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چکيسُ
تطاي ضؾيسى تِ ضقس اقتهازي تاال ،زض ككَضّاي زض حال تَؾؼِ زٍ ضاّثطز زضًٍگطا ٍ تطًٍگرطا هؼطفري قرسُ ٍ هرَضز ػورر قرطاض اطفترِ اؾرت.
ضاّثطزّاي زضًٍگطا كِ ضاّثطز رايگعيٌي ٍاضزات ضايذ تطيي آًْا اؾت ،تطاؾراؼ تَررِ تيكرتط ترِ تراظاض زاذرر ككرَض قرکر اطفترِ ،زض هقاترر،
ضاّثطزّاي تطًٍگطا اّويت تيكتطي تِ تاظاضّاي ذاضري هيزّس .ضايذتطيي ضاّثطز تطًٍگطا كِ زض هقاتر ضاّثطز رايگعيٌي ٍاضزات قرطاض هريايرطز،
ضاّثطز تَؾؼِ نازضات اؾت .زض ايي پػٍّف تِنَضت تزطتي احطات ضقس نازضات غيطًفتي ضٍي ضقس ترفّاي غيطًفتي زض ايطاى هَضز تطضؾري
قطاض هيزّين .تطاي اييهٌظَض اظ تاتغ تَليس ترفّاي غيطًفتي كِ هطاتق ضٍـ اطقاىفسض تِ زٍ ترف نازضاتي ٍ غيطنرازضاتي تفکيرش قرسُ،
اؾتفازُ كطزُاين.
زض ايي پػٍّف تا اؾتفازُ اظ ضٍـ تاتغ تَليس كر ٍ زازُّاي ؾطي ظهاًي زٍضُ  ٍ 1387 –1353تا تْطُايطي اظ ضٍـ  ٍ OLSتا اؾرتفازُ اظ
ًطم افعاض  Eviews 5ػَاهر هؤحط تط ًطخ ضقس ترفّاي غيطًفتي هَضز تطضؾي قطاض زازُ ٍ احطات ضقس ًيطٍي كاض ،ؾطهايِ ،هَاز اٍليِ ٍ كاالّاي
ٍاؾطِ اي ٍاضزاتي ٍ نازضات تط ضٍي آى ضا تطآٍضز كطزُاين .يافتِّا ًكاى هيزٌّس كِ ًيطٍي كاض ،ؾرطهايِ ٍ هرَاز اٍليرِ ٍ كاالّراي ٍاؾرطِاي
ٍاضزاتي ّواىطَض كِ اًتظاض هيضٍز ،احط هخثت ٍ هؼٌازاضي تط ضقس ترفّاي غيطًفتي زاضًس اها ضقس نازضات غيطًفتي احط هؼٌيزاضي تط ضقس ايري
ترف زض اقتهاز ايطاى ًساضز ٍ لصا ايي هَضَع زض هطحلِ ًرؿت ًكاىزٌّسُ ػسمتأحيط ؾياؾت تَؾؼِ نازضات -تِ ػٌَاى يکري اظ ؾياؾرتّراي
تَؾؼِ تطًٍگطا -تط ضقس ترف غيطًفتي زض ايطاى زض زٍضُ هَضز تطضؾي اؾت.
ٍاغااى كليسي :رايگعيٌي ٍاضزات ،رايگعيٌي نازضات ،ضقس اقتهازي ،تَؾؼِ تزاضت ،نازضات غيطًفتي.
طثقِ تٌسي F43,O24 : JEL
هقسهِ
رْاى اهطٍظ رْاى هثازلِ اؾت .زض حاليكِ هيعاى تَليس رْاًي اظ ؾال  1970تا ؾال  7/5 ،2004تطاتط قسُ ،هيعاى تزاضت رْاًي زض ّويي زٍضُ
 26تطاتط قسُ اؾت .ايي آهاض حکايت اظ آى زاضز كِ ضقس اقتهازي رْاى تيف اظ آًکِ هسيَى تَليس تاقس هتکي تِ تزاضت تييالولر اؾتّ .وگام
تا ضًٍس پيكياطفتي تزاضت رْاًي اظ تَليس رْاًي زض چٌس زِّ اصقتِ ،هكاّسُ هيقَز كِ ككَضّايي كِ زض ايي زٍضُ هَفق تِ تؿطيغ آٌّر
ضقس اقتهازي ذَز قسُ ٍ تَاًؿتِاًس قاذم ّاي اقتهازي ضا ًؿثت تِ هتَؾط ضقس رْاًي تْثَز تثركٌس (ككَضّايي هاًٌس كطُرٌَتي ،چريي،
هالعي ،ؾٌگاپَض ٍ تطكيِ) ،تا زضک زضؾتي اظ اّويت تَؾؼِ تزاضت ٍ تَؾؼِ ضٍاتط تييالولر تِ ػٌَاى پيفًياظ تَؾرؼِ نرٌؼتي ٍ اقتهرازي زض
اييذهَل اقساهات اؾاؾي تِػور آٍضزُ اًس .ايي ككَضّا تا زضک زضؾت اظ تحَالت رْراًي ؾياؾرتّراي ضقرس اقتهرازي ذرَز ضا ترط پايرِ
اؾتطاتػي پيًَس ذَضزى تِ اقتهاز رْاًي تٌا ًْازُاًس ٍ تاػج تحطک ٍ تطًٍگطايي تٌگاُّاي اقتهازي ذرَز قرسُاًرس .ترسييتطتيرة ،نرازضات ٍ
ٍاضزات تِ هٌعلِ ضيرّاي تَؾؼِ قثکِ اقتهازي ككَضّا اؿتطـ يافتِ تا قطاض تَليس تتَاًس تط ضٍي آى ضاحتتط ٍ ؾطيغتط ٍ ترِ ًقراب تيكرتطي
حطكت كٌس.
 .1استاديار داًطكذٍ علْم اقتصادي ّ سياسي داًطگاٍ ضِيذ بِطتي
 .2كارضٌاش ارضذ اقتصاد.

