعالیمتهمایبماکماراییکاتمر
دهد.اماانبساطمداومآنبهعنوانسهایاز GDP

افزایشمی
هدایتمیشودتدارایاثرمنفیبراقتصاداست.اینامرنشانمیدهدکهفعالیتدولتدراندازهبهینهخودمیتوانمد
درکشورهایدرحالتوسعهمانندایرانآثارمثبتیداشتهباشد.اینآثارمثبتمنوطبهعدمتأمینمالیمخمارجمزبمور
ازطریقکسریبودجهواستقراضازبانکمرکزیمیباشد.پیامدهایتورمیکسریبودجهوافزایشانمدازهدولمت

وصیوبیثباتیوتضعیفنظمامتمأمینممالیکشمور

اثرمنفیبررشدوبهرهوریدارندوموجبخروجبخشخص
میشود .

.6متغیردیگریکهطبقنتایجمدلهابهشد بهرهوریراتحتتأثیرمنفیقمراردادهاسمتتتحمریمهمایاقتصمادی
غربعلیهکشوراستکهدرسالهایاخیرباتحریمبانمکمرکمزیومحمدودیتهمایمقمداریصمادرا نفمتو
نفتیبهاوجخودرسیدوبهدلیلمحدودیتمبادال مالیتاخمتاللزیمادیدرحموزهتجمار خمارجی

فراوردههای
ایجادکرد.اگرچهتحریمهاتتهدیدوچالشیاساسیبرایکشوربهشاارمیروندتامااتخاذرویکرداقتصمادمقماومتی
میتواندرانکاهشاینتهدیدهاتبسترالزمرابرایرقابتپذیریبنگاههاواتکابهمنابوداخلیوهاچنینافزایش
سهمبخشخصوصیازاقتصادکشورفراهمکندوازاینطریقدربلندمد افمزایشبهمرهوریرابمهدنبمالداشمته
باشد.بههرحالمحدودیتهایمبادال مالیوانتقالفناوریتحتتأثیرتحریمهاکااکانتأثیراتیمنفمیبمراقتصماد
کشورخو اهندداشت.بدیهیاستکهثبا روابطخارجیوامکانتعاملبیشتربادنیادرابعادمختلفتبمرایرشمد
پایداراقتصادکشوررروریمیباشد .

وریدراقتصادمحسوبمیشوند.افمزایشتاایملافمراد


هایاصلیافزایشبهره
.7دوعاملفرهن ونهادهاازبنیان
ویژهافزایشنرخپساندازوانباشتسرمایهوهاچنینافمزایشدرجمهاعتاماد


مختلفبه
بهمشارکتدرفعالیتهای
دریکجامعهکهبهعنوانسرمایهاجتااعیمحسوبمیشمودتنقشمیاساسمیدرافمزایشبهمرهوریایفماممیکنمد.
هاچنینقوانینومقررا تسیاسمت همایحماکمبمرممراودا اجتاماعیکمهانگیمزههمایاقتصمادیافمرادرابمرای
دهدتهاراهبانظامتدبیرشایستهوشکلگیرینهادهایخوبکهعوامملاقتصمادی

سرمایهگذاریتحتتأثیرقرارمی
وریعواملتولیدمیشود .


هایپیشرانرشدتشویقکندتمنجربهافزایشکاراییوبهره

گذاریدربخش

رابهسرمایه
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