
 73-115 / صفحات1395زمستان / 69/ شماره ویکم هاي اقتصادي ایران/ سال بیست فصلنامه پژوهش

 

  ران؛ینامناسب منابع و رشد اقتصادي ا صیتخص
   ستانده-داده کردیرو

 
 1اسفندیار جهانگرد

 
 12/10/1395تاریخ پذیرش:   09/10/1394تاریخ ارسال: 

 چکیده
است. نخستین جوابی که اقتصاددانان مایـل بـه اظهـار آن بـه هنگـام کشـف موفقیـت یـا          يکم رشد رانیاقتصاد ا لیاز مسا یکی

گـذاري   کننده کلیدي رشد اقتصـادي، نـرخ سـرمایه    شکست اقتصادي، یک کشور یا یک منطقه هستند این است که عامل تعیین
آن  يسـاختارها  یبـه بررسـ   ازیت،  نحاصل نشده اس ياما رشد اقتصاد  ستا ادیز يدرکشور يگذار هیچرا سرما نکهیا می باشد.

 عیرشـد سـر   يتواند سـوخت و انـرژ   یساخت ها م ریدر ز يگذار هیها دارد. انتقال ساختار همزمان با  سرما اقتصاد و کارکرد آن
و  شـده  از نفـس افتـادن رشـد    اعـث نشـود ب  تیـ با انتقال ساختار اقتصاد حما ها رساختیدر ز يگذار هیخودش باشد اما اگر سرما

در خصـوص انتقـال سـاختار     يمهم در پـرداختن بـه علـل رشـد اقتصـاد      لیاز مسا یکی .شود یفراهم م یال وقوع رشد اتفاقاحتم
وجـود  دارد. هـر     "هـا  بخـش  نیبـ "در  ای  "داخل بخش"نامناسب در  صیمنابع در اقتصاد است. تخص صیتحول تخص  یبررس

دوره  یطـ  دیـ در تول یبخشـ  نیمنابع ب صینقش تخص یمقاله هدف ما بررس نیمهم است اما در ا ابعنامناسب من صیدو نوع تخص
، 1365، 1352 يسـتانده سـال هـا    -امر از جداول داده نیا ياست. برا رانیاقتصاد ا يپاسخ به سؤال کم رشد يبرا 1390تا  1352

 نـده یفزا بیمتوسـط ضـر   دهـد  یمـ نشان  جیشود. نتا یم دهثابت استفا متیبخش به ق 19در قالب  رانیا یمل 1390و  1370،1380
و  یصـنعت  يهـا  تیـ فعال یسـمت برخـ   بـه  يکشاورز يها منابع آن از بخش صیاست و ساختار تخص 8/1برابر  رانیاقتصاد ا دیتول

 .باشدمی در حال توسعه متفاوت یوحت افتهیتوسعه  ياست و با کشورهاسوق یافته  یخدمات
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 مقدمه -1
اي سر انگشتی وجود دارد کـه توسـط رابـرت لوکـاس برنـده جـایزه نوبـل         در اقتصاد قاعده

در موضوع رشد اقتصادي استفاده شده اسـت. ایـن قاعـده دو     70اقتصاد تحت عنوان قاعده 
شـدت   هـاي رشـد، بـه    دهد که تغییرات کوچک در نـرخ  نشان میخوبی  نکته  مهم دارد و به

توانند بر سطوح نهایی درآمد هر کشوري اثر بگذارند. اگر نـرخ رشـد درآمـد سـرانه در      می
سـال زمـان    70درصد باشد، دو برابـر شـدن درآمدسـرانه در ایـن کشـور       1کشوري برابر با 

سـال کـاهش خواهـد     14زمـان بـه    درصد، ایـن  5که با افزایش نرخ رشد به  برد در حالی می
شـکل   هـاي طـوالنی بـه    دهد که اختالفـات کوچـک طـی زمـان     یافت. این موضوع نشان می
هاي فزاینده خواهند شد. نکته دوم این است کـه مـدت زمـانی     مرکب موجب ایجاد شکاف

که براي دو برابر شدن درآمد سرانه نیاز است، تنهـا بـه نـرخ رشـد بسـتگی دارد و از سـطح       
درصد باشد، صرف  2باشد. اگر نرخ رشد درآمد در کشوري  درآمد سرانه مستقل میفعلی 

سال زمان نیاز است تا میزان درآمد دو برابـر   35نظر از اینکه میزان درآمد اولیه چقدر باشد، 
شود. با این توصیف رشـد اقتصـادي از اهمیـت بـاالي در سـطح و اسـتاندارد زنـدگی یـک         

 جامعه برخوردار است.
اما سؤال اساسی این است که چه چیزي باعث رشد اقتصادي یا تغییر تولید ناخـالص  

شود؟ در کتب اقتصادي دلیل نخست تغییرتولید ناخـالص داخلـی    ملی یا داخلی کشوري می
کننـد. منـابع اقتصـادي متعـارف بـه       یا ملی را تغییر مقدار منابع موجود در اقتصاد عنـوان مـی  

انـد و یـا در    شود. نیروي کار شامل افرادي است که یا شـاغل  می سرمایه و نیروي کار تقسیم
کننـد و بنـابراین یـک منبـع افـزایش تولیـد را        جستجوي شغل هستند، طـی زمـان رشـد مـی    

آالت اگر طی زمان رشد  ها، ماشین کنند. ذخیره سرمایه هم از جمله ساختمان پذیر می امکان
سـازند. بنــابراین افـزایش در میــزان    ذیر مــیپـ  ترتیـب افــزایش تولیـد را امکــان   یافتنـد، بــدین 

موجودي عوامل تولید یعنی نیروي کار و سرمایه که در تولید کاال و خدمات مورد اسـتفاده  
گیرند دلیل بخشی از افزایش تولید ناخالص داخلـی واقعـی اسـت. دلیـل دوم بـراي       قرار می

تواند تغییر کنـد.   ید میتغییر محصول ناخالص داخلی واقعی این است که کارایی عوامل تول
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تواننـد محصـول بیشـتري را تولیـد کننـد. ایـن افـزایش در         طی زمان همین عوامل تولید مـی 
کـار و غیـره    وري، نتیجه تغییرات در دانش، از جمله فراگیري در ضمن کارایی تولید یا بهره

 د. باش می
 بهتـر انجـام دهنـد   گیرند که وظـایف مشـابه را    عبارتی مردم از طریق تجربه یاد می به
). عوامل مـؤثر بـر رشـد اقتصـادي در طـول زمـان در ادبیـات علـم         1371نبوش،ور(فیشر و د

اقتصاد بیشتر روشن شده اند. ایـن مقالـه بـر دو عامـل کلیـدي در خصـوص رشـد اقتصـادي         
هـاي زیرسـاختی در تشـکیل سـرمایه اسـت. رشـد        کند. مـورد اول توسـعه قابلیـت    تأکید می

هر آنچه از آموزش و سـالمت تـا    -ها  دت درنهایت به تجمیع این قابلیتاقتصادي  در بلندم
لــو و وغا جــمعوابســته اســت ( -هــاي قــانونی و شــرایط حــاکمیتی بهتــر  اصــالح چــارچوب

انـدازي بـاالیی    هـاي راه  هاي بنیادین چند بعدي هسـتند و هزینـه   ). اما قابلیت2012رابینسون، 
 ها تمایل به دستیابی بازده و رشد اقتصادي ناچیز دارد . گذاري در آن دارند. بنابراین، سرمایه

گیـر   کند و بسیار وقت هاي بنیادین، فعالیت می رشد اقتصادي مبتنی بر انباشت قابلیت
). ایـن  2013(رادریـک ،  است. اما مورد دوم موثر بر رشد اقتصادي، تحول سـاختاري اسـت  

ري بـاالتر) و انتقـال نیـروي کـار از     و معناي ایجاد و توسعه صـنایع جدیـد (بـا بهـره     تحول به
اسـت. بـه اسـتثناي     -هـاي پیشـرفته و مـدرن     وري کمتر به فعالیت هاي سنتی یا با بهره فعالیت

العـاده بـاال تقریبـاً همیشـه در نتیجـه تحـول        هـاي رشـد فـوق    معادن عظیم منابع طبیعـی، نـرخ  
تواننـد تحـول    عیف مـی شوند. اقتصادهاي ض سازي سریع ایجاد می ویژه صنعتی ساختاري و به

ها و نهادها ضعیف هستند، نیز  ها در سطح پایین و سازمان که مهارت ساختاري را حتی زمانی
 ). 1378(میر،  تجربه کنند

در این مقاله دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا رشد اقتصادي پایین اقتصاد ایران 
اختاري نامناسب بوده است؟ چراکـه  عبارتی تحول س ناشی از تخصیص نامناسب منابع و یا به

هـا اسـت. در ایـن رابطـه،      گذاري نسبتاً مناسـب در زیرسـاخت   شواهد آماري گویاي سرمایه
توانـد تخصـیص نامناسـب منـابع در اثـر       یکی از علل رشد نوسانی و پایین اقتصاد ایـران مـی  

 مـورد در  کلیـدي  هـاي  تمرکز مـا بـر پرسـش    تحول ساختاري نامناسب باشد. در این بحث،
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  امکانـات تولیـد بـین بخشـی در اقتصـاد ایـران مطـرح        در طور خاص و تخصیص نامناسب به
تخصـیص نامناسـب    از مقدارمشـخص  یـک  درك این مسـأله هسـتیم کـه بـا     دنبال به و است
  .برد زیاد در اقتصاد ایران پی  درآمدي به تفاوت توان می

وت درآمـد سـرانه در   دادن اینکه چگونـه تخصـیص نامناسـب باعـث تفـا      براي نشان 
ستانده در قالب الگوهاي رشد اقتصادي اسـتفاده شـده    -کشور ما شده است، از الگوي داده

 1390، 1380، 1370، 1365، 1352هـاي   ستانده سال -است. براي این منظور از جداول داده
شـود. بـدین منظـور مقالـه      انـد اسـتفاده مـی    تعـدیل شـده   1383ملی ایران که به قیمت ثابـت  

شود. سپس الگوي  شکل زیر سازماندهی شده است. ابتدا چارچوب نظري تحقیق ارائه می به
هاي مطالعه ارائه شـده اسـت و در نهایـت اجـراي مـدل، تفسـیر        نه تحقیق و دادهیتحقیق، پیش

 بندي آمده است. نتایج، خالصه و جمع
 

 چارچوب نظري  -2
، رشـد اقتصـادي عبـارت    1971برنده جایزه نوبل اقتصـاد سـال    "سیمون کوزنتس"به اعتقاد 
تـر اقتصـادي    منظور عرضه کاالهاي هرچه متنوع افزایش بلندمدت ظرفیت تولید به"است از 

رونده و تعـدیالت نهـادي و    .  هم چنین رشد ظرفیت نیز بر پایه فناوري پیش"به افراد جامعه
کـوزنتس از رشـد اقتصـادي،    توسـط  ر است. هر سه جـزء تعریـف فـوق    ایدئولوژیکی استوا

بسیار مهم و با اهمیت هستند. یک، افزایش مستمر تولید ملی شاخص رشد اقتصادي است و 
رونـده؛   قدرت تأمین طیف وسیعی از کاالها نشانه بلوغ اقتصادي اسـت. دوم، فنـاوري پـیش   

نیـاز البتـه شـرط الزم اسـت و      و ایـن پـیش  نیاز رشد اقتصادي مداوم تلقی شـده   زمینه یا پیش
دلیـل تحـوالت    شرط کافی نیسـت. سـوم؛ تعـدیالت نهـادي و رفتـاري و ایـدئولوژیکی: بـه       

هـاي   هاي فنی و تکنولوژیکی بـدون نـوآوري   فناوري باید این امر انجام شود. یعنی نوآوري
ن عوامل مکمل،  اجتماعی شبیه المپ بدون برق است. یعنی نیروي بالقوه وجود دارد اما بدو

کـوزنتس شـش ویژگـی     ،افتد. در این باره بـراي حصـول رشـد اقتصـادي     رشدي اتفاق نمی
را از یکدیگر تفکیک نموده که در قالب متغیرهاي اصلی، متغیرهـاي تحـول    "فرایند رشد"
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که عبارتند از: متغیرهاي اصلی؛ نـرخ   شده استبندي  المللی تقسیم ساختاري و متغیرهاي بین
ویـژه   وري کـل عوامـل تولیـد بـه     د تولید سرانه و جمعیت و نرخ باالي رشـد بهـره  باالي رش

وري نیروي کار، متغیرهاي تحول ساختاري؛ نرخ باالي تحول سـاخت اقتصـادي، نـرخ     بهره
یافتـه   المللی؛گرایش کشورهاي توسـعه  باالي تحول اجتماعی و ایدئولوژیکی، متغیرهاي بین

 ).1378(میر،جرالد، دیگر کشورها دست گرفتن بازار مواد خام در به
بـاال بـودن کیفیـت منـابع مـادي و انسـانی       فرآیند، پیشرفت فناوري به مفهـوم  در این 
هاي اقتصادي از کشاورزي به غیرکشـاورزي و   شود. انتقال تدریجی فعالیت موجود تلقی می

تغییـر  هاي صنعتی و خدماتی، به مفهوم تغییـر مهـم در مقیـاس واحـدهاي تولیـدي و       فعالیت
منزلـه تغییـر    اي نیروي کار از مناطق روستایی به شـهرها  بـه   مکان جغرافیایی و موقعیت حرفه