زض ككَض ها ًيع ضٍيکطز تَؾؼِ نازضات تِ ػٌَاى ًگطـ رسيستطي تِ تَؾؼِ اقتهازيّ ،وعهاى تا تسٍيي زٍهيي تطًاهِ تَؾؼِ اقتهرازي
ككَض رايگعيي ؾياؾت "رايگعيٌي ٍاضزات" قس.
ايي پػٍّف تِزًثال يافتي پاؾد ايي پطؾف اؾت كِ آيا ضاّرثرطز ضقرررس تطًٍگطا 3تِقکلي كِ زض ككَض ها زًثال قرسُ ،تَاًؿرتِ اؾرت
ضقس اقتهازي ككَض ضا افعايف زّس يا ذيط؟ تطاي پاؾرگَيي تِ ايي پطؾف الظم اؾت كِ ػَاهر هؤحط تط ًطخ ضقس اقتهازي ضا هرَضز تطضؾري
قطاض زازُ ٍ ًقف يش ضاّثطز تطًٍگطا زض اييظهيٌِ تِذهَل ضا هَضز تطضؾي قطاض زّين.
ضقس اقتهازي تاال تِزلير ايٌکِ ضاُ حر تؿياضي اظ هؼضالت اقتهازي اظ رولِ فقط ،تيکاضي ،تَضم ٍ تَظيغ ًاهٌاؾة زضآهسّا تلقي هيقَز
تِ ػٌَاى يش ّسف ؾياؾتي هْن هَضز ًظط زٍلتّا تَزُ ٍ اّويت ايي قاذم تِ اًرساظُاي اؾرت كرِ اهرطٍظُ تؼٌرَاى ًكررراًِاي اظ قرسضت
ككرَضّا تلقي هيقَز.
زؾتياتي تِ ًطخ ضقس اقتهازي تاالتط هتضوي تِكاضايطي ؾياؾتّاي هٌاؾة اقتهازي اؾت كِ يکي اظ ترفّاي انلي ايي ؾياؾتّا
ضا ؾياؾتّاي تزاضي تكکير هيزّس .ايي ؾياؾتّا تا تؼييي قطايطي كِ هطاتق آى تاظاضّاي زاذلي ٍ ذاضري تِ ّن هطتثط هيقًَسً ،قرف
تِؾعايي زض ضقس اقتهازي ّط ككَض ايفا هي كٌٌس .الثتِ زضذهَل ايٌکِ زض تلٌسهست تطاي ضؾريسى ترِ ًرطخ ضقرس اقتهرازي تراالتط چرِ ًرَع
ؾياؾتّاي تزاضي ضا تايس اتراش ًوَز ،زيسااُّاي هتفاٍتي ٍرَز زاضز .زٍ زيسااُ هتفاٍت فکطي زض هَضز ضاّثطز تَؾؼِ زض ككَضّاي زض حرال
تَؾؼِ اتراش قسُ اؾت؛ ضاّثطز تَؾؼِ نازضات ٍ ضاّثطز رايگعيٌي ٍاضزات.
زض ايي پػٍّف تا تطضؾي ػَاهر هؤحط تط ضقس اقتهازي ؾؼي هيكٌين تا تا قٌاذت ػَاهر هؤحط تط آى ،رْت ٍ هيعاى احطات ضقرس نرازضات ترط
ضقس اقتهازي ضا هكرم كٌينٍ ،لي رْتايطي ايي پػٍّف تِاًَِاي اؾت كِ چٌاًچِ زازُّاي آهاضي هطتَب تِ ترف ًفت ذاضد قَزً ،تايذ
ؾَزهٌستطي تِ زؾت ذَاّين آٍضز؛ ظيطا ّسف انلي ايي پػٍّف ،قٌاؾايي ضاّثطز تزاضي هٌاؾة اؾت .نازضات ًفت ااط ّن احطات قاتر تَرْي
تط ضقس اقتهازي زاقتِ تاقس ،تِزلير ايٌکِ هيعاى تَليس آى تَؾط اٍپش ٍ قيوتّاي آى تحت قطايط ػطضِ ٍ تقاضاي رْاًي تؼييي هريقرَز،
ًويتَاًس تِلحاظ تؼييي ضاّثطز تَؾؼِ نازضات هَضز تَرِ قطاض ايطز .تِ تياى زيگط ،زض ضاّثطز تَؾؼِ نازضات ،كاالّايي اّويت زاضًس كِ ترِطرَض
هؿتقين ،ػطضِ آًْا تِ تاظاضّاي رْاًي قاتر افعايف تاقس .تسييتطتية زض ايي پػٍّف ػَاهر هؤحط تط ًطخ ضقس ترفّاي غيطًفتي ٍ ًيع احرطات
نازضات غيطًفتي تط ضقس اقتهازي ضا تطضؾي ذَاّين ًوَز.
زض ايي پػٍّف ،ضٍـ تزعيِ ٍ تحلير تطاؾاؼ ضٍـ ضاطؾيَى ٍ تا تْرطُايرطي اظ ضٍـ  OLSاؾرت .ترطاي ايري هٌظرَض اظ يرش
ضٍـ قٌاؾي ططف ػطضِ كِ زض آى تَليس ترفّاي غيطًفتي تِ زٍ ترف نازضاتي ٍ غيطنازضاتي تقؿين هريقرَز ،اؾرتفازُ ذرَاّين كرطز .زض
ًتيزِ ،يش هؼازلِ ضقس تطاي كر ترفّاي غيطًفتي تطحؿرة ػَاهرر تَليرس ٍ نرازضات غيطًفتري ترِزؾرت آٍضزُ كرِ ترا ضٍـّراي هؼورَل
اقتهازؾٌزي تطآٍضز ذَاّس قس.
تطاي هتغيط ضقس اقتهازي اظ ًطخ ضقس تَليس ًاذالم زاذلي تحققيافتِ اؾتفازُ كطزُ ٍ تا تَرِ تِايٌکِ اظ نازضات غيطًفتي ترِػٌرَاى
هتغيط تَضيحي اؾتفازُ هي قَز ،الظم اؾت كِ اضظـ افعٍزُ ترف ًفت اظ تَليس ًاذالم زاذلي ذاضد قَز ،ترسييتطتيرة احرطات ضقرس نرازضات
غيطًفتي ضٍي ضقس تَليس ًاذالم زاذلي زض ترفّاي غيطًفتي (نٌؼت ٍ هؼسى ،ككاٍضظي ٍ ذسهات) ضا زض زٍضُ  1387-1353هَضز تطضؾي قطاض
ذَاّين زاز.
 . 1هثاًي ًظطي ،ؾياؾتّا ٍ قَاّس
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. Outward oriented

 . 1-1ضقس اقتهازي؛ هفاّين ٍ ًظطيِّا
اذتالف ًظطّا زضذهَل تؼطيف ضقس اقتهازي تِ طَض هكرم ٌّگام تقاتر آى تا هفَْم تَؾؼِ اقتهازي تطٍظ هيكٌس .هسيؿَى ،4ضقس ضا تطاي
ككَضّاي تَؾؼِيافتِ ٍ تَؾؼِ ضا تطاي ككَضّاي زض حال تَؾؼِ هؼطفي هيكٌس .تسيْي اؾت كِ طثق ايي زيرسااُ زض ككرَضّاي تَؾرؼِ يافترِ
تِزلير ايٌکِ اظ ػَاهر تَليس تقطيثاٌ تِطَض كاهر اؾتفازُ هيقَز ،افعايف تَليس تٌْا اظ ططيق افعايف ًْازُّاي تَليس اهکاىپصيط ذَاّس تَز.
اقتهاززاًاى كالؾيش ػوَهاً ضقس اقتهازي ضا تِ افعايف زضآهس هلي ٍ تَؾؼِ اقتهازي ضا ػالٍُ تط افعايف زضآهس تِ تغييط ؾاذتاض تَليس ًيع ًؿثت
هيزٌّس .تِتياى زيگط ،ضقس اقتهازي رٌثِ كوي ٍ تَؾؼِ اقتهازي رٌثِ كيفي زاضز .اظ ايي زيسااُ ،تَؾؼِ اقتهازي هحيط تط ضقس اقتهازي ترَزُ
ٍ آى ضا ًيع زض زل ذَز زاضز .زض ايي پػٍّف هٌظَض اظ ضقس اقتهازي ،ضقس تَليس هلي ذَاّس تَز ٍ ايي هفَْم تا زيسااُ ًيَكالؾيشّرا ّواٌّر
هيتاقس.
 .2-1تزاضت ٍ ضقس اقتهازي
كالؾيشّا تزاضت ضا تِػٌَاى هَتَض ضقس اقتهازي تلقي هيكٌٌس .آزام اؾويت اؾتسالل هيكٌس كِ تا ايزراز ترهرم ٍ تقؿرين كراض ،كاالّرا ٍ
ذسهات تيكتطي ضا هي تَاى تَليس كطز ،تسييضٍي ًظطيِّاي هعيت هطلق آزام اؾويت ٍ هعيت ًؿثي ضيکاضزٍ ًيع زضضاؾتاي تَريرِ ايري هؿر لِ
هططح قسًس.
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 .1-2-1حوايت اطاياى ؛ هرالفاى ًظطي تزاضت آظاز
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ًظطيِ اقتهاززاًاى كالؾيش زض هَضز آظازي تزاضت تِ ٍيػُ ًظطيِ ّاي اؾويت ٍ ضيکاضزٍ تا اًتقازاتي هَارِ قسُ تِ اظ لحاظ ًظطي هيتَاى آًْرا
ضا هرالفاى زيس كالؾيش ػٌَاى ًوَز زالير ططفساضاى ؾياؾتّاي حوايتي ضا هيتَاى تِ قطح ظيط تياى ًوَز:
الف) حوايت اظ نٌايغ ًَظاز :نٌايغ تاظُ تأؾيؽ تِ زلير ًساقتي هسيطيت ٍ ًيطٍي كاض هترهم ،ػسمآقٌايي تا تاظاضّاي كاال ٍػسم آقرٌايي ترا
ضٍـّاي تَليسي كاضا تط تا ظياىّاي ًاقي اظ هقياؼ تَليس ضٍتطٍ ّؿتٌس ٍ تسييضٍيّ ،عيٌِ هتَؾط تَليس ايي نٌايغ تاال تَزُ ٍ تاػج هريقرَز
كِ ايي نٌايغ ًتَاًٌس تا نٌايغ قکراطفتِ زض ككَضّاي زيگط كِ زاضاي ّعيٌِّاي تَليسي پايييتطي ّؿتٌس ،ضقاتت ًوايٌس.
ب) نطفِ ّاي ذاضري :فؼاليت تطذي اظ نٌايغ تِاًَِاي اؾت كِ هيتَاًس هٌزط تِ تْثَز تکٌَلَغي تَليس ٍافعايف هْاضت ًيطٍي كاض زض راهؼرِ
قَز .زض چٌيي هَاقؼي زٍلت هيتَاًس اظ ططيق حوايت اظ نٌؼت ياز قسُ تاػج ايزاز هٌافغ تطاي تٌگاُّاي زيگط ٍ كر راهؼِ قَز.
ج) ٍاضزات تکٌَلَغيٌّ :گاهي كِ ككَضي تِزلير ػسم تطذَضزاضي اظ تکٌَلَغي تَليس يش كاالي ذالً ،تَاًس آىضا تَليس كٌسف ٍلي ترِ تَليرس
زاذلي آى ػالقِهٌس تاقس ،هوکي اؾت تا ٍضغ تؼطفِ تِ ٍاضزات آى كاال ٍ تكَيق ؾطهايِاصاضي ذاضري تاػج ٍضٍز ؾطهايِاصاضاى ذاضري زض آى
فؼاليت ذال قَز.
ت) افعايف اقتغال ٍ تْثَز تطاظ پطزاذتّاٍ :ضغ تؼطفِ تِ كاالي ٍاضزاتي تاػج افعايف قيوت ًؿثي ايي كاالّا ًؿثت تِ كاالي زاذلي قرسُ ٍ
ايي اهط تاػج تغييط تقاضا اظ كاالي ٍاضزاتي تِ كاالي ؾاذت زاذر قسُ ،زض ًتيزِ ،تقاضاي كر افرعايف ذَاّرسيافت كرِ ايري افرعايف تقاضرا
هيتَاًس تا افعايف تَليس تِ كاّف زض ًطخ تيکاضي هٌزط قَز.
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. Maddison
 .1اسذي  ،هرتضي ّ قرٍ باغياى  ،هرتضي .تجارت ّ تْسعَ .ظ .16.111
 .2اخْي ،احوذ .تجارت بيي الولل ّ استراتژي بازرگاًي ّ تْسعَ اقتصادي ،ظ
.124.121

ث) ايزاز زضآهس تطاي زٍلتٍ :ضغ تؼطفِ تط ٍاضزات ضوي زاقتي ًتايذ هرتلف ،تطاي زٍلت ًيع زضآهس ايزاز هيكٌس ٍ ًيع ايي زضآهسّاي تؼطفِاي
هيتَاًس ًقف تؼيييكٌٌسُ اي زض ؾياؾتّاي هالي زٍلت زاقتِ تاقس.

ّ .2-2-1اتطلط ٍ 7هٌافغ پَياي حانر اظ تزاضت
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تِ ًظط ّاتطلط تزاضت تاػج اًتقال هٌحٌي اهکاًات تَليس تِ تيطٍىقسُ ٍ اظ ايي ططيق ،تاػج افعايف تَليس ٍ ههطف زض راهؼِ هيقَزٍ .ي احطات
تزراضت ضا تِ نَضت ظيط زؾتِتٌسي هيكٌس:
الف) تزاضت ذاضري هيتَاًس ٍؾاير تَليس اظ رولِ كاالّاي ؾطهايِاي ،هَاز ؾاذتِ قسُ ٍ ًينؾاذتِ ضا ّوطاُ تياٍضز.
ب) تزاضت ذاضري اتعاضي تطاي اؿتطـ زاًف فٌي ،اًتقال افکاض رسيسٍ ،اضزات زاًف ٍ اؾتؼسازّاي هسيطيتي ٍ رع ايٌْا زض اهط تَليس تِ
ككَضّاي زض حال تَؾؼِ اؾت.
ج) تزاضت ذاضري اتعاض هْوي اؾت تطاي حطكت تييالوللي ؾطهايِ تٍِيػُ اظ ككَضّاي تَؾؼ ِ يافتِ تِ ككَضّاي زض حال تَؾؼِ.
ت) تزاضت ذاضري هيتَاًس تِ هخاتِ تْتطيي ؾياؾت ضساًحهاضي قلوساز قَز.
تسييتطتيةّ ،اتطلط ًتيزِ هيايطز كِ تزاضت ذاضري ػالٍُ تط هٌافغ ايؿتا كِ اظ تقؿين كاض تِزؾت هيآيس ،تَؾط چْاض احط پيفافتِ،
ظطفيتّاي تَليسي ككَضّاي زض حال تَؾؼِ ضا افعايف هيزّس.
تطاي تحلير احطات نازضات ضٍي ضقس اظ يش تَنيف ططف ػطضِ تطهثٌاي تؼطيف تاتغ تَليس كر ككَض اؾتفازُ هيكٌين ،تسييتطتية كِ تَليس
كر ككَض تاتغ ػَاهر تَليس ضا زض ًظط هيايطين .زض ايي قطايط ،احطات نازضات ضٍي ضقس اقتهازي اظ زٍ ططيق نَضت هيايطز:
الف) ترهيم هزسز هٌاتغ اظ ترف تَليس كاالّاي غيطنازضاتي تِ تَليس كاالّاي نازضاتي (تَليس ًْايي ػَاهر زض ترف نازضاتي تيكتط اظ
ترف غيطنازضاتي زض ًظط اطفتِ هيقَز).
ب) نطفِّاي ذاضري افعايف نازضات تطاي ترف غيطنازضاتي.
پػٍّفّايي كِ زض ايي ظهيٌِ اًزام قسُ ،تِ تْيًٌِثَزى ترهيم هٌاتغ تيي ترفّاي نازضاتي ٍ غيطنازضاتي تکيِ زاضًس .ترسييتطتيرة كرِ
اقتهاز اظ زٍ ترف رساااًِ تكکير قسُ اؾت يؼٌي ترف تَليسكٌٌسُ كاالّاي نازضاتي ٍ ترف تَليسكٌٌسُ كاالّا تطاي تاظاض زاذلي.
الثتِ ،هكرم اؾت كِ ايي تا حسٍزي اًتعاع اظ ٍاقؼيت هي تاقس؛ چطا كِ تطذي اظ تَليسكٌٌسااى كاالّراي ذرَز ضا ّرن ترِ تاظاضّراي
زاذلي ٍ ّن تِ تاظاضّاي ذاضري ػطضِ هيكٌٌس.

 . 2هطٍضي تط ازتيات هَضَع
فسض( 9)1982تطاي تطضؾي احط نازضات ضٍي ضقس اقتهازي اظ يش تحلير ططف ػطضِ اؾتفازُ كطزُ اؾت .اٍ اقتهاز ضا ترِ زٍ تررف تَليسكٌٌرسُ
كاالّاي نازضاتي ٍ ترف تَليسكٌٌسُ كاال تطاي ػطضِ تِ زاذر تقؿين ًوَزُ ٍ تطاي ّط ترف يش تاتغ تَليس تؼطيف هيكٌس .هطالؼِ فسض احطات
قاتر هالحظِاي اظ ضقس نازضات ضا ضٍي ضقس اقتهازي زضككَضّاي زض حال تَؾؼِ ًكاى هيزّس.
1

. Harberler
ُ .2واى  ،ظ .15.17

9

. Feder,G,(1912).On Exports and Economic. Journal of Development Economic,Vol .12,NO.1,p.59

كاٍٍؾي( 10)1984تطاي تطضؾي احطات تَؾؼِ نازضات ضٍي ضقس اقتهازي اظ ايي زيسااُ اؾتفازُ كطزُ اؾت كرِ افرعايف نرازضات تاػرج
تْثَز تْطٍُضي كلي ػَاهر تَليس هيقَزٍ .ي اظ زازُّاي آهاضي ؾاالًِ  73ككَض زض حال تَؾؼِ زض ؾالّراي  1960ترا  1978اؾرتفازُ كرطزُ
اؾت .اٍ ككَضّا ضا تِ زٍ اطٍُ تا زضآهس كن ٍ تا زضآهس هتَؾط تقؿين ًوَزُ ٍ هؼازالت ضقس ضا اظ ضٍـ  OLSتطآٍضز كطزُ اؾتً .کتِاي كرِ زض
تطآٍضز هؼازالت هكاّسُ هي قَز ،تفاٍت ضطاية هتغيط نازضات زض ايي زٍ اطٍُ اظ ككَضّا اؾت ،تِاًَِاي كِ ضطية نازضات زض ككرَضّاي ترا
زضآهس هتَؾط تيف اظ زٍ تطا تط آى زض ككَضّاي كن زضآهس اؾت .اظ آًزا كِ زضنس قاتر تَرْي اظ نرازضات ضا زض ككرَضّاي ترا زضآهرس هتَؾرط،
نازضات كاضذاًِاي تكکير هي زّس ،كاٍٍؾي ايي فطضيِ ضا هططح كطزُ كِ تاال تَزى ضطية نازضات زض ككَضّاي تا زضآهرس هتَؾرط ترِ زليرر
تأحيط تيكتط نازضات كاضذاًِاي تط تْطٍُضي كلي ػَاهر تَليس اؾت.
انفْاًي( 11)1991تِ تحليلي رسيس اظ احطات نازضات ضٍي ضقس اقتهازي پطزاذتِ اؾت كِ زض تطايطًسُ ًقف هحسٍزيتّاي ٍاضزاتي تط
ضٍي ضقررس اقترهرازي اؾت .افعٍىتطايي ،انرفرْاًي زض ذررهررَل ضٍـقٌراؾري پػٍّف ًريرع تِ راي اؾتفازُ اظ ترش هؼرازالت اظ ضٍـ
هؼازالت ّوعهاى اؾتفازُ كطزُاؾت .انفْاًي هؼازلِ ذَز ضا تطاي يکؿطي اظ ككَضّاي زض حال تَؾرؼِ ترطاي ؾرِ زٍضُ -1973 ،1973 -1960
 1986-1981 ٍ 1981تطآٍضز ًوَزُ ٍ ًتيزِ هيايطز كِ زض آظهَى احطات نازضات تط ضٍي ضقس اقتهرازي زض ككرَضّاي زض حرال تَؾرؼِ احرطات
نازضات تيكتط اظ ططيق كاّف هحسٍزيتّاي ٍاضزاتي ايزاز هيقًَس ٍ ايزاز نطفِّاي ذاضري اظ ططيق نازضات تؿياض كوطً

اؾت.