عبارتی فکـر   ساختار تولیدي اقتصادي است. ساختن جامعه اي بر محور علمی و فناوري یا به
برابـر و بهبـود نهادهـا و     هـاي  فرصـت و ایجـاد   ریزي برنامهنوین در کنار ابزار نوین در کنار 

 ). 1378جرالد، ،(میر فتارها الزمه تحول اجتماعی و ایدئولوژیکی استر
دنبال ارائه مفهوم و فرایند رشد اقتصـادي، دو دیـدگاه در ادبیـات علـم اقتصـاد در       به

سازي آن براي پاسـخ بـه سـؤاالت اساسـی در      مورد چگونگی حصول رشد اقتصادي و مدل
اسـت   2، رانیس و فـی 1ه و دیدگاه لوئیساین باره شکل گرفت. یکی مربوط به اقتصاد توسع

و دیگري دیدگاه ادبیات اقتصاد کالن و مربـوط بـه مـدل رشـد نئوکالسـیکی سـولو اسـت.        
کند و اقتصـاد را بـه حالـت     پوشی می هاي اقتصادي چشم دیدگاه کالن از تفاوت بین فعالیت

مدل اقتصاد توسعه، اقتصاد را بر مبناي سـاختارهاي نـاهمگون بنـا     3کند. یک کل بررسی می
کند که یک بخش سنتی  نماید و اعتقاد دارد که اقتصاد در دو بخش جداگانه فعالیت می می

توانند کار کننـد. انباشـت    و بخش دیگر مدرن است. این دو بخش در قالب یک بخش نمی
کـه بخـش سـنتی بـا      در حـالی  افتـد یاتفـاق مـ  وري در بخـش مـدرن    نوآوري و رشـد بهـره  

 

 
1  Lewis

2 Ranis and Fei(1961)

3 Rodrick(2013) 
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کند. در بخش سنتی بازده  تولیدي صفر و یا بسیار پایین است  افتاده کار می تکنولوژي عقب
و در بخش مدرن بازده تولیدي باال است که منجربه مهاجرت نیروي کار از روسـتا بـه شـهر    

گـذاري در   شود. مهاجرت نیروي کار باعث ایجاد سود در بخش مـدرن شـده و سـرمایه    می
گیـرد و لـذا افـزایش درآمـد ملـی در اقتصـاد مؤیـد         بخش مدرن از محل این سود شکل می

شـکل   افزایش سود در درآمد ملی است. با این حال تأثیر بخـش مـدرن بـر بخـش سـنتی بـه      
آیـد. بخـش مـدرن     وجود نمی آید اما در برخی کشورها به وجود می به  1"رخنه رو به پایین"

تسـهیم  ، تـدارك اشـتغال  کند کـه عبارتنـد از:    یق بخش سنتی را منتفع میمعموالً به چند طر
 ).1377ها و نهادها، تجارت (تودارو، مایکل، تسهیالت فیزیکی، متجدد نمودن اندیشه

اقتصاددانانی همچون رابرت سولو، کندریک، دنیسون و آبرامـوویچ و بسـیاري   
آغازین در ادبیـات علـم اقتصـاد    دیگر عبارت تئوري رشد اقتصادي را جدا از هر اصل 

مطرح کردند. تئوري رشد اقتصادي تالشی دو شاخه است که یک شـاخه آن ریشـه در   
طور مستقیم بر مبناي کارهاي تجربـی اسـت.    هاي تئوریک دارد و شاخه دیگر به تحلیل

از منظر تئوریک، مفهوم تابع تولید کل تابع عواملی همچـون سـرمایه فیزیکـی، نیـروي     
دهنـد. افـزایش در هـر عامـل تولیـدي براسـاس        ره است که تولید را شکل مـی کار و غی

شود. اگر پرداختی به عوامل تولید  وري نهایی آن عامل باعث افزایش محصول می بهره
عنوان سهم عوامل تولید در فرایند رشد اقتصادي باشند میزان قابـل تـوجهی از رشـد،     به
جـا مانـد    خته شـد کـه بـدون توضـیح بـه     توسـط رابـرت سـولو شـنا    »  پسـماند «عنـوان   به

 ).2006و دیوید رومر  1394(جونز،چارلز،
در ادبیات علم اقتصاد سریعًا تشـخیص داده شـد کـه ایـن پسـماند ترکیبـی از تـأثیر         

 چندین نیروي متفاوت است که عبارتند از:
 هاي مهارتی. بهبود کیفیت نیروي کار از طریق آموزش، تجربه و آموزش* 

 

 
1  Trikel down 
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وري بـاالتر، یـا از    وري پایین بـه کـاربري بـا بهـره     مجدد منابع از کاربري با بهرهتخصیص * 
 ها. طریق نیروي طبیعی بازار، و یا از طریق کاهش موانع یا اختالل

 هاي مقیاس. گیري از صرفه بهره* 

ــه   روش*  ــا تولیــد کاالهــا و خــدمات ن ــابع ب تنهــا در ســطح  هــاي اصــالح شــده ترکیــب من
 ،(میـر هاي فیزیکی در سطح کارخانـه و مزرعـه    ها، بلکه از طریق تعدیل آالت و شیوه ماشین
 ).1378جرالد،

در ادبیات نئوکالسیک و نگاه اقتصاد کالن، محصول ناخالص ملـی در اثـر انباشـت    
بلندمدت سرمایه، گسترش نیروي، و تغییر فناوري که تحـت شـرایط رقابـت متعـادل اتفـاق      

جایی تقاضا و حرکت منـابع از یـک بخـش بـه      دیدگاه، جابهگیرد. در این  افتد شکل می می
دلیـل اینکـه عوامـل سـرمایه و کـار تقریبـاً در        شود، به اهمیت قلمداد می بخش دیگر نسبتاً بی

تـر، رشـد    کنند. دوم، در دیـدگاه وسـیع   همه موارد استفاده، بازدهی نهایی یکسانی ایجاد می
شـود کـه بایـد     ر تولیـد در نظـر گرفتـه مـی    اي از دگرگـونی سـاختا   صورت جنبه اقتصادي به

پاسخگوي تقاضاي در حال تغییر باشـد و اسـتفاده از فنـاوري را سـودمندتر کنـد. بـا وجـود        
فرض تعیین مبنی بر نقص و محدودیت بسیج عوامل، احتماالً تغییرات سـاختاري در شـرایط   

مـل مصـداق دارد.   پیونـدد و ایـن امـر بیشـتر در مـورد بازارهـاي عوا       وقوع مـی  عدم تعادل به
هاي با بازدهی  هاي با بازدهی کمتر به بخش جایی نیروي کار و سرمایه از بخش بنابراین جابه

 هـاي تجربـی باشـد    اي بـراي تحلیـل   تواند پایـه  تواند باعث تسریع رشد شود که می باالتر می

 ).1378میر، جرالد،(
میـــان تـــرین تمـــایز بـــین روش نئوکالســـیک و رهیافـــت ســـاختاري تمـــایز  مهـــم

هاي تئـوري نئوکالسـیک،    فرض هاست. یکی از پیش ها تا میان عناصر آن هاي آن فرض پیش
کننـده   تخصیص کارایی منابع (بهینگی پارتو) در خالل زمان از نظـر تولیدکننـده و مصـرف   

جایی کار و سرمایه از یک بخـش   است. در هر لحظه معین، افزایش تولید کل از طریق جابه
کـه اقتصـاد    عبـارت دیگـر تخصـیص مجـدد منـابع، زمـانی       نیست. بـه  به بخش دیگر، ممکن

پیوندد. در مقابل در رهیافت سـاختاري تخصـیص منـابع کـامالً      وقوع می یابد، به گسترش می



 تخصیص نامناسب منابع و رشد اقتصادي ایران ... 80

 

داند، در نتیجه شاید تغییرات منظم در بازدهی عامل کار و سـرمایه بـا    فرض نمی بهینه را پیش
هـاي اقتصـاد نئوکالسـیک     فـرض  ی دیگر از پیشکاربردهاي متفاوت وجود داشته باشد. یک

پـذیري کـافی    هاي تعادلی انعطاف این است که نظام اقتصادي براي حفظ و نگهداري قیمت
ویژه در بازار کار ونهادها است.  هاي متعدد به دارد. یکی از موارد مهم عدم تعادل دوگانگی

طـور   خصـیص مجـدد منـابع بـه    اولین منبع کامالً شناخته شده عدم تعادل، عدم موفقیـت در ت 
 ). منبع (همان کارا در افزایش صادرات یا جایگزین واردات است

ــرات در  دگرگــونی ســاختاري کشــورهاي در حــال توســعه در مجموعــه   اي از تغیی
شـود کـه بایـد باعـث افـزایش       ترکیب تقاضا، تجارت، تولید و استفاده از عوامل تعریف می

ه آن است که کشورها در منابع و میـزان رشـد تفـاوت    درآمد سرانه شوند. تز اصلی این نکت
الملـل در   هـا بایـد در کـل تحلیـل شـوند. نقـش اصـلی تجـارت بـین          دارند و این دگرگـونی 

هـایی کـه کاالهـاي قابـل مبادلـه       شود که بخـش  دگرگونی ساختاري، تنها زمانی آشکار می
وري مـورد   شـد بهـره  کنند از هم تفکیک شوند تـا رابطـه بـین تقاضـا، تجـارت و ر      تولید می

 ). منبع بررسی قرار گیرد(همان
 

 گونه شناسی تجربی  انواع الگوهاي رشد اقتصادي-الف
میزان مهـاجرت نیـروي کـار از بخـش سـنتی بـه        مطابق تئوري اقتصاد توسعه، رشد اقتصاد به

انـداز، انباشـت    مدرن وابسته است. اما در مدل کالن، رشد اقتصادي میزان رشد به نـرخ پـس  
هـاي ایجـاد شـده بـا      نـوآوري   سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی و تغییـرات فنـاوري درونـزا،   

محصوالت جدید و فرآیندهاي جدید وابسته است. یک برداشت این است کـه مـدل رشـد    
هــاي مــدرن اســت و مــدل دوم  متمرکــز بــر  کــالن متمرکــز بــر رشــد در محــدوده فعالیــت

اي، رشـد اقتصـادي زمـانی اتفـاق      . در مـدل توسـعه  ها است هاي بین بخشی و  جریان فعالیت
هاي  افتد که کشاورزان از مناطق روستایی کشاورزي کم بازده به مناطق شهري و فعالیت می

صنعتی با بازده باال حرکت کنند. در مدل رشد اقتصـاد کـالن سـطح پـایین انباشـت سـرمایه       
باید افزایش یابد تا به درآمـد   ها فیزیکی و انسانی باعث فقر کشورها است و نرخ انباشت آن
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تـوانیم دو نـوع بحـث را مطـرح      سرانه کشورهاي ثروتمند همگرا شوند. با این وصف ما مـی 
 کنیم.

هـاي مـدرن    سرعت به فعالیت بحث انتقال ساختاري: چطور مطمئن شویم که منابع به 
 کنند. با بازده باال حرکت می

وري را  هاي نهادي، رشـد پایـدار بهـره    ها: چطور انباشت مهارت و توانایی بحث بنیان 
 زنند. هاي غیر قابل مبادله رقم می نه تنها در چند بخش صنعتی  بلکه در کل اقتصاد و فعالیت

 انواع رشد اقتصادي احتمالی -1جدول 
  انتقال  ساختار

  آهسته سریع

 گذاري در زیر بناها سرمایه
 پایین بدون  رشد رشد اتفاقی

 باال رشد آهسته رشد سریع و پایدار

 )2013مأخذ : رادریک (

 
این یک بحث قابل توجـه  دهد.  انواع رشد احتمالی را در این باره نشان می 1جدول 

زننـد.   است که کیفیت نهادها و سطح سرمایه انسانی سطح درآمد سرانه بلندمدت را رقم می
هـا و انتقـال سـاختار     بنیـان "است که ارتباط بـین  اما در ادبیات رشد اقتصادي سؤال مهم این 
هـاي گسـترده و    هاي مدرن و دوم توسـعه قابلیـت   چیست؟ تمرکز بر انتقال ساختار به فعالیت

که انتقال ساختار  هاي اقتصاد چهار نوع رشد اقتصادي را در دنیا رقم زده است. اول این بنیان
هاي اقتصاد حمایت نشـود   اگر با بنیانتواند سوخت و انرژي رشد سریع خودش باشد اما  می

 . آید وجود می شود و یا رشد اتفاقی به باعث از نفس افتادن رشد می
هـاي   گـذاري  ها نیازمنـد هزینـه، صـرف زمـان و سـرمایه      انباشت بنیانعبارت دیگر  به

آیـد  امـا رشـد آهسـته اسـت. رشـد        وجـود مـی   بنابراین تولید به است.مکمل در کل اقتصاد 
نیازمند هر دو فرآیند است. طبق تئوري رشد نئوکالسیک، رشد به انباشت یکنواخت پایدار 
هاي غیررسـمی و سـنتی  بـه     هاي اقتصادي وابسته است ولی انتقال ساختار باید از بخش بنیان

2 1

3 4 
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ــد      بخــش ــاق بیفت ــدار اتف ــد پای ــا رش ــد ت ــده  حرکــت کن ــازماندهی ش ــاي س ــدول ه  .2(ج
 ). 2013،رادریک