لَيع ( 12)1991تطاي  35ككَض زضحال تَؾؼِ ،قَاّسي ضا زض ظهيٌة اضتثاب تيي تزاضت ،ؾياؾتّاي اقتهرازي ٍ ضقرس اقتهرازي اضايرِ
هيكٌس.هكاّسُ ٍي ًكاى هيزّس كِ اتراش ؾياؾتّاي تكَيق نازضات زض ككَضّايي ًظيط كطُ ،تايَاى ،ؾٌگاپَض ،هرالعي ٍ تايلٌرس ترِ نرَضت
كاضايي ،ضقس ضا تيكتط اظ ؾياؾتّاي هحسٍزؾاظي ٍاضزات افعايف هيزّس.
ازٍاضزظ ( 13)1992تِ تطضؾي تأحيطات ؾياؾتّاي تزاضي زض تكطيح تفاٍتّاي ضقس ككَضّاي هرتلف هريپرطزاظزٍ .ي چٌريي تحليرر
هيكٌس ككَضّايي كِ ؾياؾت آظازؾاظي تزاضي ضا اتراش كطزُاًس ،زاًف رْاًي ضا تا ضقس ؾطيغتط ٍ ًطخ تراالتطي ،اًثاقرت هريكٌٌرس .ازٍاضزظ زض
تحلير تزطتي ذَز زض  35ككَض زض حال تَؾؼِ ،اظ ططيق تطقطاضي ضاتطِ هياى ًطخ ضقس  GDPؾطاًِ ترا هتغيطّرايي هاًٌرس ًؿرثت ؾرطهايِ ترِ
 ٍ GDPهيعاى تاظتَزى اقتهازٍ ،رَز يش ضاتطة قَي هياى تزاضت ٍ ضقس اقتهازي ضا تأييس هيكٌس.
ذاى ٍ حقية( 14)1993تطاي تطضؾي احط نازضات ضٍي ضقس اقتهازي ؾؼي ًوَزُاًرس ترا زٍ ًقرم هَررَز زض پرػٍّفّراي زيگرط ضا
تطططف ًوايٌس؛ اٍل ،اؾتفازُ اظ زازُّاي هقطؼي اؾت كِ فطو هيقَز ككَضّاي هرتلف تکٌَلَغيّاي يکؿاًي زاقتِ ٍ زٍمً ،ازيرسُ ارطفتي
هؿألِ ّوعهاًي تيي نازضات ٍ ضقس اقتهازي اؾت .آًْا هؼازالتكاى ضا تِ زٍ نَضت تش هؼازلِاي ٍ ّوعهاى ترا اؾرتفازُ اظ آهراض ؾرطي ظهراًي
ككَض پاكؿتاى تطآٍضز ًوَزُاًسً .تايذ ًكاى هيزٌّس ضطاية هتغيطّاي هطتَب تِ نازضات زض ّيچ يش اظ هؼازالت هؼٌازاض ًيؿرتٌسً .ترايذ ترطآٍضز
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. Kavoussi,M.R,(1914).Export Expantion and Economic Growth Further
Evidence. Journal of Development Economic,Vol.14,No1,p.241.
11
. Esfahani ,H.S (1996).Exports Imports and Economic Growth in
Semi.Industrialized Countries. Journal of Development Economic , Vol
35,p.93
12
. Lopez, R. (1991). How Trade and Macroeconomic Policies Affect Economic Growth and Capital
Accunulation in Developing Countries, Working Paper Series No. 625, Country Economics Depatment ,
Washington, DC, World Bank
13
. Edwards, S. (1992). Trade Orientation, Distortions and Growth in Developing Countries, Journal of
Development Economics, Vol. 39, No. 1, PP. 31.51.
14
. Khan ,H.A,N.SaQib,(1993) . Exports and Economic Growth the Pakistan Experience ,International Economic
Journal",Vol.1.No.3,pp.53

هؼازالت تِ نَضت ّوعهاى اظ ضٍـ  3slsايي اؾت كِ نازضات احط هخثتي تط ضٍي ضقس اقتهازي زاقتِ ٍ پاكؿتاى تايس ّط چِ تيكتط ترِ ؾروت
ضاّثطز تَؾؼِ نازضات حطكت ًوايس.
الظلَ كًَيا ( ٍ 15)2006رَز يا ػسم ٍرَز ضاتطِ ػليت اطًزطي تيي لگاضيتن نازضات ٍاقؼي ٍ تَليس ًاذالم زاذلري ٍاقؼري زض  24ككرَض
ػضَ ؾاظهاى ّوکاضيّاي اقتهازي ٍ تَؾؼِ ضا تطاي زٍضُ  1997-1960هَضز تطضؾي قرطاض زازُاؾرتٍ .ي زض هطالؼرِاـ اظ زٍ هرسل هرتلرف
اؾتفازُ كطزُ اؾت؛ هسل زٍ هتغيطُ (تَليس ًاذالم زاذلي ٍ نازضات) ٍ هسل ؾِ هتغيطُ( تَليس ًاذالم زاذلي ،نازضات ،آظازي اقتهرازي)ً .ترايذ
ايي هطالؼِ زاللت تط ٍرَز ػليت يش راًثِ اظ ؾوت نازضات تِ تَليس ًاذالم زاذلي زض ككرَضّاي تلػيرش ،زاًوراضک ،ايؿرلٌس ،ايطلٌرس ،ايتاليرا،
ًيَظيلٌس ،اؾپاًيا ٍ ؾَئس زاضزّ .وچٌيي  ،ايي ضاتطِ ػليت تطاي ككَضّاي اؾتطاليا ،فطاًؿِ ،يًَاى ،غاپي ،هکعيشً ،طٍغ ٍ پطتقال ترطػکؽ ٍ ترطاي
ككَضّاي كاًازا ،فٌالًس ٍ ّلٌس ،ايي ضاتطِ ػليت زٍ ططفِ تَزُ ٍ تطاي تقيِ ككَضّا ّن ّيچاًَِ ػليتي اظ ّط زٍ ؾوت ٍرَز ًساضز.
ضيزي هَكطري ( 16)2006زض پػٍّف ذَزً ،وًَِ اي اظ ّفتاز ٍ زٍ پرػٍّف ضا كرِ ترِ تطضؾري ضاتطرِ هيراى ضقرس اقتهرازي ٍ نرازضات
پطزاذتِ اًس ،هَضز ٍاكاٍي قطاض زازُ اؾتً .تايذ ايي تحلير ًكاى هيزّس زض پػٍّفّايي كِ اظ هتغيط نازضات كر اؾتفازُ قسًُ ،ؿثتً tؿثت تِ
پػٍّفّايي كِ اظ نازضات ًفت ٍ هحهَالت كاضذاًِاي اؾتفازُ ًوَزُاًس ،كَچکتط اؾت.
ٍَّكؽ(  17 )2007تِ تطضؾي تأحيط ؾياؾت تَؾؼِ نازضات ٍ ٍاضزات تط ضقس اقتهازي زض ؾِ اقتهاز زض حالاصاض هيپطزاظزً .ترايذ ًكراى
هيزّس كِ ؾياؾت تَؾؼِ تزاضت تاػج تطغية ٍ افعايف ضقس اقتهازي زض ايي ككَضّا قسُ اؾت.
كطايؿتَپلَظ ٍ ٍَّكؽ (  18)2009زض پػٍّف زيگرطي ،فرطو ٍررَز ضاتطرِ ذطري هيراى نرازضات ٍ ضقرس اقتهرازي ضا كرِ زض تيكرتط
پػٍّف ّاي اًزام قسُ ،هَضز اؾتفازُ قطاض اطفتِ قسُ اؾت ،ضا هَضز تطزيس قطاضزازُ ٍ تط ايي تاٍضًس كِ ااط ضاتطِ هياى ضقس اقتهازي ٍ نرازضات
ضاتطِاي غيطذطي تاقس ،اؾتفازُ اظ ايي فطو هيتَاًس ًتايذ ايي پػٍّفّا ضا تا تطزيس هَارِ ًوايس .لصا زض هطالؼِ ذَز ،ضاتطِ تيي ضقس اقتهرازي
ٍ نازضات زض  5اقتهاز نٌؼتي كاًازا ،ايتاليا ،غاپي ،اًگلؿتاى ٍ آهطيکا ضا تا تأكيس تط ٍرَز ضاتطِ ػلي غيط ذطي تيي ايي زٍ هتغيرط ،هرَضز آظهرَى
قطاض زازُ اًسً .تايذ آظهَى ذطي تَزى ًكاى هيزّس كِ ٍيػايّاي غيطذطي زض ضاتطِ پَياي هياى نازضات ٍ ضقس اقتهازي ٍرَز زاضز .لصا ًتايذ
تطآٍضزّا تا اؾتفازُ اظ هسل ً 19STARكاى هيزّس كِ ػليت اطًزطي غيطذطي اظ ططف نازضات ترِ ضقرس اقتهرازي ٍ ترطػکؽ رطيراى زاضز.
ّوچٌييً ،تايذ آظهَىّاي زقت پيفتيٌي ًيع تٌاؾة هسل ّاي غيطذطي ضا هَضز تأييس قطاض هيزّس.
ههطفي ضطغاهي( 20)1370زض پػٍّف ذَز تا ػٌَاى "هقايؿِ ًطخ ضقس تلٌسهست اقتهازي زض زٍ ؾاذتاض هثتٌي تط تزاضت ذاضري ٍ تسٍى
تزاضت ذاضري" ،ايي پطؾف ضا كِ آيا تزاضت تاػج افعايف ضقس اقتهازي هيقَز يا ذيط؟ هَضز تطضؾي قطاض زازُاؾتً .تايذ پرػٍّف اٍ ًكراى
هي زّس كِ ااط كر تزاضت ذاضري قاهر اقالم ًفتي ٍ غيطًفتي ضا تطاي اقتهاز ايطاى زض ًظط تگيطينً ،طخ ضقس تلٌس هست اقتهرازي ايرطاى تطاترط
 3/22زضنس ذَاّس تَز؛ زض حاليكِ زض حالت تسٍى تزاضت ذاضري ًطخ ضقرس تلٌرس هرست اقتهرازي تٌْرا  2/05زضنرس اؾرت .ترسييتطتيرة ٍي
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 .4ضرغاهي  ،ه صطفي .)1317( .هقاي سَ ًرخ ر ضذ بل ٌذ هذت اقت صادي در دّ ساختار
هبت ٌي بر ت جارت ّ بذّى ت جارت خارجي .پاياىًا هَ كارضٌا سي ار ضذ  ،داً طگاٍ ضِيذ
بِطتي.

ًتيزِايطي هيكٌس كِ چٌاًچِ ككَض ها ؾاذتاض اقتهازي ذَز ضا تط اؾاؼ تزاضت آظاز قطاض زّس ،هيتَاًس اظ  1/17زضنس ًطخ ضقس تيكرتط ًؿرثت
تِ حالت ًثَز تزاضت تْطُهٌس قَز.
تِ زلير ايٌکِ زض پػٍّف ياز قسًُ ،تايزي كِ تِزؾت آهسُ تطاؾاؼ كر نازضات ككَض اؾت ٍ چَى نازضات ًفتي ضا ًيع قاهر هيقرَز،
زض حاليكِ ؾياؾتّاي پيكٌْازي هطتَب تِ نازضات غيطًفتي ّؿتٌس  ،لصا زض پػٍّف ذَز ؾؼي كطزُاين كِ اظ اتتسا تحليرّا ضا تطاؾاؼ تررف
غيطًفتي اًزام زازُ تا تسييتطتية تيي ًتايذ پػٍّف ٍ ؾياؾتّاي پيكٌْازي ّواٌّگي ايزاز قَز.
نفطي( 21)1375زض پاياىًاهِ ذَز تا ػٌَاى " تطضؾي احطنازضات تطضقس ترفّاي اقتهازي زض طَل ؾالّراي  "1371-1338هطراتق
ضٍـ اطقاى فسض ػور ًوَزُ اؾتً .تايذ ضاطؾيَى ّا ّوگي فطو احط هخثت ضقس نازضات ضٍي ضقس اقتهرازي ضا زض كرر اقتهراز ٍ زض ؾرطح
ترفّا تأييس هيكٌس .تٌاتطايي ،نفطي ػٌَاى هيكٌس كِ تا تَرِ تِ ًتايذ تِزؾت آهسُ ٍ ؾْن قاتر تَرِ نازضات تط ضٍي ضقس اقتهازي ككرَض
لعٍم حطكت تِ ؾوت ؾياؾتّاي اقتهازي تطٍى اطا تأييس هيقَز .اها تا تَرِ تِ ايٌکِ ٍي هحسٍزيتّاي هَررَز ترطاي ٍاضزات هرَاز اٍليرِ ٍ
كاالّاي ٍاؾطِاي تطاي ككَضّاي زضحال تَؾؼِ ضا زض ًظط ًوي ايطز ،هوکي اؾت ايي هكکر تِ اضية هكرم ًوايي اظ ٍاضز ًکطزى يش هتغيط
هؤحط زض هسل هٌزط قَز.
كطپيوي ٍ ضقيسي( 22)1380تِ تطضؾي احطات هتقاتر تَليس ٍ نازضات تا تکيِ تط نرازضات غيطًفتري ٍػَاهرر هرؤحط تطآًْرا اظ ططيرق ضٍـ
حساقر هطتؼات زٍهطحلِاي پطزاذتِاًسً .تايذ ًكاى هيزّس كِ نازضات غيطًفتي ٍ تَليس ًاذالم زاذلي ّط زٍ تط ضٍي يکسيگط تأحيطات هؼٌرازاضي
هي اصاضًس ٍلي تأحيطات  GDPتط نازضات غيطًفتي تِ هطاتة تيكتط اؾت .اظ ؾَيزيگط ،تأحيطات هتغيطّاي پَلي هاًٌس ًطخ اضظ ٍ ًرطخ هثازلرِ زض
كٌاض ػَاهلي هاًٌسكاض ،هَرَزي ؾطهايِ ٍ ٍاضزات تط نازضات غيطًفتي ككَض ًيع هحاؾثِ ٍ هَضز تزعيِ ٍ تحلير قطاضاطفتِ ٍ چگرًَگي اضتثراب ٍ
هيعاى تأحيطات ّط يش ،تؼييي هيقَز.
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هطازي ٍ هْسيعازُ ( )1384زض هقالِاي تا ػٌَاى "تزاضت ذاضري ٍ ضقس اقتهازي" ،تِ تطضؾي احط تزاضت ذراضري ترط ضقرس اقتهراز
ايطاى زض زٍضُ  1382-1338پطزاذتِاًس .زض ايي پػٍّف تا تِكاضايطي ضٍـقٌاؾي زٍ هطحلِاي ،هسل قٌاؾايي قسُ ،تطآٍضز هيقَز .زض چاضچَب
ايي ضٍـقٌاؾي ،زض هطحلِ اٍل تاتغ تَليس تا اؾتفازُ اظ زازُّاي ؾاالًِ زٍضُ  1382-1338تطآٍضز قسُ ٍ زض هطحلرِ زٍم ،ترا ترِكراضايطي ًترايذ
تطآٍضز تاتغ تَليس ،هسل ضقس زض قالة ضٍاتط پَياي هسل تهحيح ذطا ،تطآٍضز قسُ اؾتً .تايذ ايي پػٍّف ًكاى هيزّرس كرِ زض زٍضُ يراز قرسُ،
ضقس هَرَزي ؾطهايِ فيعيکي ؾطاًِ ،ضقس ؾطهايِ اًؿاًي ،ضقس ٍاضزات كاالّاي ؾطهايِاي ٍ ٍاؾطِاي ؾطاًِ ٍ تغييطات زضرِ تاظ ترَزى اقتهراز
تأحيط هخثت زاقتِ ،زضحاليكِ ًطخ تَضم تأحيط هٌفي تط ضقس اقتهازي ؾطاًِ ككَض زاضز.
 . 3تسٍيي الگَ ًٍتايذ پػٍّف
 . 1-3هثاًي ًظطي الگَي پػٍّف
زض ؾالّايي كِ ككَض زضآهسّاي ًفتي تااليي ضا تِزؾت آٍضزُ اؾت ،نٌايغ رايگعيي ٍاضزات ظيازي زض ككَض تا ٍاضز كطزى كاالّاي ؾرطهايِاي
اظ ذاضد قکر اطفتِاًس .اظ ٍيػايّاي انلي ايي نٌايغ ايي تَزُ اؾت كِ اظ لحاظ هَاز اٍليِ ٍ كاالّاي ٍاؾطِاي تطاي ٍاضز كطزى هَاز اٍليرِ ٍ
 .1صفري  ،سكيٌَ .)1315( .بررسي اثر صادرات بر رضذ بخص ُاي اقتصادي .پاياى ًاهَ
كارضٌاسي ارضذ ،داًطگاٍ السُرا.
 .2كريوي  ،فرزاد؛ راضذي  ،علي .)1317( .بررسي اثرات هتقابل تْليذ ّ صادرات در
اقت صاد ا يراى با رّش ه عادالت ُوس هاى .ف صلٌاهَ پژُّ طٌاهَ بازر گاًي  ،ضوارٍ ،19
تابستاى.
 .3هرادي ،هحوذ علي؛ هِذيسادٍ ،هرين .)1314( .تجارت خارجي ّ رضذ اقتصادي ايراى.
فصلٌاهَ اقتصاد ّ تجارت ًْيي،ضوارٍ  ،3زهستاى .31.12