 
 ساختاري در کشورهاي توسعه یافتهالگوي تغییر -2جدول 

 خدمات صنعت کشاورزي 
    غیر رسمی و سنتی
    سازماندهی شده

 )2013مأخذ: رادریک(
 
 تخصیص نامناسب منابع و رشد اقتصادي  -ب

مطابق مطالعـه  . شود ) میTFPوري کل عوامل تولید ( تخصیص نامناسب باعث کاهش بهره
بگیرید که در آن دو کاالي کلیدي محصوالت فوالدي و ) اقتصادي را در نظر 2013جونز(

صورت زیر چگونگی تولید، محدودیت منـابع و مجمـوع تولیـد     شود که به اسپرسو تولید می
 اقتصاد ارائه شده است:

 
   تولید

)1 (                  steel steel

Latte Latte

X L

X L
 

 محدودیت منابع

)2(                    LLL LatteSteel 
 تولید ناخالص داخلی

 )3(              2

1

2

1

SteelLatteXXY 
 اسپرسـو  فنجـان  کیـ  ایـ  فـوالد  واحـد  کیـ  دیتول به تواند یم کاري روین واحد کی
 دشـو یمـ   فرض بارهنیا در. دارد اریاخت در کاري روین واحد L اقتصاد، مجموع در .بپردازد
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 اسـت ی هیبـد . باشـد  داگالس -کاب صورت به دیتول تابع شکل اسپرسو و فوالد دیتولي برا
 قیـ طر از اسپرسو و فوالد دیتول بیترک ارائه به که است صیتخص یچگونگ میتصم تنها که

نجـا یا در. شـود  یمـ منجـر   هـا آن در کـار ي رویني ریکارگبهچگونگی 
L

L
x Steel   نسـبت 

 ای یـ رقـابت  کـامالً  بـازار  توسـط  اسـت  ممکـن  کـه بوده  فوالد دیتول در کاري روین صیتخص
 مختلـف ي هـا روش ای و شده  منحرف اتیمال توسط کهي بازار ای یاجتماع زیر برنامه توسط

 :از ستا عبارت صیتخص عملکرد به توجه با یداخل ناخالص دیتول .شود مشخصي گرید
 )4 (                  LxAY 

 :است ارائه قابل ریز صورت به A(x) ای TFP آن در که
 )5(         xxxA 1  

متون  در نامناسب صیتخص ارائهي برا ساده يها روش ازی کتواند ی می باال هرابط دو
روشـن   طورکـه  همـان  .شـود  یم  TFPکاهش باعث منابع نامناسب صیتخص. باشدي اقتصاد
 سـاده ي هـا  یژگـ یو بـا  کـار  يروین نهیبه صیتخص مورد در ،يالگوساز نوع نیا جهینت، است

 از ستا  عبارت اقتصاد
2

1
x اسـتخدام  -صیتخصـ  طیشـرا  نیـ ا از خـروج  هرگونـه  کـه 

 دیـ تول، جـه یدرنت، شـود  یمـ  TFP کـاهش  باعث -فوالد ساخت در کمتر ای شتریب کار يروین

 برابر 1و  دیتول تابع در اگر ،یطورکل به .ابدی یم کاهشی داخل ناخالص
2

 ،باشـند  1
TFP آمد خواهد دست  به ریز رابطه ازی سادگ به: 

)6   (        xAxx 11 TFP 
 شـکل  نیـ انکته کلیـدي  . است شده داده نشان 1 شکل در نامناسب صیتخص اثرات

 TFP بـر ی کم ریتأث کاري روین نهیبه صیتخص حالت از کوچک حرکت کی که است نیا
شـکل مـذکور ایـن     .باشـد  داشـته ی توجه قابل اثر تواند یم منابع نامناسب صیتخص اما دارد؛

 بـا  .کنـد  ي وجـود دارد را تأییـد مـی   ادیز اختالف هم کشورها سرانه درآمد نیب که موضوع
 کیـ  سـاده الگـوي   نیـ ا کـه  شـود  یمـ   مشـخص  شـکل  دري شـتر یب دقت لحاظ با حال، نیا
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ی کـوچک  بهبـود  کـار، ي رویـ ن توجه قابل نامناسب صیتخص وجود با دارد و مهم تیمحدود
 .  گذاشت خواهد TFPبري ادیز ریتأث ،منابع صیتخص در
 

 نامناسب صیتخص اثر درTFPکاهش-1شکل

 
 )2013مأخذ: جونز (               

 
 نیچـ  خـط ی منحن. داد نشانتوان  ، میاست آمده  2شکل در کهی مثال با رانکته  نیا

. اسـت  1 شـکل  همـان  در دیـ تول عوامـل  کـل وري  بهـره  در نامناسب صیتخص اثرات انگریب
ي ایـ دنا بـ  کهبوده  1شکلي برا نیگزیجا کیدهنده  نشان ممتد خط با شده  مشخصی منحن
 بـر ی کـوچک  اثر منابع کوچک نامناسب صیتخص ک، یقبل مانند. داردبیشتري  تطابقی فعل

TFP  از یانیم حالت کی حال، نیا با .دارد ادیز اثر بزرگ نامناسب صیتخص کی وداشته 
 کیـ  وجـود  بـا  حـال  رهـ  بـه  .باشـد  داشتهي ادیز اثرات تواند یم هم منابع نامناسب صیتخص

 منــابع صیتخصـ  بهبـود  جـه ینت در TFP بـر  ریتـأث  منـابع،  نامناسـب  صیتخصـ  از ادیـ ز درجـه 
 ،بـاره  نیـ درا. اسـت  داشـته ی کـوچک  اثـرات  مـوارد  ازي اریبس در اصالحات: است کوچک
 درجه ازی متوسط باسطح که دهد یم رخیی کشورها نیب فراوان  احتمال به رشد يها معجزه
 نامناسـب  صیتخصي هاالگو يرو شیپ يها چالش ازی کی .اند بوده برخوردار منابع فیتحر

ي هـا  تیـ فعال ایـ "ها بخش نیب" در ای "بخش داخل" در نامناسب صیتخص نیا که است نیا
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 کیـ  عنـوان   هبـ  و اسـت  مهـم  منـابع  نامناسـب  صیتخصـ  نـوع  دو هر .است موجودي اقتصاد
 شـتر یب نشیـ ب نیـ ا است ممکن .است مطرح مطلق وی نسب شکل بهي اقتصادمتون  درپرسش 
فـوالد   دیگـر ي هـا  کارخانـه  بـا  سـه یمقا در فوالدي ها کارخانه ازی برخ  چرا که باشد مطرح
 .باشـد  1"هـا  کارخانـه  درون" در منـابع   نامناسـب  صیتخصـ   لیـ دل بـه  دیشا  هستند؟ مولدتر

 ازي ادیـــز اریبســـ تعـــداد شـــامل آن در محصـــول دیـــتول و کارخانـــه کی یـــســـازمانده
 باشـد  شـده اتخاذ  نادرست ای شده فیتحر است ممکن ماتیتصم نیا و هاست يریگ میتصم
ي بـرا  فـرد  نیبهتر کارخانه ریمد دیشا، مثالطور  هب. شوندمنجر  منابع نامناسب صیتخص به و
 قــرار قیتشــو مــورد کارخانــه درون در کــارگران نیاســتعدادتر بــا دیشــا، نباشــد کــار نیــا
 دیـ تول بـه  کـارگران ي بـرا  زهیـ انگ دیشا اند، نگرفته قرار مناسبي ها تیموقع در و رندیگ ینم

 نامناسـب  حـد  از شیبـ  استفاده به کار حفاظت و هیاتحاد لیتشک دیشا. ندارد وجود کارآمد
 ).2013مواردي از این قبیل(جونز ، و باشد شده منجر کاري روین از
 

 یک الگوي جایگزین تخصیص نامناسب-2شکل

 
 )2013مأخذ: جونز (                   

 
 

 
1 Within Plants 
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 هاي کلیدي پرسش
اخــتالف درآمــد بــین کشــورها در ســطوح پایــه، تنهــا دو دلیــل اساســی بــراي  از برخــی در

هر اقتصادي، امکانات تولید مختلـف دارد و تخصـیص منـابع نیـز در      .درازمدت وجود دارد
زا کـردن را دنبـال    که مـا ایـده درون   در مورد امکانات تولید، زمانی. مختلف است اقتصادها

ایـن خصـوص   در  .هاي جغرافیـایی اسـت   براي تفاوت، تفاوت مانده کنیم، تنها دلیل باقی می
براي تولید مولدترنـد؛ در   دیگر هاي زمین در مقایسه با ها زمین از توان گفت شاید برخی می

کوچکی  نسبتاً اثرات) 2013(1نظر جونز که این احتمال وجود دارد، ولی این توضیح به حالی
 . تواند تفاوت درآمدهاي بزرگ بین کشورها را بیان کند داشته و نمی

) اسـت  1996(2اولسـون  باره استدالل در این  کننده کالسیک قانع شواهد تنها احتماالً
 نیم قرن گذشـته  در طول جنوبی که کرهشمالی و  کره  بین درآمد زیاد اختالف گوید که می
اي از  توضیح بخش عمده .طور قطع ناشی از تفاوت جغرافیایی باشد تواند به آمده، نمی پدید

هـا   تولیـد و چگـونگی تخصـیص منـابع آن     امکانـات  بـه  توجه تفاوت درآمد بین کشورها با
 :  تواند به دو دلیل متفاوت باشد که عبارتند از می

 ها، تفاوت در ترجیحات و اولویت -
 تفاوت در تخصیص نامناسب منابع. -

کـه توضـیح تفـاوت بـین     ( هم، احتمال برخی موارد براي روایت از ترجیحـات  باز
که هدف این مقاله نیست.  وجود دارد )دهد را نشان میاروپا و آمریکا  از تخصیص منابع 

تواند  در درآمد کشورهاي مختلف می توضیح تفاوت ) اساساً،2013اما مطابق نظر جونز (
ها  ناشی از تخصیص نامناسب منابع، هم منابع سنتی یعنی نیروي کار و سرمایه و هم اندیشه

شود که محـور بحـث ایـن     مطرح می باره طور خاص، سه پرسش دیگر در این  باشد؛ اما به
 مقاله نیست.

 

 
1  Charles Jones  

2  Mansur Olson 
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هاي  نهادهدر مقایسه با هاي خاصی هستند که  تخصیص نامناسب چیست؟ آیا نهاده ماهیت* 
هـاي   مربـوط بـه ایـده    تخصیص نامناسب بیشتر داشته باشـند؟ آیـا تخصـیص نامناسـب     دیگر

چقـدر در   هـاي سـنتی مربـوط اسـت؟ تخصـیص نامناسـب       خاص نیز مطرح است یا به نهاده
 مقـدار  هـا قابـل توجـه اسـت؟ چـه      و یا حتـی در درون کارخانـه   ها بخش بین داخل بخش یا

 دارد؟ وجود در کشورهاي ثروتمند تخصیص نامناسب
شـود؟   برابري کشورها منجر می 50 درآمد تخصیص نامناسب منابع به تفاوت عاملچقدر * 

در  .نشـان داده شـده اسـت    2و1هاي  یک نسخه ساده این پرسش، تفاوتی است که در شکل
هاي افراطی از تخصیص نامناسب دارد،  حالت اول، تفاوت در  درآمدهاي زیاد نیاز به شکل

در مـورد دوم،   .و بهبود کوچکی در تخصیص منابع اثرات زیادي بـر درآمـد کشـورها دارد   
 از تخصـیص نامناسـب منـابع بـه    ي کدام از این موارد ضرورتاً درست نیست؛ چرا مقدار هیچ
طـورکلی در    در کشورها بـه  و چرا تفاوت درآمد شود؟ درآمدي زیاد منجر می تفاوت چنین

 افزایش یافته است؟  طول زمان

 کـرد؟ پاسـخ   تـوان  در ایـن خصـوص چـه مـی     چرا تخصیص نامناسـب وجـود دارد و  * 
پرسش آخر در قلمرو اقتصاد سیاسی قابل ارائه اسـت. متـون اقتصـاد سیاسـی و رشـد و      

 و لـو، جانسـون،  وغا مجـ عه گذشته بسیار فعال بوده است؛ مـرور مطالعـات   توسعه در ده
 .) در ایـن حـوزه بسـیار مهـم اسـت     2012و رابینسـون (  لووغا مجع ) و2005( 1رابینسون

دهد که تخصیص نامناسب منابع، پیامـد و نتیجـه تعـادلی یـک      متون این حوزه نشان می
سـرمایه فیزیکـی،    جملـه  از(فرآیند سیاسی در تعامل با مؤسسات، نهادها و توزیع منابع 

است کـه ایـن موضـوع را نبایـد در      بدیهی  .است )ها و منابع طبیعی سرمایه انسانی، ایده
در درازمـدت   اقتصاد کـه  اندازه افزایش رغم به تخصیص منابع،منافع اقتصادي ناشی از 

 .پذیر است، پیگیري نمود امکان
 

 

 
1  Acemoglu and Johnson and Robinson 
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 تحوالت اقتصاد ایران  -ج
دهنده نوسان رشـد اقتصـادي تحـت تـأثیر درآمـد نفـت اسـت و         عملکرد اقتصاد ایران نشان

. مقولـه  شـود  گذاري فیزیکی عامل مهمی در رشد و توسعه ایران  قلمداد نمی کمبود سرمایه
رشــد و توســعه اقتصــادي  داراي دو ســطح اساســی دســتیابی و حفــظ اســت کــه هــر کــدام   

دلیـل   دهدکـه بـه   طلبد. تجربه کشور ایـران نشـان مـی    ها و نهادهاي خاص خود را می سیاست
ها  موفق بوده اسـت امـا    تا حدودي در برخی دوره برانگیختن رشد اقتصادي وجود نفت  در

نـاموفق عمـل    رشـد اقتصـادي   "اسـتمرار و پایدارسـاختن  "با هدف مدت و بلندمدتمیان در
 .  است کرده

نخستین جوابی که اقتصاددانان مایل به اظهار آن به هنگام کشف موفقیت یـا  معموالً 
کننـده کلیـدي    شکست اقتصادي، یک کشور یا یک منطقه هستند این است که عامل تعیـین 

کـه کشـورهایی کـه از رشـد سـریعی       طـوري  باشد. به گذاري می رشد اقتصادي، نرخ سرمایه
گیري از تولید ناخالص داخلی خود را  کشورهایی هستندکه درصد چشم اند، برخوردار بوده

انـد   گذاري نموده و کشورهایی که به لحاظ رشد اقتصادي بـا شکسـت مواجـه شـده     سرمایه
یحات تـا  انـد. ایـن توضـ    گـذاري چنـدانی برخـوردار نبـوده     کشورهایی هستند که از سـرمایه 

 اقتصادي هستند.   رشد هاي حدودي مبتنی بر تئوري
بینـی   پـیش  2)1956و سـوان ( 1) 1956مدل اصلی و قدیمی رشد نئوکالسیک سـولو(  

گـذاري   ، نرخ سـرمایه مدت در کوتاه کننده رشد نماید که یکی از عوامل کلیدي و تعیین می
 سـبت باشـد. متوسـط ن   ایین نمیطور خاصی پ هدر ایران بتولید گذاري  نسبت سرمایه .باشد می

مربـوط   سـبت درصد بوده که بیشتر از ن 7/34حدود  ،1391-1368گذاري طی دوره  سرمایه
) ، 6/23( OECD درآمـد بـاال غیـر    و اقتصـادهاي بـا  ) OECD )9/21 به اقتصادهاي عضـو 

 

 
1  Solow(1956) 

2  Swan (1956) 
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)، مــــالزي 3/21( ، ترکیــــه)5/28( هنــــد و) 22(درآمــــد بــــاال گــــروه کشــــورهاي بــــا
  2است.) 20) وآلمان (3/25)، ژاپن(2/32جنوبی( ،کره1)9/28(

کننـده   گـذاري یـک عامـل تعیـین     شود که اگر سرمایه ال مطرح میؤجا این س در این
هاي توسـعه بعـد    ایران طی برنامه اقتصادي نرخ رشد باشد پس چرا یم نرخ رشد یک اقتصاد
. اقتصـاد ایـران   قابل قبول نیست، بودهگذاري باال  سرمایه هاي سبتکه ن از انقالب و در زمانی

هـا توانسـته اسـت شـتاب رشـد       هاي اقتصادي در برخی دوره با کمک نفت و برخی سیاست
 اقتصادي ایجاد کند ولی این رشد، تداوم نداشته است.

دلیل وابستگی به نفـت پرنوسـان بـوده و جـاي تعجـب       هاقتصاد ایران ب رشد عملکرد 
هـاي نفـت بـاال بـود)      کـه قیمـت   (هنگـامی  1350هه در طی نیمه اول د آننیست که عملکرد

هاي نفت کاهش یافـت)   که  قیمت (هنگامی 1360گیر بوده و در طی نیمه نخست دهه  چشم
مـدت رشـد اقتصـادي     میـان  هـا، رفتـار   رغـم ایـن تفـاوت    علـی  امابسیار نامناسب بوده است. 

هـاي   س از شـوك شمسـی پـ   1350العـاده دهـه    هاي رشد فوق اي بوده است که نرخ گونه هب
 نخست نفتی و جنگ و انقالب فروکش کرده است.  

  1350و  1340بـه دوره  دهــه   ریـزي نسـبت   هـاي رشـد پـایین طــی  دوره برنامـه     نـرخ 
نـرخ   1368باشد .پـس از سـال    مل است که نیازمند تحلیل و بررسی میأشمسی  کمی قابل ت

تـوان گفـت کـه     طورکلی می هبباشد.  چنان قابل قبول نمی رشد کشور افزایش داشته ولی هم
امیدوارکننده نبـوده   عملکرد رشد  اقتصادي  ایران پس از اتمام جنگ و شروع برنامه ریزي

 ). 1392(جهانگرد،است
چیسـت؟   دلیـل ایـن رشـد پـایین     شود ایـن اسـت کـه    جا مطرح می سؤالی که در این

طح کـالن در  هـاي اقتصـادي در سـ    گیري فعالیت ها و فضاي مترتب بر شکل بررسی سیاست

 

 
هر یک   ،هاي توسعه ها این است که همواره در برنامهعلت گزارش کردن نسبت و شاخص مذکور براي این کشور  -1

 مد سرانه مورد توجه قرار گرفته است.آعنوان کشور هدف حداقل در ارتباط با در هاز کشورهاي مذکور ب
2 WDI(2013) 
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نوعی مبین فضاي مترتب بر رشد اقتصـادي کـالن    کند که به ایران  نکات جالبی را بازگو می
 :شرح زیر است باشد که به کشور نیز می

 1351الـی   1342هـاي   ) اسـت. سـال  1351-1342دوره اول: عزم جدي براي صنعتی شـدن( 
باشـد. در ایـن دوره بـا انجـام      هاي عمرانی سوم و چهارم قبل از انقالب مـی  مترداف با برنامه

اصالحات ارضی و تأسـیس نهادهـاي مـدرن و هماهنـگ بـا توسـعه صـنعتی ماننـد سـازمان          
مدیریت صنعتی، سازمان گسترش و نوسازي صنایع، بانک اعتبارات توسعه صنعتی، سازمان 

هـاي جـدي بـراي توسـعه      بورس اوراق بهادار تهران، اتاق بازرگانی و صـنایع و معـادن قـدم   
 ).1382تی در ایران برداشته شد(نیلی و همکاران،صنع

)؛ در این دوره با افـزایش قیمـت   1356-1352استراتژي جایگزینی واردات اول ( :دوره دوم
استراتژي جایگزینی واردات با محوریت دولت در ایـران تعمیـق یافـت.     1353نفت در سال 

یع مبتنـی بـر درآمـدهاي    گیـري صـنا   یکی از پیامدهاي اصلی این استراتژي در ایـران شـکل  
یافتـه   چنین وابستگی تکنولوژیکی به کشـورهاي توسـعه   ارزي حاصل از صادرات نفت و هم

بود. نکته مهم در این دوره این است که اتخاذ راهبـرد جـایگزین واردات نـه تنهـا منـتج بـه       
اي و مصـرفی صـنعتی    اي، واسـطه  حساب واردات کاالهاي سـرمایه  صرفه جویی در صورت

). 1379که با گذشت زمان بیالن واردات کشور سیر صعودي پیدا نمود ( هادي زنـوز، نشد بل
گـذاري و هـم    دلیل افزایش قیمت نفت نسبت به دوره قبل، هم رشـد سـرمایه   در این دوره به

باشد و صنایع بزرگ با فناوري وارداتـی در پیکـره اقتصـاد     رشد تولید بیشتر از دوره اول می
 ایران شکل گرفتند.  

)؛ ایـن دوره بـا وقـوع انقـالب     1367-1357دوره استراتژي خودکفائی اول( دوره سوم:
هـاي سیاسـی بـا     اسالمی شروع و تا پایان جنگ ادامه پیـدا کـرد. در ایـن دوره تعـارض    

هــاي چنــد ملیتــی از  گردانــی شــرکت جهــان خــارج، خــروج ســرمایه از کشــور و روي
ــران و حاکمیــت دیــدگاه دولتــی در داخــل م  ســرمایه ــه جــایگزینی گــذاري در ای نجرب

استراتژي خودکفائی بر استراتژي جـایگزینی واردات دوره قبـل گردیـد. در ایـن دوره     
اي مورد نیاز داخل و تنگنـاي ارزي و   عدم ورود فناوري براي ساخت تجهیزات سرمایه
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هاي صنعتی منجربه تأثیر منفی بر انباشت سـرمایه   چنین معدوم شدن برخی از ظرفیت هم
د و بخش کشاورزي با دیدگاه خودکفایی بیشـتر مـورد توجـه قـرار     در این بخش گردی

گرفت. در این دوره کارائی صنعتی نسبت به دوران برنامه پـنجم عمرانـی کمتـر شـد و     
کـه در سـال    طـوري  شدت کاهش یافت بـه  هاي صنعتی نیز به برداري از ظرفیت نرخ بهره

 ).1379صد رسید (هادي زنوز،  در 40به  1367
)؛ در نقطـه شـروع ایـن    1374-1368دوره استراتژي جـایگزینی واردات دوم (  دوره چهارم:

هـا ورشکسـته، بـازار     دوره، صنعت کشور داراي فنـاوري بسـیار فرسـوده، بسـیاري از بنگـاه     
شدت انحصـاري بـود. در    فروش محصوالت با درآمدهاي سرانه بسیار کم و ساختار بازار به

هاي نسـبی فـراهم شـد. اسـتفاده از تسـهیالت       متاین دوره آزادسازي اقتصادي و اصالح قی
المللی در عین حفظ تعارض سیاسی با جهان خارج و در نتیجه ارزیابی ریسک باال بـراي   بین

کشور،تورم باال ناشی از استفاده بخش دولتی از تسهیالت بانکی و اتخـاذ سیاسـت انبسـاطی    
). در 1382اشد(نیلی و همکـاران ، ب هاي این دوره می ها از ویژگی منظور حمایت از فعالیت به

هـاي اصـالحی    هـاي صـنعتی افـزایش یافـت. سیاسـت      برداري از ظرفیـت  این دوره نرخ بهره
گـذاري شـد و نـرخ     دولت موجب انگیزه بیشتر بخـش خصوصـی و عمـومی بـراي سـرمایه     

 هاي دیگر سیر صعودي گرفت.  انباشت سرمایه در بخش صنعت و بخش
ویـژه   هاي دوره قبـل بـه   )؛ ویژگی1377-1375ودکفائی دوم (دوره پنجم: دوره استراتژي خ

هاي خارجی منجر به توقف سیاست آزادسازي گردیـد و سیاسـت    تورم باال و افزایش بدهی
دلیـل مشـکل تـراز     ریـزان قـرار گرفـت. محـدودیت واردات بـه      خودکفائی در دستور برنامه

بـرداري از   نـرخ بهـره  هـا و کمبـود سـرمایه در گـردش، بـار دیگـر باعـث کـاهش          پرداخت
هـا در ایـن دوره کاسـته شـد. هـم چنـین تثبیـت         گـذاري  ها گردید و از حجم سرمایه ظرفیت

 ).  1382(نیلی و همکاران، هاي کشور است اداري نرخ ارز در این دوره از جمله سیاست
)؛ این دوره با آغاز برنامه سوم توسـعه   1383- 1378دوره ششم: دوره اصالحات اقتصادي (

هـاي الزم   اي و هـم چنـین عـدم وجـود مکانیسـم      ع شد. در این زمان فقدان نهاد توسـعه شرو
هاي قبل تشخیص داده شد و در این زمینه  براي دستیابی به رشد اقتصادي از مشکالت برنامه
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سازي اقتصـاد   ها عبارت بودند از: تمهید در جهت ایمن اصالحاتی انجام شد که برخی از آن
بازار جهانی نفت از طریق تشکیل حساب ذخیره ارزي، جـایگزینی   هاي ملی نسبت به شوك
اي و فـراهم آوردن شـرایط بـراي کـاهش      جـاي موانـع غیرتعرفـه    اي بـه  تدریجی موانع تعرفه

ها تا سـطحی کـه فرصـت و شـرایط الزم بـراي درگیـر شـدن بـا مـذاکرات و شـرایط            تعرفه
داخلـی در منـاطق آزاد   هاي خصوصـی   فراهم آید، تأسیس برخی بانک WTOعضویت در 

اي و کاالیی) و نظام مالی غیربانکی  هاي منطقه اندازي بورس همراه تقویت بازار سهام (راه به
ایجاد گـذاري،  منظور انحصارزدایی از شبکه بـانکی و تـأمین اطمینـان بیشـتر بـراي سـرمایه       به

ها،   مالیاتگذاري خارجی، قانون جدید   تصویب و اجراي قانون سرمایهی، خصوصهاي  بیمه
هـاي تمرکززدایـی و تصـویب نظـام      ، اجراي سیاسـت سپاري براي صدور کاال  حذف پیمان

 ). 1385جامع تأمین اجتماعی(جهانگرد و اقالمی،
رغـم داشـتن    ) در ایـن دوره علـی  1390-1384دوره هفتم: دوره وفور درآمـدهاي نفتـی (  