كاالّاي ٍاؾطِاي هَضز ًياظ تا هكکر ؾْويِ تٌسي ٍاضزات اظ ؾَي زٍلت ضٍتطٍ قًَس ٍ ًتَاًٌس هقازيط هَضز ًياظ ذرَز ضا ٍاضز ًوايٌرس .ترِ ّوريي
زلير ،هحسٍزيت ّاي ٍاضزاتي يکي اظ ػَاهر تاظزاضًسُ ضقس اقتهازي زض ككَض ها تَزُ اؾت .لصا الظم اؾت زض هطالؼِ ضقس اقتهازي زض ايطاى ايري
ػاهر هْن ًيع كِ زض پػٍّف فسض ٍاضز ًكسُ لحاظ كٌين .تِ ايي هٌظَض ا ظ ضٍـ هطالؼِ انفْاًي كِ تطاي  31ككَض زض حال تَؾؼِ اًزرام زازُ،
اؾتفازُ ذَاّين كطز .تِّويي زلير زض ايي پػٍّف ،چاضچَب انلي اظ فسض ٍ انفْاًي اطفتِ هيقَزٍ ،لي زض اضايِ تطذري هطالرة ،هفطٍضرات ٍ
ًتيزِايطيّا تا آى زٍ تفاٍت ذَاّسزاقت.
فطو هيكٌين تَليس راهؼِ تِ زٍ هٌظَض هي تاقس؛ تَليس تطاي تاظاضّاي ذاضري (نازضات) ٍ تَليس تطاي ػطضِ ترِ زاذرر ككرَض .ايري ًرَع
هكرم ًوايي ضا هيتَاى تِ قکر ظيط ًكاى زاز:
()1

Y=X+D

()2

)X=X(LX , KX , NX

()3

)D= D(LD. KD , ND , X

ضاتطِ ،1تقؿين تَليس كر تِ زٍ ترف نازضاتي ٍ غيطنازضاتي ضا ًكاى هيزّس .ضاتطِ  3 ٍ 2تِتطتية تَاتغ تَليرس تررفّراي نرازضاتي ٍ
غيطناضزاتي تَزُ ٍ هتغيطّا تِنَضت ظيط تؼطيف هيقًَس:
 Yؾتاًسُ كر X ،نازضات D ،تَليس ترف غيطنازضاتي LX ٍ LD ،هيعاى اقتغال زض زٍ ترف KD ٍ KX ،هَرَزي ؾرطهايِ زض زٍ تررف
 NX ٍ ND،هَاز اٍليِ ٍ كاالّاي ٍاؾطِاي تِكاض ضفتِ زض زٍ ترف.
تطاؾاؼ هسل فسض ٍ انفْاًي نازضات اظ زٍ ططيق تط ضٍي ضقس اقتهازي احط هياصاضز:
 .1افعايف ناضزات نطفِ ذاضري هخثت تطاي ترف تَليس كاالّاي غيطناضزاتي زاضز (ايرياًَرِ نرطفِّرا زض ضاتطرِ  3ترا اٌزاًرسى
ناضزات زض تاتغ تَليس كاالّاي غيطنازضاتي ًكاى زازُ قسُ اؾت) .زض چٌيي حالتيٌّ ،گاهي كِ نازضات افعايف هيياترس ٍ تَليسكٌٌرسااى
ككَض تيكتط زض تاظاضّاي رْاًي حاضط هيقًَس تا ضٍـّاي تَليسي رسيس آقٌا هيقًَس كِ ايي آقٌاييّا هيتَاًس زض ترف غيطنرازضاتي
تِكاض اطفتِ قسُ ٍ تاػج تْثَز تکٌَلَغي قًَس .ايي احط زض ٍاقغ تياًگط احط تکٌَلَغيکي افعايف نازضات اؾت.
 .2احط زيگط ،افعايف نازضات تط ضٍي ضقس اقتهازي اظ ططيق تفاٍت تْطٍُضي ًْايي ػَاهر تَليس زض زٍ ترف نازضاتي ٍ غيطنازضاتي
ايزاز هيقَز كِ تِزلير ٍرَز هحيط ضقاتتي زض ترف نازضاتي كِ تاػج هسيطيت اترساعارط ٍ كراضا زض اؾرتفازُ اظ هٌراتغ ٍ ازاضُ تٌگراُّرا
هيقَز ،تْطُ ٍضي ًْايي ػَاهر زض ايي ترف تيكتط اظ ترف غيطنازضاتي اؾت.ايي هكرم ًوايي تِ زليرر ٍررَز نرطفِّراي ذراضري
نازضات تطاي ترف غيطنازضاتي اؾت .تسييتطتية تِ ػٌَاى يش فطضيِ ،تْرطٍُضي ػَاهرر تَليرس زض تررف نرازضاتي تيكرتط اظ تررف
غيطنازضاتي زضًظط اطفتِ هيقَز.
)(4

XN
 1 3
DN

XL
ٍ  1  1
DL

ٍ

XK
 1 2
DK

 DL ٍ XLتَليسات ًْايي ػاهر كاض زض زٍ ترف تَزُ ٍ  δهخثت اؾت.
اظ ضاتطِ  3زيفطاًؿير هيايطين:
)(5

dD= DL dLD +DK dKD + DN dND +DX dX

ضاتطِ  ،5تغييطات زض تَليس ترف غيطنازضاتي ضا تِ تغييطات زض ػَاهر تِكاض ضفتِ زض ايي تررف ضرطب زض تَليرس ًْرايي آى ٍ ًقرف ػاهرر
نازضات هطتَب هيؾاظز.
تا تَرِ تِ ايٌکِ هزوَع ًْازُّاي تِكاض ضفتِ زض زٍترف تطاتطكر هَرَزي ًْازُّا اؾت هيتَاى ًَقت:
L= LX + LD
K= KX + KD

)(6

N= NX + ND
اظ ضاتطِ تاال زيفطاًؿير اطفتِ ٍ هؼازالت ضا تط حؿة ًْازُّاي ترف غيطنازضاتي هيًَيؿين:
)(7

dLD= dL - dLX
dKD= dK - dKX

dL = dLX + dLD
dK = dKX + dKD

dND = dN - dNX

dN= dNX + dND

ضاتطِ  7ضا زض ضاتطِ  5رايگعيي هيكٌين:
)dD= DL.dL – DL dLX + DK.dK – DK. dKX+ DN.dN – DN dNX + DxdX (8
تا اؾتفازُ اظ ضاتطِ  4هيتَاى تْطٍُضي ًْايي ػَاهر تَليس زض ترف غيطنازضاتي ضا تِ نَضت ظيط هحاؾثِ ًوَز:
XN
1 3

()8

DN 

ٍ

XK
1 2

DK 

XL
1  1

ٍ

DL 

ضاتطِ  9ضا زض ضاتطِ  8رايگعيي هيكٌين:
)(9

XN
XL
XK
dL X  DK dK 
dK X  DN dN 
dN X  D X dX
1  1
1 2
1 3

dD  DL .dL 

ااط فطو قَز كِ δ 1=δ2=δ3=δزاضين:
1
)(10
 X L .dLX  X K dX K  X N dN X   DX dX
1 
اظ ضاتطِ  1زيفطاًؿير اطفتِ ٍ تِ راي  dDهقساض آىضا اظ ضاتطِ  11رايگعيي هيكٌين:

dD  DL .dL  DK dK  DN .dN 

 

)(11
dY  DL .dL  DK dK  DN dN  
 D X dX
1 

ايي ضاتطِ تغييطات زض ؾتاًسُ كر ضا تِ تغييطات ّط يش اظ ًْازُّا ٍ ّوچٌيي ،تغييطات نازضاتً ،ؿثت هيزّس.



dY  dD  dX

ً DXكاىزٌّسُ احطات تکٌَلَغي ٍ (
1 
هَاز اٍليِ ٍ كاالّاي ٍاؾطِاي تِكاضضفتِ زض تَليس هوکي اؾت زاذلي يا ٍاضزاتي تاقٌس:

) ًكاىزٌّسُ احطات ترهيهي ًاقي اظ تَؾؼِ نازضات اؾت.

N=R+M

)(12
اظ ضاتطِ  ،13زيفطاًؿير اطفتِ ٍ زض ضاتطِ  12رايگعيي هيكٌين:
)(13

 

dY  DL .dL  DK dK  DN dM  DN dR  
 D X dX
1 


ٍاغُ ضقس اقتهازي زض هتَى اقتهاز تيكتط تطاي ضقس تَليس ًْايي ( )GDPتِكاض تطزُ هيقَز ،زض حاليكِ زض ضاتطرِ  dY،13تيراًگط ؾرتاًسُ
كر اؾت .زض ازاهِ ،تا تثسير ضاتطِ  13تِ تغييطات  ٍ GDPؾپؽ ،تثسير تغييطات  GDPتِ ًطخ ضقس GDPذَاّين پطزاذت .تطاي ايي هٌظَض
 3فطو انلي ضا هس ًظط قطاض هيزّين:
ً .1ؿثتّاي قيوت ؾتاًسُ كر تِ( GDP

Pr
قيوت( GDP
Pg

P
)  ،قيوت هَاز اٍليِ ٍاضزاتي تِ قيورت( GDP
Pg

P
ً ٍ)Mؿرثت قيورت هرَاز اٍليرِ زاذلري ترِ
Pg

) زض تلٌسهست حاتت فطو هيقَز.