و داشـتن قـانون برنامـه     1404ه اي همانند سند چشم انداز بیست ساله منتهی بـ  اسناد برنامه
سـابقه قیمـت نفـت در     چهارم توسعه، نوع رویکرد دولت در اجرا با توجه بـه افـزایش بـی   

بازارهاي جهانی فراتر از برنامه بوده است. در این دوره برداشت بیش از انـدازه دولـت از   
لت بـه  هاي دولت و وابستگی زیاد درآمدهاي دو رویه هزینه حساب ذخیره ارزي، رشد بی

سابقه نقدینگی، تثبیت گروهی قیمت  درآمدهاي حاصل از صدور نفت و گاز، افزایش بی
هاي نفتی، افزایش قیمت  بندي برخی فرآورده فرآورده هاي نفتی در ابتداي دوره و سهمیه

مسکن، تثبیت قیمت ارز و افزایش تورم، کاهش ارزش مبادله سهام دربـورس وکـاهش و   
هاي بارز عملکرد اقتصاد ایران  فزایش جمعیت بیکار از ویژگیتنزل فضاي کسب و کار، ا

ها  در این دوره انجام شد   باشد. طرح تحول اقتصادي هدفمندسازي یارانه در این دوره می
دلیل مدیریت نامناسب  اقتصادي، منازعات اتمی و سیاسـی بـا غـرب و تحـریم همـه       اما به

ي نسـبی انـرژي و ایجـاد تـورم شـد      جانبه اقتصادي کشور باعث عـدم اصـالح قیمـت هـا    
 ). 1392(جهانگرد،
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 پیشینه تحقیق -3
سـتانده در تبیـین رشـد      -کـارگیري الگـوي داده   در ادبیات تجربی داخلی اقتصـاد ایـران بـه   

شـود امـا در خصـوص تجزیـه منـابع رشـد اقتصـادي         اقتصادي شـامل مطالعـات انـدکی مـی    
انجام شده است که موضوع مرتبط با محور ایـن   SDAمطالعات متعددي با استفاده از روش 

 رغم تفاوت متدولوژي با مطالعه حاضر جالب است.   ها علی مقاله نیست. اما نتایج آن
) از بــین چهــار عامــل تعریــف شــده منــابع رشــد 1390در مطالعــه بکــایی و بــانویی(

ــادرات،    ــترش ص ــاي داخلی،گس ــد تقاض ــران (رش ــادي ای ــر   اقتص ــینی واردات و تغیی جانش
دو عامل استراتژي جانشینی واردات و گسترش  1385الی  1365تکنولوژي تولید ، در دوره 

 اند.  تقاضاي داخلی مؤثرترین منابع رشد اقتصاد ایران بوده
سـتانده   -و جـداول داده  SDAکـارگیري متـدولوژي    ) با به1387بزازان و محمدي (

ناشـی از   72-1367دوره  کنند که رشـد بخـش صـنعت در    گیري می نتیجه  78-1367دوره 
این رشد ناشـی از گسـترش تقاضـاي داخلـی اسـت.       78-1372توسعه صادرات اما در دوره 

) نیز در مقاله خود که به بررسـی رشـد بخـش اطالعـات در اقتصـاد      1389جهانگرد و نیسی(
گیرنــد کــه در بــین منــابع رشــد بخــش  پردازنــد نتیجــه مــی مــی 1378-1363ایـران در دوره  

تـأثیر ترکیـب تقاضـاي داخلـی بیشـترین نقـش را داشـته و         ، SDAقالب روش اطالعات در 
 به سایرعوامل کمتر است.   نقش عوامل فنی  در رشد آن نسبت

طورکلی نتایج مطالعه با روش تجریه تحلیل ساختاري  در ایران، نتیجـه تمرکـز بـر     به
نقش عوامل فنی و  دهد و کمتر به جزئیات رشد تقاضاي داخلی را براي رشد تحقق یافته می

دهـد کـه تمرکـز     اما مطالعات اخیر در سطح دنیا نشان می نماید ساختار فنی اقتصاد توجه می
توانـد بخشـی از رشـد اقتصـاد را      بر جزئیات ساختار و توزیع مبادالت و تخصیص منـابع مـی  

 توضیح دهد.
) 2013( جـونز در ادبیات خارجی برخی مطالعات مرتبط و مهمی انجام شـده اسـت.   

 در واسـطه  کاالهـاي  تخصـیص  از اسـتفاده  با داده، انجام متحده ایالت براي که اي مطالعه در
 و رشد بر آن اثر و اقتصاد ستانده  -داده ساختار فزاینده ضریب بررسی به مختلف هايبخش
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 48 سـتانده  -داده جـداول  اطالعـات  از وي منظـور،  بـدین . اسـت  پرداختـه  اقتصـادي  توسعه
 کـه  2000 سـال  1توسـعه  و اقتصـادي  همکاري سازمان عضو کشورهاي از کشور 35 بخشی
 .  است کرده استفاده شده، هنگام به 2006 سال براي

 را چین و ژاپن متحده، ایالت کشورهاي ستانده-داده ماتریس خود، مطالعه درجونز 
 1997 سال کاالیی 480 ستانده  -داده جدول بررسی از جونز .است نموده مقایسه یکدیگر با

 و ارتبـاط  پیونـد  جـدول،  قطرهاي در که این نخست .است کرده مطرح را نکته چند آمریکا
 ارتبـاط  موارد برخی در و پراکنده ارتباط داراي نسبتاً ماتریس که این دوم .دارد وجود قوي

 ضـعیف  و پراکنده ارتباط این در کلیدي استثنائات برخی که این در نهایت، و است ضعیف
 اسـتفاده  معنـاداري  طـور  بـه  هـا  بخـش  زیادي تعداد توسط کاالها از کمی تعداد دارد؛ وجود
مسـتغالت،   هـا،  شـرکت  کامیونی، مدیریت نقل و فروشی، حمل عمده شامل ها این. شوند می

  .است فوالد و آهن ورق و کاغذ تولید محصوالت
 کـرده  محاسـبه  نمونـه  کشـور  35 بـراي  کلی و بخشی فزاینده ضریب چنین، هم جونز

 دامنـه  بـراي  میـزان  کمتـرین  و بیشـترین  و 9/1 نمونـه  کشـورهاي  براي آن متوسط مقدار که
 هنـد  و یونـان  بـراي  ترتیب به 59/1 و 51/1 و چین براي 53/2 ترتیب به تولید فزاینده ضریب
ــه از. اســت ــاتریس مقایس ــتانده  -داده م ــا آن س ــن ه ــایج ای ــتنباط نت ــد اس ــه، ش ــاتریس ک  م
 دو هـر ( دارد متحـده  ایالـت  ستانده -داده ماتریس با زیادي بسیار شباهت ژاپن ستانده  -داده

  مـاتریس  امـا  ؛)گیرنـد مـی  قـرار  ثروتمنـد  کشـورهاي  گـروه  در ژاپـن  و متحده ایالت کشور
ــه نســبت چــین ســتانده -داده ــاتریس ب ــن ســتانده-داده م ــاوت ژاپ ــا بیشــتري تف ــاتریس ب   م
 از درصد16 تنها). دارد قرار فقیر کشورهاي گروه در چین( دارد متحده ایالت ستانده  -داده

 سـتانده  -داده ماتریس عناصر با درصد 2 از بیش اختالفی چین ستانده  -داده ماتریس عناصر
 افزون بر این، است،  درصد 9 حدود ژاپن براي عدد این که صورتی در دارند، متحده ایالت

 . است درصد 11 حدود کشور 35 براي اختالف میزان این متوسط
 

 
1  OECD 
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 بـه  سـتانده  -داده جداول به مربوط اطالعات از که کند می بیان خود مطالعه در جونز
 بـراي  اي ریاضـی  رابطـه  بـه  توان می ساده الگوي از استفاده با اول، برد؛ پی توان می نکته چند

 ضـریب  و واسـطه  کاالهـاي  سـهم  بـین  ارتبـاط  دهنـده  نشـان  کـه  یافت دست فزاینده ضریب
 دارد وجـود  تشـابه  از ايدرجه کشورها تمامی ستانده -داده ماتریس بین دوم، است. فزاینده

 ایـن  بـین  معنـادار  اخـتالف  یک انتظار که چرا است؛ انگیز شگفت و جالب نتیجه یک این و
 تخصـیص  و تکنولـوژیکی  دالیـل  بـه  مربـوط  تفـاوت  میـزان  این و شود می متصور کشورها
 .است منابع نادرست

 ازاي بـه  باشـد،  متفـاوت  یکدیگر با کشورها تولید تابع در تکنولوژي سطح که زمانی
 بـا  نیز ها آن اقتصادي ساختار و گیرندمی قرار توسعه از مختلفی سطوح در تفاوت میزان این
باشـد،   بیشـتر  تـکنـولــوژي  سطح تـفاوت میزان چه هر که رود می انتظار و بوده متفاوت هم
 تخصصـی  مباحث به توجه با ویژه به استدالل این .متفاوت باشد نیز ستانده -داده ساختار در

 منـابع،  نادرسـت  تخصـیص  مـورد  اسـت. در  درسـت  نیـز  الملـل  بـین  تجـارت  با مرتبط شدن
 اخـتالف  اسـت  ممکـن  مشابه تکنولوژي سطح با حتی که دارد اهمیت جهت این از موضوع

 .  شود تولید عوامل سهم تغییر باعث کشور یک در اقتصادي اختالل عوامل در
سـتانده   -که از داده هاي جـدول داده  1)2015چنین در مقاله فدینگر و همکاران ( هم

هاي جـدول   چنین داده و هم 2005در سال    WIODبخش در قالب   35کشور در قالب  39
کننـد نتـایج    استفاده می 2004بخش در سال  37کشور و  70در قالب  GTAPستانده   -داده

بسیار مهمی در مورد کشورهاي ثروتمند و فقیر و درآمد متوسـط در مـورد توزیـع ضـرایب     
تـر از   که کشورهاي فقیر داراي توزیع افراطـی  ستانده استخراج کردند. اول این-فزاینده داده

عبارتی درکشورهاي فقیر تعداد کمـی   د دارند. بهضرایب فزاینده نسبت به کشورهاي ثروتمن
هـا داراي ضـریب    کـه بیشـتر بخـش    باشند در حالی ها داراي ضرایب فزاینده باال می از بخش

ها داراي ضـریب فزاینـده    فزاینده کوچکی هستند و در مورد کشورهاي ثروتمند اکثر بخش
 

 
1  Fadinger H, et al (2015)
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ایب فزاینـده کاالهـاي   یعنی کشورهاي ثروتمند تعداد بیشتري بخـش بـا ضـر    بزرگی هستند.
وري ها در کشورهاي فقیر با بهرهواسطه باال دارند. دوم این که ضریب همبستگی این بخش

چنـین ایـن محققـان    هـم  هاي مالیات مثبت است و در کشورهاي ثروتمند منفی است.و نرخ
و  سـتانده امریکـا بـه کشـورهاي بـا درآمـد پـایین        -یافتند که با تحمیل ساختار اقتصـاد داده 

چنـین بـا فـرض    افتـد. هـم  درصد  اتفاق مـی  80درآمد متوسط یک خسارت زیادي نزدیک 
این محققان یافتند کـه حـدود بـیش از     ها،وري و ضرایب فزاینده بخشعدم همبستگی بهره

کـه کشـورهاي   رود در حالیدرصد درآمد سرانه کشورهاي با درآمد پایین از دست می 50
 برند. ثروتمند نفع می

 
 لگوي تحقیقا  -4

ــن بحــث ــر پرســش  ،در ای ــاي تمرکــز موضــوع ب ــدي ه ــورد کلی تخصــیص نامناســب  درم
دادن اینکه چگونـه تخصـیص    براي نشان  است شده  امکانات تولید مطرح در طورخاص و به

شود، در ابتدا یک الگوي سـاده و در ادامـه    نامناسب باعث تفاوت درآمد سرانه کشورها می
هاي واسـطه داخلـی و وارداتـی بـه      ستانده که داده -از الگوي دادهتر با استفاده  الگویی کلی
در ایـن بخـش عمـده تمرکـز      .شود شوند و موضوع تمرکز مقاله است ارائه می آن اضافه می

بـردن بـه نقـش     ) است. بـراي پـی  2015) و فدینگر و همکاران (2013مقاله بر مطالعه جونز (
شود، تابع تولید بـه شـکل    یب فزاینده فرض میکاالهاي واسطه در اقتصاد و تأثیر آن بر ضرا

ــوده و  -کــاب ــرما K ناخــالص، محصــول Q، آن درداگــالس ب ــن L ه،یس ــاري روی  X و ک
 .است واسطهي کاالها

)7 (        tttt XLKAQ
11 

عنـوان کـاالي    گـذاري و یـا بـه   تواند بـراي مصـرف، سـرمایه   محصول تولید شده می 
از محصـول  شـود، بخـش ثابـت     سازي فرض می براي ساده . گیرد واسطه مورد استفاده قرار

 .شود استفاده می xعنوان کاالي واسطه  و بخش ثابت به sگذاري نهایی براي سرمایه
 شود: شکل زیر محاسبه می تولید ناخالص داخلی، محصول کل اقتصاد است که به
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)8 (          tt QxX 1 
)9 (                   tt QxY 1 

 شکل زیر است: تولیدناخالص داخلی به 1درحالت رشد یکنواخت
)10(                   1. ttt LKTFPY 

 :وري کل عوامل تولید نیز برابر است با بهره

)11(               1

1
11 xxATFP 

اي اقتصاد وابسته اسـت   وري کل عوامل تولید به تخصیص منابع کاالهاي واسطه بهره
باشد، در حـداکثر مقـدار خـود بـوده کـه بـا سـهم بهینـه مخـارج روي           xکه  و زمانی

کمتـر از مقـدار    TFPاي برابر است و بـراي هـر سـهمی غیـر از سـهم بـاال،        کاالهاي واسطه
گـذاري شـود، در نتیجـه،     اگر بخشی از تولیـد ناخـالص داخلـی سـرمایه    .حداکثر خود است

 :خواهیم داشت
)12(         ttttt KQxsKYsK 1111 

تعـادل پایـدار جـایی اسـت کـه      . زا و ثابت اسـت  شود که نیروي کار برون فرض می

t

t
t L

Y
y است. 

)13 (          
11

1
1

11
B

xxA
L

Y
y 

 یـا  و تخصـیص نامناسـب   اثـرات  هاي مهم و کلیدي این نتیجه، این اسـت کـه   داللت
شرایط تخصـیص   ویژه به  باره، به در این. شود چند برابر می هاي باعث تفاوتوري  بهره مبنایی
xxساده  تخصـیص نامناسـب،    با حال که .باید توجه شودتر مطرح شد، که پیش 11
 صیتخصـ ی تیتقو اثر نیاشود.  تقویت می آن نیز شده است، عوارض و پیامدهاي تولید کاال

 

 
1- Steady State 
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1برابر منابع نامناسب
11

1
شـود   شکل ضریب فزاینده تقویـت مـی  است و به  

شـود، ایـن اسـت کـه بـا       آنچه از رابطه باال فهمیده می. که بر تخصیص نامناسب داللت دارد
 رایـ ز؛ ابـد ییمـ  شیافـزا  درصـد  کی از شیب کل دیتول ،Aوري افزایش یک درصد بهره

 ندهیفزا بیضر
11

 بیضر0  واسطهي کاالها نبود صورت در. است  1

 ندهیفزا
1

 محصـول  ،يوربهره در شیافزا  .است) یکینئوکالس ندهیفزا بیضر همان(  1
. اسـت  شـتر یب دیـ تولي معنـا بـه  خـود  نیـ ا ومنجر شده  شتریب هیسرما به که دهدیم شیافزا را

   .دهد یم شیافزا را دیتول زین نیا که شود یمي شتریب واسطهي کاال به ازین، جهیدرنت
 جـاد یایی نهـا  دیـ تول دري بزرگتـر  اثـر  واسـطه ي کاالهـا  شـدن  اضـافه  بای، طورکل به

طـور   هب. آورد یم جودوهب راي بزرگتر اثر واسطهي کاالها شدن اضافه  ی،طورکلبه .شود یم
 جیـ را آني بـرا  کـه  رایی پارامترهـا  مقـدار  واسـطه ي کاالهـا  و هیسـرما  تواني برا اگر مثال،

ــبگ نظــر در، هســتند  هیســرما تــوان( میری
3

 واســطهي کاالهــا و 1
2

 در) باشــند 1

 ندهیفزا بیضر واسطهي کاالها نبود صورت
2

ی کینئوکالسـ  نـده یفزا بیضر همان( است 3

 بیضر با کل محصول ،يوربهره کردن برابر دو با .)است
8

2
22

3

؛ افـت ی خواهد شیافزا 
 کـردن  برابـر  دو بـا  صـورت  نیـ ا در .شـود  یم 3 ندهیفزا بیضر واسطهي کاالها وجود با اما

 دو در آمـده  دسـت   بـه  ارقـام . ابـد ییمـ  شیافـزا   823 بیضر با کل محصول ،يوربهره
نسـبت بـه    دیـ تول تـابع  در واسطهي کاالها وجود کهاست  موضوع نیا کننده انیبباال،  حالت

در  بـا . دشـو  یمـ منجر   اقتصادي براي بزرگتر ندهیفزا بیضر بهضریب فزاینده نئوکالسیکی 
 شـتر یبی غنـ  و ریـ فقي کشـورها  سـرانه  درآمد تفاوت واسطه،ي کاالهانگرفتن  ونظر گرفتن 

 ).2013(جونز، شود یم داده حیتوض
 ي الگــو قیــطر از را واســطهي کاالهــا اگــر کــه اســت نیــا مهــم، پرســش ادامــه در

 ایـ  اسـت  مهم اقتصاد در منابع نادرست صیتخص جهینت ایآ، میکن  اضافهالگو  به ستانده  -داده
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شـود   فـرض مـی   ؟یواردات ای است شتریبی داخلي کاالها قیطر از اقتصاد در نقش نیا ر؟یخ
کـار و کاالهـاي واسـطه داخلـی و     بخش داشته که هـر بخـش  از سـرمایه، نیـروي     Nاقتصاد 

توانـد  محصول تولید شده مـی . کند کاالهاي واسطه وارداتی براي تولید محصول استفاده می
کـار گرفتـه شـود ( فـدینگر و      عنـوان کـاالي واسـطه در تولیـد بـه      براي مصرف نهایی یـا بـه  

چـون تـابع تولیـد    ( کنـیم بخش از اقتصاد شروع می توصیف را براي یک ).2015همکاران ،
 را 1ثابـت  اسیـ مق بـه  نسـبت داگـالس اسـت کـه بـازدهی     -ها به شکل کاب در تمامی بخش

 برند:کار می داگالس را به -بخش در اقتصاد تابع تولید کاب N. هر )گذاردیم شینما به
iNiiiNiiiiii

iNiiiNiiiiii mmmdddHKAQ ...... 2121
2121

11 

i  بخش وAi بخش هري برا زا درون وي وربهره،Ki وHi  وی کـ یزیف هیسرما ریمقاد بیترت به 
ي کـاال  mij وی داخلـ  واسـطه ي کـاال   dij،هسـتند  i  بخـش  در اسـتفاده  موردی انسان هیسرما
مقدار پارامترهایی کـه ایـن   چنین، . همشود یم استفاده iبخش در که j بخشی واردات واسطه

 صورت زیر است:  کنند، به تابع تولید را برآورد می

)14 (           N

j iji

N

j ijii 11
,,10 

هرکـاالي تولیـد داخلـی     .بنابراین، تابع تولید داراي بـازدهی ثابـت نسـبت بـه مقیـاس اسـت      
 عنوان واسطه استفاده شود، یعنی: تواند براي مصرف نهایی یا به  می

)15(        NJQdC J

N

i ijj ,...,3,2.1,
1

 
 بـه  دنیرسـ  و مختلـف ي کاالهـا  مصـرف  تیـ مطلوب تابع کی کردن مشخص يجا به
که درآمد ملی از مصرف کاالهاي مختلف حاصـل   شود فرض، است تر مناسبی مل درآمد

 شکل زیر قابل محاسبه است: لگاریتمی به -شود و از طریق خطی می
)16(                 N

NCCCY ....21
21 

1که در آن ، 
1

N

i i یـا مصـرف   . اند االهاي نهایی به دو صورت قابل مصرفک .است
 بنابراین: .شوند می داخلی و یا صادر

 

 
1 Constant Returns to Scale 
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)17(               C+X=Y  
شـود و   درآمدهاي حاصل از صادرات براي واردکردن کاالهـاي واسـطه هزینـه مـی    

 .کنـد  ، الگوي بلندمدت رشد یکنواخـت را توصـیف مـی   )ایستا( شود که این الگو فرض می
 صورت زیر اعمال کرد: توان بهپس، توازن تجاري را می

)18(              ij

N

i

N

J imPX
1 1

 
jP  فـرض سـرانجام،  . اسـت ی وارداتـ ي اواسـطه ي کاالهـا ي بـرا ی جهاني زا برون متیقکه 
 ی:عن، یزاست برون و ثابتی انسان هیسرما وی کیزیف هیسرما زانیم که شود یم
)19 (            HHKK

N

i i

N

i i 11
, 

 .گیـریم در نظـر مـی  1منـابع در اقتصـاد، تعـادل رقـابتی را بـا اخـتالل      براي تخصـیص  
 .وري کل عوامـل تولیـد را توضـیح دهـد     تواند اختالف در بهره اختالالت در سطح خرد می

شـود   کنیم این اختالالت باعث کاهش درآمد یک بخش خاص مـی  براي سادگی فرض می
توانند نوعی اخـتالل باشـند؛ امـا    طور دقیق می ها بهمالیات .میده یم نشان iکه اختالل را با 

را بـر   فکر یا سیاسـتی کـه یـک بخـش     عنوان هرنوع به شکل بهتريتوان این اختالل را به می
حالـت  . ترجیح دهد، عنوان نمود) اعتبار اي براي ویژه توجه مانند مقررات و(بخش دیگري 

 بـه  رسـمی  طـور  بـه  تحریـف  آن در ین است کـه اقتصاد خرد ا کامل یک الگوي آل در ایده
و یـا سـرقت نسـبت داده     قـدرت بـازار   سرمایه، ساخت، نقایص بازار متناظر صریح مقررات

شـکل زیـر بیـان کـرد:      سـتانده بـه   –توان در چارچوب الگوي داده  این موضوع را می .شود
و  dij, Cmij  Ci,،Hi،Yi ،X ،Yهـاي تعادل رقابتی با تخصیص نامناسب شامل کمیت: تعریف
NJNi يبـرا  Pjو  wهاي قیمت حداکثرسـازي  iC کـه  اسـت  2,1,...,,2,1,....,

 .کند سود تولیدکننده نمونه در بازار رقابتی کامل را حل می
 )20                                                     (       i

N

i iNc CPCCC N

121 ....max 21 

 

 
1-Distortion 
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 ijijii mdKH   يهـا بخـش  در نمونـه  دکننـده یتول سـود  يسـاز  حـداکثر  لهأمسـ ,,,
i=1,2,…,N کند یم حل کامل رقابت بازار در را.  

)21 (  
1

1 2 1 2

1 1

1 2 1 2 1 1

max , , ,

....

i i
i i i i i i

i i iN i

A K H

ij ij i i

N N

i i iN i i i ij J ij i Ij j

d m K H

d d d m m p d P m rk wH
 

 :بازارها کننده یهتسو* 
- r  کند.  می تسویه را سرمایه بازارkK

N

i i1
 

-  W کند یم هیتسو را کار يروین بازار .HH
N

i i1
 

-  jPبخش  jکند یم هیتسو را بازار .j

N

i ijj Qdc
1

 

 واسـطه  يکاالهـا  کـردن  وارد يبـرا  اتدرصـا  از حاصـل  یافتیـ در :Xحـول ي ترازتجـار  -

ij

N

i

N

J J mPX
1 1

 می شود. اعمال را يتجار توازن پس ،شود یم پرداخت 
 :Yيبرا دیتول تابع* 

)22 (          iNiiiNiiiiii
iNiiiNiiiiii mmmdddHKAQ ...... 2121

2121

11 

)23(              N
NCCY ....1

1 
 است. پسماند اینجا در مصرف 

     C+X=Y 
 تجـارت  خـاطر بـه . رنـد یگیمـ  بـر  در را تعـادل  طیشـرا  یضمن طوربه ،معادالت فوق

 ندارد، وجود یینها مصرف ای C مورد در هاخانواده يبرا يریگمیتصم حال، نیا با متوازن،
گـردد  مـی  مشـخص  صـادرات  از کمتـر  و یینهـا  دیـ تول ماندهیباق عنوانبه یسادگبه راآن و

 .)2013،(جونز
 الگو حل* 
 دیـ تول يبـرا   حـل  راه نامناسب، صیتخص با یرقابت تعادل ر د ):Y و Cي برا حل( کی هیقض
 :است ریز صورت به یینها يکاالها کل

)24(         eHKAY 1 
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 :هستند ریز شکل به آن نمادهاي که

1

1

1

1

1

~
log

1~
1

1

1

BI

BI

K

BI

BI

qc

ii

 

 قیـ طر از یداخلـ  ناخـالص  دیـ تول ،اسـت  برقـرار  يتجـار  تـراز  چـون  ،اقتصاد نیا در
 :دیآ یم دست به ریز شکل به مصرف

)25(               ij

N

i

N

J
iiYC 11 

 اینکــه اول. پــردازیم مــی هــا آن توضــیح بــه کــه دارد وجــود قضــیه ایــن در نکــاتی
. آیـد  دسـت  به داگالس -کاب تولید تابع شکل به بخش N براي تولید که نیست آور تعجب

 دیگـر  نکتـه . دارد بسـتگی  اخـتالل  میزان و ها بخش کل وري بهره به کل وري بهره همچنین،
 زانیـ م کـه  ییجـا  در دیـ با مقـدار  نیـ ا. میهست دوره هر يبرا آوردن دست به نیازمند اینکه

  از اسـتفاده  بـا  میمسـتق  يهـا  اخـتالل . دیآ دست هب ،شود یم محاسبه روش دو به ها اختالل
 نیبـد . اسـت  اخـتالل  يهـا  نرخ با شده لیتعد یبخش وري بهره بردار کی که دیآ یم دست به