 .2تاظاض هَاز اٍليِ ٍ كاالّاي ٍاؾطِاي تَليس زاذر ككَض ضقاتتي فطو هيقَز.
 .3تَليسكٌٌسااى زاذلي تطاي ٍاضزات هَاز اٍليِ ٍ كاالّاي ٍاؾطِ اي ذاضري هَضز ًياظ زض قيوتّاي ضايذ تا هحسٍزيت ٍ ؾْويِتٌسي زٍلرت زض
اذتهال اضظ ٍ هزَظ ٍضٍز ضٍتطٍ ّؿتٌس.
تطاي اؾتٌتاد ضٍاتط هَضز ًظط تط حؿة GDPهيتَاًين اظ تؼطيف اضظـ اؾوي تَليسات ًاذالم تِنَضت ظيط اؾتفازُ ًوايين:
Pg.G =P.Y-PM .M- Pr.R

)(14

كِ زض آىً G ،كاىزٌّسُ Prٍ PM، P ، Pg ٍ GDPقاذمّاي قيوت هطتَطِ ّؿتٌس.تا تقؿين ططفيي ضاتطِ  15تِ  Pgذَاّين زاقت:

P
P
P
.Y  M .M  r .R
Pg
Pg
Pg

)(15

G

اظ ضاتطِ  15تا فطو حاتت تَزى قيوتّا زيفطاًؿير هيايطين ٍ dYضاتطِ  15ضا زض آى رايگعيي هيكٌين:
)(16

P
P
P
P
P
P 
 P
DL .dL  .DK dK  .DN dM  DN dR  
 DX   M dM  r .dR
Pg
Pg
Pg
Pg
Pg  1  
Pg
 Pg

dG 

تا ؾازُ كطزى ضاتطِ تاال ٍ تقؿين ططفيي تط Gt-1تِ ضاتطِاي تطحؿة ًطخ ضقس GDPهيضؾين:
)(17

P Lt 1
P K 
P P M
PP R

 
X
.
 DK . t   DN  X  . t 1 M t   DN  r  . t 1 .rt  
 DX  t 1 xt
Pg Gt 1
Pg Gt 1 
P  Pg Gt 1
P  Pg Gt 1
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 Gt 1

t  DL .

زض ٍاقغ ،تِ يش هؼازلِ تطاي ًطخ ضقس ضؾيسُاين كِ ًطخ ضقس GDPضا تِ نَضت تاتؼي اظ ًطخ ضقس ًيطٍي كاض ،هَرَزي ؾرطهايِ ٍ ًرطخّراي
ضقس هَاز اٍليِ ٍ كاالّاي ٍاؾطِاي زاذلي ٍ ذاضري ٍ ّوچٌييً ،طخ ضقس نازضات تياى هيكٌس.
چٌاًچِ تَليسكٌٌسااى زاذلي حساكخطكٌٌسُ ؾَز تَزُ ٍ تاظاض هَاز اٍليِ ٍ كاالّاي ٍاؾطِاي ضقاتتي تاقس ،تَليسكٌٌسااى تا حسي اظ هرَاز اٍليرِ ٍ
كاالّاي ٍاؾطِاي اؾتفازُ ذَاٌّس كطز كِ اضظـ تَليس ًْايي آًْا تطاتط قيوت آى تاقس.
زض ايي پػٍّف ايي فطو تٌْا تطاي تاظاض هَاز اٍليِ ٍ كاالّاي ٍاؾطِاي تَليس زاذر پصيطفتِ هيقَز ،اها زض تيكتط ككَضّاي زض حرال تَؾرؼِ
تِ طَض هكرم ذطيس هَاز اٍليِ ٍ كاالّاي ٍاؾطِاي اظ ذاضد ككَض زض قيوتّاي ضايذ تا هحسٍزيت ضٍتطٍؾت .ايي هحسٍزيتّا ترِ ٍضٍز هرَاز
اٍليِ ٍ كاالّاي ٍاؾطِ اي كِ تَليسكٌٌسااى تِ آى احتياد زاضًس ًيع تؿطي پيسا هيكٌس ٍ ًتيزِ ػولي آى ايياؾت كِ تَليسكٌٌرسااى ًوريتَاًٌرس
هَاز اٍليِ ٍ كاالّاي ٍاؾطِاي هَضز ًياظ ذَز ضا كِ تِ طَض هؼوَل زض زاذر قاتر رايگعيي قسى ًيؿتٌس ،تِطَض كاهر ٍاضز كٌٌس .تِ زلير اييكرِ
هيعاى تِكاضايطي ًْازُّا زض ايي حالت كوتط اظ هقساض تْيٌِ هيتاقس ،ذَاّين زاقت:
)(18

PM
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  DN  M   
P
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DN 

حال ،هيتَاًين ضاتطِ  17ضا تا حصف رولِ چْاضم ٍ تؼسير رولِ ؾَم هطاتق ضاتطِ  18تِنَضت ظيط تٌَيؿين:
Lt 1
K
M
X
It  b1 t 1 kt  c1 t 1 .mt  d1 t 1 .xt
Gt 1
Gt 1
Gt 1
Gt 1
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زض تؼسازي اظ پػٍّفّا تا حاتتاطفتي ايي ؾْنّا هتغيطّاي تَضيحي تِنَضت ًطخّاي ضقس زض ًظط اطفتِ هيقًَس كِ زض ايي پرػٍّف
اظ ايي فطو هحسٍز كٌٌسُ نطفًظط كطزُاين.
ضاتطِ  20زٍ فطو تلَيحي زاضز؛ يکي ايٌکِ زض رولِ ٍاضزات ،هحسٍزيت اػوال قسُ تطاي ٍاضزات هَاز اٍليِ ٍ كاالّاي ٍاؾطِاي زض طَل
زٍضُ حاتت اؾت ٍ زٍم ايٌکِ زض رولِ هطتَب تِ نازضات نطفِ ّاي ذاضري ًاقي اظ تَؾؼِ نازضات تطاي ترف غيطنازضاتي ٍ ّوچٌيي ،تفاٍت



تْطٍُضي ػَاهر زض زٍ ترفّ ،ط زٍ زض طَل زٍضُ حاتت زض ًظط اطفتِ قسُ ٍ تسييتطتية (  DX
1 
تطاي زٍضي اظ چٌيي فطوّاي هحسٍزكٌٌسُاي تؼسيالتي ضا تِ قرطح ظيطهرسًظط قرطاض هريزّرين؛ زض ضاتطرِ  λ ،18ترِػٌرَاى قاذهري اظ

) ًيع حاتت فطو قسُ اؾت.

هحسٍزيت ٍاضزات زض ًظط اطفتِ قس ٍ تِزلير ايٌکِ هقساض ايي قاذم تِطَض هؿتقين قاتر هحاؾثِ ًيؿت ،الظم اؾرت اظ يرش هتغيرط ررايگعيي
تِراي آى اؾتفازُ كٌين .هحسٍزيتّاي ٍاضزاتي ٌّگاهي افعايف هيياتٌس كِ اهکاًات اضظي ككَض كاّف پيرسا كٌٌرس .ترِ ّوريي زليرر زض ايري
پػٍّف تا تَرِ تِ قطايط ككَض  ،هتغيط ظيط تِػٌَاى هتغيط رايگعيي هحسٍزيتّاي ٍاضزاتي هؼطفي هيقَز:
MA
()20
O  FA
كِ  Oنازضات ًفت ٍ ااظ FA ،ذالم حؿاب ؾطهايِ ٍ  MAهتَؾط ٍاضزات ككَض زض  3ؾال قثر اؾت .حال ،هيتَاًين λضا تِنَضت ضرطيثي
Ed 

اظ Edزض ًظط تگيطين:
, C2>0

)(21
تا تَرِ تِ ايٌکِ زض ضاتطِc1 ،20تطاتط تا

λt=c2.Ed2

P
تَز تا رايگعيي هقساض λاظ ضاتطِ  22كرر رولرِ هطترَب ترِ ٍاضزات هرَاز اٍليرِ ٍ كاالّراي
Pg

ٍاؾطِاي تِ قکر ظيط زض ذَاّس آهس:

M
M
P M t 1
P
.
mt  c1
Ed t t 1 .mt  c3 Ed t t 1 .mt
Pg Gt 1
Pg
Gt 1
Gt 1

)(22
p
كِ زض آى c3 ،تطاتط تا
pg



 ٍ c 2پاضاهتط هيتاقس.



تطاي تؼسير ضطية رولِ نازضات يؼٌي  DX
1 
ًوايي تسيي هفَْم اؾت كِ ّطااُ ؾْن نازضات نٌؼتي اظ كر نازضات ككَض افعايف هيياتس ،ها اًتظراض زاضيرن نرطفِّراي ذراضري ًاقري اظ

 ،آى ضا تاتؼي اظ ؾْن نازضات زض كر نازضات ككَض زض ًظط هيايطين ايري هكررم

افعايف نازضات ٍ ّوچٌيي ،تفاٍت تْطٍُضي زض ترف نازضاتي ٍ غيطنازضاتي ًيع افعايف ياتٌس .تسييتطتية ،زاضين:
()23

 

 D X   d 2 t

1 


كِ زض آى θؾْن نازضات نٌؼتي زض كر نازضات ككَض اؾت:

X
X
P
 
 P X
 D X  . t 1 ..xt  d 2  2 t 1 .xt  d 3 t t 1 .xt

Pg
Gt 1
Gt 1
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 Pg Gt 1
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Pg

 ٍ d 3  d 2پاضاهتط اؾت.