 هـا  اخـتالل  ،نیچنـ  هـم . انـد  گذاشـته  ریتـأث  وري بهـره  بـر  میمستق شکل به ها اختالل که مفهوم
 اسـت  نیـ ا ،نکتـه  نیمدو .گذارند یم ریتأث ωقیطر از صیتخص طیشرا بر میرمستقیغ شکل به
 ثابـت  بـردار  صـورت  بـه  کـه  شود یم منعکس وسیله  به ستانده – داده فزاینده ضرایب که

 ).شود یم محاسبه دیتول ندهیفزا بیضر عنوان به یمشخص عدد بخش هر يبرا( است

)26(         
iiBI

BI

1

1

1

1
1

1

 

 بــررسی  شــده  تـفکــیک  صـورت  بـه  را بـاال  رابـطـه نتایـج، آوردن دست  به بـراي
.  شـود  مـی  شـناخته  لئونتیف معکوس ماتریس عنوان با 1BIL ماتریس. کـنیـممـی
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Lij بـا ) = 0بانبودتجـارت، : (شـوند  مـی  تفسـیر  چنیــن  این که هستند ماتریس این هاي درایه 
 یابد می افزایش درصدij   Lمیزان به i بخش محصول ،j بخش وري بهره درصد یک افزایش

 مـاتریس  ضـرب  بـا . انـد  شـده  محاسـبه  غیرمسـتقیم  و مسـتقیم  اثـرات  که دهد می نشان این و
 وري بهـره  در تغییـر  چگـونگی  توانیم می) ( افزوده  ارزش وزنی بردار در لئونتیف معکوس
 .  دهـیم نـشان را اقـتصـاد افزوده ارزش بر آن اثرات و j بخش

ــا ـــود بـ ـــجارت، وجـ ـــب تـ ــده ضریـ ـــتانده - داده فزاینـ ـــق از سـ ـــل طریـ  عامــ

111

1

B
 آن، نتیجـه  در کـه ) اسـت  بزرگتـر  یـک  از ایـن عامـل  ( شـود  می تعدیل 

 تولیـد  کشش.شود آن تضعیف باعث که این تا کند می تقویت بیشتر را تولید فزاینده ضریب
 یـک  کـه  اسـت  مفهوم بدین این. است 1~ برابر تولید عوامل کل وري بهره به نسبت
 .گذارد می تأثیر ها بخش تمام روي و ندارد تأثیرj  بخش روي تنها TFPدر افزایش

 ,Kو ،~Kمربـوط اسـت.    تولیـد  تـابع  در سـرمایه  عامل توان به آخر نکته
iii هیسرما توان بردار  سـهم  یوزنـ  نیانگیـ م معـادل  کـل  تـوان  ،بنابران .است 1
 موضـوع  نیـ ا. اسـت  وابسته يا واسطه يکاالها سهم به آن يها وزن که هاست بخش هیسرما
 ( همان)..است درك قابل شتریب يبعد يها بحث در

 
 ها داده-5

، 1365، 1352هـاي   ستانده سال -هاي مورد استفاده در این مقاله عبارتند از جداول داده داده
صورت بخش در بخـش بـا فـرض تکنولـوژي بخـش مربـوط بـه         که به 1390، 1380، 1370

صـورت سـنتی    نیز به 1352باشد و جداول  می 1390و 1380، 1370، 1365هاي  جداول سال
بخشـی و همسـان تجمیـع     19جـدول اصـلی خـود بـه جـدول       اند. ابتـدا جـداول از   تهیه شده

اند.که قابل قیاس با یکدیگر باشند. سپس با استفاده از شاخص ضـمنی هزینـه واسـطه و     شده
بــا اســتفاده از  1383ارزش تولیـد و روش تعــدیل مضــاعف، همـه جــداول بــه قیمـت ثابــت    

 اند.  هاي ملی بانک مرکزي تعدیل شده هاي حساب داده
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اي جـداول،   نسـبت عرضـه داخلـی ، در ناحیـه واسـطه      اسـتفاده از روش  هم چنین بـا 
که این موضوع براي همه جـداول   1هاي داخلی منفک شده است اي از نهاده واردات واسطه

وري از دفتـر   هـا و بهـره   هـاي اشـتغال بـه تفکیـک بخـش      با یک روش انجام شده است.داده
 2اخذ شده است. 1390-13252اقتصاد کالن سازمان برنامه و بودجه براي دوره 

 
 تحلیل نتایج -6

گـذاري در   طورکه گفته شد، رشد اقتصادي نتیجه همزمان انتقـال سـاختاري و سـرمایه    همان
هـا در اقتصـاد ایـران، شـواهد و      گـذاري در زیرسـاخت   هاست. در زمینـه سـرمایه   زیرساخت
نیم قرن اخیر دارد هاي اقتصادي ایران طی  گذاري زیاد در حوزه ها حاکی از سرمایه شاخص

بـه بسـیاري از کشـورها هـم      گذاري به تولید در کشور مـا نسـبت   اي که نسبت سرمایه گونه به
باشـد ولـی دسـتاورد     چون کره جنوبی، مالزي،ترکیه، ژاپن وبرخی دیگر کشورها بیشتر مـی 

 رشد اقتصادي اتفاق نیفتاده است.
در زمینه انتقال سـاختار مطـابق مباحـث نظـري ،حرکـت نیـروي کـار از بخـش کـم          

افتـد. محاسـبات اقتصـادي و     وري بیشـتر اتفـاق مـی    هاي با بازدهی و بهـره  ورتر به بخش بهره
هـاي خـدمات عمـومی و     دهد که اوالً بیشترین اشـتغال در ایـران در بخـش    نمودار  نشان می

 

 
براي جداسازي تولیدات داخلی از کاالهاي وارداتی چندین روش مختلف وجود دارد یکی روش پیشنهادي   -1

باشد. در این روش ضریب  پیشنهادي از تقسیم تولیدات داخلی بر تولید  می است که با استفاده از ضریب دیاتزنباخر
توان کرد. روش دیگرکه توسط  مراجعه می )2005و دیگران ( دیاتزنباخر . براي توضیح بیشتر بهآید میدست  کل به

م واردات بر ستانده میلر و بلیر براي جداسازي واردات از تولیدات داخلی استفاده شده، که در آن ضریبی که از تقسی
گیرد. براي مطالعه بیشتر به میلر و  اي از مواد واسطه داخلی قرار می آید مبناي جداسازي واردات واسطه دست می به

شود روش  روش سومی که براي جداسازي واردات از تولیدات داخلی معرفی میتوان کرد.  رجوع می) 2009بلیر(
 عرضه داخلی بین صفر و یک در نوسان است. اگر این نسبت برابر یک  شود . نسبت نسبت عرضه داخلی نامیده می

هاي تولید شده داخلی و قسمتی هم از واردات  ام در فرآیند تولید خود قسمتی از دادهiبخش   که باشد، یعنی این
 نماید. استفاده می

2 www.mpog.ir 
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ن، صـنعت و بازرگـانی قـرار دارد. ثانیـاً بیشـترین      اجتماعی و شخصی، کشـاورزي، سـاختما  
وري  بـه بهـره   هاي کشاورزي، صنعت و ارتباطات است. ثالثاً نسـبت  وري نسبی در بخش بهره

هـاي خــدمات عمـومی و اجتمــاعی و    ،  تغییــرات سـهم اشــتغال در بخـش  1352نسـبی سـال   
ه اسـت.و  شخصی، بازرگانی،حمل ونقل،ساختمان،خدمات امالك و مسـتغالت مثبـت بـود   

دربیشتر بخشهاي دیگر تغییرات سهم اشتغال کاهشی و یا ثابت بوده است.این نمـودار نشـان   
هـاي کـم بـازده در اقتصـاد ایـران       سـمت فعالیـت   هاي پربـازده بـه   می دهد که منابع از بخش

 اند. حرکت نموده
 

 1390-1352و تغییرات سهم اشتغال ایران طی  1390ارتباط بین بهره وري سال  -3نمودار 

 
 مأخذ: محاسبات محقق و آمارهاي  دفتر اقتصادکالن سازمان برنامه و بودجه

 
هـاي   سـتانده طـی سـال   -چنین مطابق محاسبات انجام شده  از طریـق الگـوي داده   هم

اسـت   89/1براي اقتصاد ایران، میانگین ضریب فزاینده تولید در ایران حدود  1390تا  1352
وري در اقتصاد افزایش پیدا کند محصـول   و این بدین مفهوم است که اگر یک درصد بهره
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باره بیشـترین ایـن میـزان مربـوط بـه سـال        کند. در این پیدا میدرصد افزایش  89/1به اندازه 
ایـن    1390هاي اخیـر یعنـی سـال     است. امادر سال 1370و کمترین آن مربوط به سال 1365

دهـد   محاسـبات نشـان مـی   ها کمتر است.  از بقیه سال 1370غیر از سال  ضریب کم شده و به
هـاي مطالعـه از    نسـبت بـه سـایر سـال     1352و  1365هـاي   که توزیع ضرایب فزاینده در سال

رغـم بـاال بـودن     پراکنش بیشتري برخوردار است این مشاهده بـدین مفهـوم اسـت کـه علـی     
هـا داراي ضـرایب فزاینـده بـاال      ،تعداد کمتـري از بخـش  1352و  1365ضریب فزاینده سال 

 1باشند و پراکنش ضرایب فزاینده در اقتصاد باال است. می
هسـتند در   09/1و  57/1ترتیـب داراي میـانگین    وارداتی بـه ضریب فزاینده داخلی و 

بـیش از سـایر    1380و  1365هـاي   این دو شاخص، شاخص ضریب فزاینده داخلی در سـال 
 1390و  1352،  1370هـاي  ها بوده است و شاخص ضریب فزاینده واردات نیز در سـال  سال

اسطه در تولید، میانگین سهم هاي مطالعه بوده است. از منظر سهم کاالي و بیش از سایر سال
و  1365درصـد اسـت و بیشـترین آن در سـال      5/46کاالي واسطه در تولید در ایران معـادل 

 باشد.  درصد می5/46درصد و  7/56ترتیب معادل  و به 1352
) ضـریب فزاینـده تولیـد    2013در مقایسه با کشورهاي جهان مطـابق مطالعـه جـونز (   

العه وي کمتر است. البته میزان ضـریب فزاینـده داخلـی    ایران از متوسط کشورهاي مورد مط
ایران از بسیاري کشورها همچـون چـین، مجارسـتان، کـره جنـوبی، هلنـد، پرتغـال، فنالنـد،         
انگلستان، استرالیا، بلژیک، نیوزلند، لهستان، سـوئد کمتـر اسـت و از کشـورهایی هـم چـون       

انگین ضـریب فزاینـده کـل ایـران     آرژانتین، ترکیه، اندونزي، هند، یونـان بیشـتر اسـت و میـ    
در  1365هـاي مطالعـه بـه غیـر سـال       نزدیک به میانگین کشورهاي جهان است اما طی سـال 

ها میانگین ضریب فزاینده کل اقتصاد ایران همـواره کمتـر از میـانگین کشـورهاي      سایر سال
انگین ) است. ضـریب فزاینـده واردات ایـران آن هـم تقریبـاً از میـ      2013مورد مطالعه جونز(

 

 
 Reis  Hugo  and  Antoninoبراي محاسبه شاخص پراکندگی ضرایب از روش ارائه شده در مقاله  - 1

Rua(2009) .استفاده شده است 
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کشورهاي مورد مطالعه جونز کمتر است. میانگین سهم کاالي واسطه در ایران در تولیـد، از  
یونان، ترکیه، هند، آرژانتین، نـروژ و دانمـارك مطـابق مطالعـه جـونز بیشـتر اسـت ولـی در         

سهم آن فقط از کشورهاي ترکیـه، آرژانتـین و یونـان بیشـتر      1390هاي اخیر یعنی سال  سال
رتی در اقتصاد ایران سهم کاال هاي واسطه نسبت به خیلی از اقتصـادهاي دنیـا در   عبا است. به

 تولید کمتر است.
ها مربوط به  طور متوسط در همه دوره از منظر بخشی، بیشترین ضریب فزاینده کل به

هاي بازرگـانی و بـرق و    بوده است و بخش 1380صنایع شیمیایی ، کشاورزي به غیر از سال 
هـا جـزو    مات و مؤسسات مالی و پولی و فلزات اساسی هـم در بیشـتر دوره  آب و گاز و خد

کمی بـا   1352سه بخش داراي ضریب فزاینده تولید باال قرار دارند. البته این ترتیب در سال 
بخـش مـالی و پـولی بـاالترین ضـریب فزاینـده        1352میانگین دوره متفاوت است. در سـال  
اي است که ابتدا صنایع شیمیایی ، برق و  گونه به 1390تولید را داراست. این ترتیب در سال 

آب و گاز، و سپس کشاورزي و بازرگانی قرار دارند. این تحول در ضرایب فزاینده حاکی 
سـمت خـدمات و    هـاي کشـاورزي بـه    از تغییر در ساختار اقتصاد ایران اسـت کـه از فعالیـت   

 هاي تولید و توزیع تغییر پیدا کرده است. فعالیت
 

 1390-1352ضرایب فزاینده اقتصاد ایران در سالهاي  -3 جدول
ضریب  جدول سال ردیف

 فزاینده کل
ضریب 
فزاینده 
 داخلی

ضریب 
فزاینده 
 واردات

سهم کاالي 
 واسطه

ضرایب 
 پراکندگی

2 1352 86/1 49/1 09/1 46/0 508/1 
3 1365 31/2 8/1 06/1 56/0 642/1 
4 1370 7/1 45/1 113/1 41/0 297/1 

5 1380 86/1 607/1 081/1 46/0 348/1 
6 1390 72/1 52/1 085/1 42/0 340/1 
 - /.46 087/1 52/1 89/1 میانگین 7

 مأخذ: محاسبات تحقیق
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بخشی، صنایع غذایی، صنایع چـوب، صـنایع شـیمیایی،      از نظر سهم کاالهاي واسطه

بازرگانی و ارتباطات در سال فلزات اساسی، کانی غیرفلزي سایر صنایع، برق و آب و گاز، 
هـاي اقتصـادي کـاهش     اند ولـی سـایر فعالیـت    افزایش سهم داشته 1352به سال  نسبت 1390

کـاهش سـهم    1352نسـبت بـه سـال     1390اند. البته در مجمـوع اقتصـاد در سـال     سهم داشته
هـا گویـاي    درصد است. اما تحوالت بین بخـش  6/4اي داشته است که حدود  کاالي واسطه

 هاي اقتصاد در ایران است. یرات در ساختار و ساخت فعالیتتغی
هـاي   دهد که ساختار اقتصاد ایران با ارتباط برخـی بخـش   نشان می 1352شکل سال 

دهـد   نشـان مـی   1365ستانده سال  -صنعتی و خدماتی برقرار شده است. ساختار جدول داده
 1365تقریبـاً در سـال    1352که سطرها همچنان بیشـترین پیونـدها را دارنـد و سـاختار سـال      

هاي اولیه اقتصـاد کاسـته    حفظ شده است و برخی پیوندها بین ساختمان و بازرگانی و بخش
هـاي   تفاوت چندانی ندارد فقـط ارتبـاطی بـین بخـش     65با سال  80شده است. ساختار سال 

وجـود آمـده    هاي صنعتی در زیر قطر جـدول بـه   خدماتی (بازرگانی و حمل و نقل) و بخش
تفاوت چندانی جـز کـاهش ارتبـاط     1380دهد که با سال  نشان می 90ست. ساختار جدول ا

تفـاوت   90و  52وجود نیامـده اسـت. امـا بـین جـدول سـال        هاي خدماتی به قطرها در بخش
 فاحشی اتفاق نیفتاده است.

سـاختار اقتصـاد ایـران     50هـاي اقتصـادي ایـران در دهـه      طورکلی با تغییر سیاسـت  به
وجود آمدن پیوند  هاي صنعتی با خود و بعضاً به گیري پیوندهاي بیشتر بین بخش باعث شکل
هـاي صـنعتی و تـا حـدودي      هاي خدمات بازرگانی، حمل و نقل بـا برخـی بخـش    بین بخش

دوطرفه شده است. اما این انتقال ساختار باعث افزایش ضریب فزاینده تولیـد نشـده اسـت و    
وجـود آمـدن پیونـدهاي     ی در اقتصاد ایران باعث بـه عبارت دیگر تخصیص منابع بین بخش به

اي،  رغـم افـزایش سـهم کاالهـاي واسـطه      هاي اقتصـادي نشـده اسـت. علـی     قوي بین فعالیت
گذاري  رغم افزایش نسبت سرمایه عبارتی علی ضریب فزاینده کل تولید بهبود نیافته است. به

اي نبـوده   گونـه  یص منـابع آن بـه  به تولید و باال بودن آن در اقتصاد، ساختار اقتصـاد و تخصـ  
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است که رشد پایدار اقتصادي را در اقتصاد رقم بزند و این ساختار اقتصاد باعث شـده اسـت   
 چنانی نداشته باشد. تفاوت آن 1352هاي  که درآمد سرانه اقتصاد ایران نسبت به سال

 
 ستانده ایران-ماتریس هاي مبادالت داده-4نمودار 

 
 1352ستانده ایران  -ماتریس داده

 
 1365ستانده ایران  -ماتریس داده
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 1370ستانده ایران  -ماتریس داده

 

 
 1380ستانده ایران -ماتریس داده
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 1390ستانده ایران -ماتریس داده

 
 1390-1348.الگوي  تغییر ساختاري  در ایران از سال 5جدول 

 خدمات صنعت کشاورزي 
    غیر رسمی و سنتی
    سازماندهی شده

 مأخذ: نتایج تحقیق
 
 خالصه و جمع بندي -7

هـاي فیزیکـی، انباشـت سـرمایه      عوامل مؤثر بررشد اقتصادي در مورد  نقش انباشت سـرمایه 
انسانی و تولید با مقدار مشخص سرمایه در ادبیات نظري و تجربـی اقتصـاد بـه کـرات گفتـه      
شده است. اما در ادبیات جدید اقتصادي مسایل زیرساخت هاي اجتماعی، نحـوه تخصـیص   

انـد.یکی از مـوارد    ن عوامل مهم و مؤثر بر رشد اقتصادي قلمداد شدهعنوا منابع، نهادها نیز به
گیـري از مطالعـات جـونز     مهم نحوه تخصیص منابع در اقتصاد است که در این مقاله با بهـره 
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و افزودن کاالهاي واسطه به تـابع   )2015فدینگر و همکاران( ) و2013) و رادریک (2013(
گیري از ادبیات تخصیص بین بخشـی   تولید چارچوب نظري و مدل تحقیق ارائه شد وبا بهره

نقش تخصیص منابع در اقتصاد ایران بهره گرفتیم. بـراي   بررسیستانده براي -از جدول داده
 19در قالـب  اقتصـاد ایـران    1352،1365،1370،1380،1390هاي، این منظور از جداول سال

 بخش عمده اقتصادي به قیمت ثابت استفاده نمودیم.
 1350هاي اقتصادي ایـران در دهـه    دهد که با تغییر سیاست نتایج مطالعه ما نشان می 

هاي صنعتی با خود و بعضاً  گیري پیوندهاي بیشتر بین بخش ساختار اقتصاد ایران باعث شکل
هـاي   رگـانی، حمـل و نقـل بـا برخـی بخـش      هاي خدمات باز وجود آمدن پیوند بین بخش به

صنعتی و تا حدودي دوطرفه تاکنون شده است. اما این انتقال ساختار باعث افزایش ضـریب  
عبارت دیگر تخصیص منابع بین بخشی در اقتصاد ایـران باعـث    فزاینده تولید نشده است و به

 وجود آمدن پیوندهاي قوي بین فعالیتهاي اقتصادي نشده است.  به
هـاي   هاي سنتی و کـم بـازده  بـه سـمت فعالیـت      ال ساختار اقتصاد ایران از بخشانتق

صنعتی سازماندهی شده و خدمات سازماندهی شده مطابق با الگوي کشورهاي توسعه یافتـه  
هاي صنعتی و خدماتی غیـر رسـمی    هاي سنتی و کشاورزي به فعالیت نبوده و بعضاً از فعالیت

هــاي ســنتی و غیــر رســمی  مــی از اقتصــاد از فعالیــتو ســنتی بــوده اســت و بخــش بســیار ک
وجـود آمـده اسـت.     صورت سازماندهی در اقتصاد شکل گرفته و دوگانگی در اقتصاد بـه  به
گذاري به تولید و باال بودن آن در اقتصاد، سـاختار   رغم افزایش نسبت سرمایه عبارتی علی به

پایـدار اقتصـادي را در اقتصـاد    اي نبوده است کـه رشـد    گونه اقتصاد و تخصیص منابع آن به
رقم بزند و این ساختار اقتصاد باعث شده اسـت کـه درآمـد سـرانه اقتصـاد ایـران نسـبت بـه         

 چنانی نداشته باشد. تفاوت آن 1352هاي  سال
   . 
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 منابع
شد درات در رصاي  توسعهد هبره راتعیین جایگا ")،1387بزازان ، فاطمه و نفیسـه محمـدي(  

 .131-155، صص5.دوره 4شماره  فصلنامه اقتصاد مقداري،، "انیراتولید صنعتی 

لیلی بر منابع رشد و تغییرهاي سـاختار  تح ")،1390بکایی، محسن ناظم و علی اصغر بانویی (
ــا اســتفاده از جــداول داده   دو فصــلنامه ، ")13651385ســتانده ( اقتصــاد کشــور ب

 .235-205، صص 16،، سال هشتم، دوره جستارهاي اقتصادي
انتشـارات  ، توسعه اقتصادي در جهان سوم،ترجمه غالمعلی فرجادي)، 1377مایکل( ،تودارو

 ریزي توسعه. مؤسسه عالی پژوهش در برنامه
انتشارات  مهدي کرامت فر،،ترجمه اسفندیار جهانگرد و اقتصاد کالن)، 1394جونز، چارلز(

 ی.ئدانشگاه عالمه طباطبا
هـاي   بررسـی و ارزیـابی آثـار قـوانین برنامـه      ")،1389(سمیه اقالمی واسفندیار  ،جهانگرد

هـاي پـولی    فصـلنامه پـژوهش  ، "عمرانی و توسعه بر شتاب رشد اقتصادي در ایران
 .153-190صص ،4شماره ، 2سال ، بانکی

ســتانده اي بخــش اطالعــات  -تحلیــل داده " ،)1389جهــانگرد، اســفندیار و حمیــده نیســی(
 .37-60، 39شماره  ،10سال اول، دوره  ،فصلنامه اقتصاد کالن، "اقتصاد ایران

مجموعـه مقـاالت    یـا درخودمانـدگی اقتصـادي ایـران،     اُتیسـم )، 1393جهانگرد، اسـفندیار( 
 ریزي. ، مؤسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامههمایش اقتصاد ایران

، نشـر  ستانده، برنامه ریزي توسعه وتکنولوژي-تحلیل هاي داده)، 1393انگرد، اسفندیار(جه
 آماره، تهران.

، ترجمـه محمـد حسـین تیزهـوش     اقتصـاد کـالن  )، 1371دورنبوش، رودیگر و استنلی فیشر(
 تابان، انتشارات سروش.

 .1380الی  1352هاي  ستانده سال-هاي مختلف)، جداول داده مرکز آمار ایران( سال
 .1390ستانده -)، جدول داده1393هاي مجلس شوراي اسالمی( مرکز پژوهش

 .غالمرضا آزاد، نشرنی: ، مترجماقتصادتوسعه ،)1994(م.میر،جرالد
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 .دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

-1358راهبردهـاي تجـاري و توسـعه صـنعتی ایـران در دوره       ")،1379، بهـروز( هادي زنوز
 .7-38، صص  6شماره ، 2دوره ، هاي اقتصادي ایران پژوهشفصلنامه ، "1377

Acemoglu Daron, Simon Johnson, James A. Robinson(2005), 
Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth, 
Handbook of Economic Growth ,Edited by Philippe Aghion and 
Stephen Durlauf, Elsevier, North Holland. 

Acemoglu, Daron, and James A. Robinson. (2012), Why Nations 
Fail?.The Origians of Power,Prosperty,and Poverty. Crown 
Publishing Group. 

         data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators. 
Dietzenbacher, E., Albino, V. and Kuhtz, S. (2005) The Fallacy of 

Using US-type Input-Output Tables. Paper Presented at the 
15th International Conference on Input-Output Techniques, 
IIOA. 

Fadinger H, Christian Ghiglino and  Mariya 
Teteryatnikova(2015),"Productivity, Networks and Input-Output 
Structure, Universities of Mannheim" , working paper. 

Jones  Charles.(2013), Misallocation, Input-Output Economics, and 
Economic Growth in D. Acemoglu, M. Arellano, and E. 
Dekel, Advances in Economics and Econometrics, Tenth World 
Congress, Volume II, Cambridge University Press. 

Lewis, W. A. (1954),"Economic Development with Unlimited Supplie
s of Labor", Manchester  School of  Economic and Social Studie
s, vol. 22, pp. 139 191.   

Miller, R.E & Blair, P.D, (2009), Input-Output Analysis: Foundation 
and Extensions, Cambridge University Press, Cambridge. 

Olson, M, (1996),"Big Bills Left on the Sidewalk: Why Some Nations 
are Rich, and Others Poor", Journal of Economic Perspectives, 
Spring 1996, Vol.10 No. 2,PP. 3–24. 

Ranis, Gustav, and John C. Fei, "A Theory of Economic Development
", American Economic Review, vol.  51, September 1961,PP. 53
3 558.  



 115    1395زمستان / 69/ شماره ویکم هاي اقتصادي ایران/ سال بیست فصلنامه پژوهش

 

Reis  Hugo  and  Antonino Rua(2009),"An Input–Output Analysis: 
Linkages versus Leakages", International Economic Journal, 
Vol. 23, No. 4, 527–544, December . 

Rodrik,D (2013), Structural Change, Fundamentals, and Growth: An 
Overview. structural-change-fundamentals-and-growth-an-
overview_revised.pdf. 

Romer,David, (2006).Advanced Macroeconomics. Second Edition. 
McGRAW-HILL International Edition. 

Solow, Robert M. (1956). "A contribution to the theory of economic 
growth". The Quarterly Journal of Economics.  Vol.70 , 
No1.PP. 65–94. 

  Swan, Trevor W. (1956). "Economic growth and capital 
accumulation". Economic Record. Wiley. Vol.32, No.  2,pp. 
334–361. 

www.mporg.ir. 
 

 
 