تسييتطتية ،ضاتطِ رسيس ضقس تطاتط اؾت تا:
Lt 1
K
M
X
.It  b1 t 1 kt  c3 Ed t . t 1 .mt  d 3 t t 1 .xt
Gt 1
Gt 1
Gt 1
Gt 1

)(24

t  1

ضاتطِ تاال ،تطحؿة  d3 ٍ c3 ٍ b1 ٍ α1قاتر تطآٍضز اؾت.
ضاتطِ  ،25ػَاهر هؤحط تط ًطخ ضقس تَليسات يش اقتهاز ضا ًكاى هيزّس .يکي اظ هتغيطّاي تَضيحزٌّسُ ضقس اقتهازيً ،يرطٍي كراض
اؾت كِ احط آى تِ نَضت ًطخ ضقس ًيطٍي كاض ضطتسض ًؿثت ًيطٍي كاض تِ تَليس ( تا يش ؾال ٍقفِ) ظاّط هيقَز .چٌاًچِ ًؿثت ًيطٍي كراض ترِ
تَليس زض كَتاُهست حاتت فطو قَز هيتَاى احطات ضقس ًيطٍي كاض ضا تط ضٍي ضقس اقتهازي ًكاى زاز.
هتغيط تَضيحي زٍم ّواى تغييطات هَرَزي ؾطهايِ ،هتغيط ؾَم تِ هَاز اٍليرِ ٍ كاالّراي ٍاؾرطِاي ٍاضزاتري هطترَب ترَزُ ٍ هتغيرط چْراضم
زضتطايطًسُ احط نازضات ضٍي ضقس اقتهازي اؾت .ضقس نازضات ًيع اظ ططيق ؾْن نازضات زض ٍ GDPؾْن نازضات نرٌؼتي زض كرر نرازضات
ضٍي ضقس اقتهازي تأحيطاصاض تَزُ ٍ تا فطو ايٌکِ زٍ هتغيط اذيط زض كَتاُهست حاتت تاقٌس ،هيتَاى احرط ضقرس نرازضات ضا ضٍي ضقرس اقتهرازي
تطضؾي ًوَز.
پػٍّف ّايي كِ زض ظهيٌِ احط نازضات ضٍي ضقس اقتهازي نَضت هيايطًس زض تيكتط هَاضز ايي ّسف ضا زًثال هيكٌٌس كِ هكررم ًوايٌرس آيرا
افعايف نازضات تحت ضاّثطز تَؾؼِ نازضات تِ ضقس اقتهازي تاالتط هٌزط هيقَز يا ذيط؟
تسيْي اؾت تا تَرِ تِ تطٍىظا تَزى نازضات ًفتي ،ؾياؾتّاي تكَيقي ًويتَاًٌس ضٍي نازضات ًفتي احطي زاقتِ تاقٌس ،زض ًتيزِ ،ؾياؾتّاي
تكَيقي نازضات زض ايطاى تٌْا هي تَاًس زض هَضز نازضات غيطًفتي كِ ػطضِ آى اظ ؾياؾتّاي زٍلتي ًيع هيتَاًس احطپصيط تاقس ،ههرسا زاقرتِ
تاقس .ايي اهط تاػج هي قَز تا احطات نازضات غيطًفتي ضا ضٍي ضقس اقتهازي تطضؾي كٌين .زض ايينَضت الظم اؾت تا تؼرسيالتي ضا زض هؼرازالت
تِزؾت آهسُ لحاظ ًوايين.
اٍالً الظم اؾت تِ راي كر تَليسات اظ تَليسات غيطًفتي اؾتفازُ كطزُ ٍ تسييتطتية احطات ضقس نازضات غيطًفتي ضٍي ضقس تَليسات غيطًفتي ضا
آظهَى كٌين .حاًياً تطاي ّواٌّگي تا تؼطيف تاتغ تَليس اظ ػَاهر تَليس تِكاض ضفتِ زض ترفّاي غيطًفتي اؾتفازُ كٌين .ترسييتطتيرة ،ضاتطرِ  25ضا
تِنَضت ظيط تاظًَيؿي هيكٌين:
)(25

NoLt 1
NoK t 1
NoM t
NoX t 1
.nol t  b1
nok t  c3 Ed t
.nomt  d 3 t
.noxt   t
NOGt 1
NOGt 1
NoGt 1
NoGt 1

nog t  1

كِ زض آى NoG ،اضظـ افعٍزُ ترفّاي غيطًفتي ٍ ً nogطخ ضقس آى NOK،هَرَزي ؾطهايِ زض ترفّاي غيطًفتي ٍ ً nokطخ ضقس آى،
 NoLاقتغال زض تركْاي غيطًفتي ٍ ً nolطخ ضقس آى Ed ،قاذم هحسٍزيت ٍاضزات ٍ NoM ،هَاز اٍليِ تِكاضضفتِ زض ترفّاي غيطًفتي
ٍ ً nomطخ ضقس آى θ ،ؾْن نازضات نٌؼتي اظ نازضات غيطًفتي NoX ،نازضات غيطًفتي ٍ ً noxطخ ضقس آى ٍ  εtرولِ اذتالل اؾت.
ٌّگاهي كِ ( λ ٍ δ ، Dxتِ ػٌَاى قاذم هحسٍزيت ٍاضزات) حاتت زض ًظط اطفتِ قًَس ضاتطِ تاال تطاي تطآٍضز تِنَضت ظيط ذَاّس تَز.

NoLt 1
NoK t 1
NoM t 1
NoX t 1
nolt  b1
nok t  c4
.nomt  d 3
.noxt   t
NoGt 1
NoGt 1
NoGt 1
NoGt 1

)(26

 D1 , D3 , D4تِتطتية هتغيطّاي هزاظي تطاي قَک ًفتي ؾال  ،1353رٌ

nog t  1

ٍ ؾالّاي  1375تا  1377اؾرت .زض ؾرالّراي  1375الري

ّ ،1377ن ؾياؾتّاي زٍلت زض ظهيٌِ نازضات ٍ ًطخ اضظ تغييط كطزُ تَز ٍ ّن قيوت ًفت كاّف يافتِ تَز.
تِ هٌظَض ؾازُؾاظي هسل تاال تطاي تطآٍضزّ ،ط يش اظ هتغيطّاي هؿتقر هسل تِ نَضت ظيط تؼطيف قسُاًس:
NoLt 1
NoK t 1
NoM t 1
NoX t 1
nolt 1 , NOK 
nok t , NOM 
.nomt , NOX 
.noxt
NoGt 1
NoGt 1
NoGt 1
NoGt 1
NoM t
NoX t 1
EDNOM  Ed t
.nomt , QNOX   t
.noxt
NoGt 1
NoGt 1
NOL 

زض اام اٍل ،تا اؾتفازُ اظ آظهَى ضيكِ ٍاحس زيکي فَلط ٍ آظهَى پطٍى ،پايايي ٍ ّنروؼي هتغيطّاي هسل آظهَى قسُ ٍ هَضز تأييس قطاض اطفت.
ّوچٌيي ،اظ آظهَى ً CUSUMيع تطاي ًكاىزازى حثات ؾاذتاضي زض هسل تِ زلير ٍاضزكطزى هتغيطّاي هزاظي  D1 , D2 , D3اؾتفازُ قس
كِ ًتايذ ًكاىزٌّسُ حثات ؾاذتاضي زض هسل هي تاقس .تط ايي اؾاؼ ،ضاتطِ اٍل ضا پؽ اظ ضفغ ذَزّوثؿتگي ٍ ّورطي تيي هتغيطّا ،تا زٍ هتغيط
هؿتقر  ٍ NOK ٍ NOLؾِ هتغيط هزاظي  D3 , D4ٍD1هَضز تطآٍضز هيكٌين:

nog  0.013 0.018 NOL 0.35NOK 0.10D1 0.015D2 0.01D3
()3/45( )1/73( )2/32( )-/6( )0/23

t:

R 2  71% ٍ R 2  66%

ّواىطَض كِ ًتايذ تطآٍضز هسل ًكاى هيزّس ،ضطية تؼييي ٍ ضطية تؼييي تؼسيرقسُ تِتطتية تطاتط تا  71زضنس ٍ  66زضنس تَزُ ٍ ضطية
ّط زٍ هتغيط هؿتقر ًيطٍي كاض ٍ هَرَزي ؾطهايِ هخثت ٍ هؼٌازاض اؾت.
ضاتطِ زٍم ضا تا اضافِ كطزى زٍ هتغيط زيگط يؼٌي ٍ ( EDNOMاضزات كاالّاي ٍاؾطِاي ؾطهايِاي ترا فرطو ٍررَز هحرسٍزيت ٍاضزاتري) ٍ
( QNOXنازضات غيطًفتي تا فطو هتغيط تَزى ؾْن نازضات نٌؼتي اظ كر نازضات غيطًفتي) ٍ ؾپؽ ،تطضؾي پايرايي هتغيطّرا ٍ ّرنروؼري
هسل ،تطآٍضز هيكٌين:

nog  0.01 0.018 NOL 0.059NOK  5.44QNOX 0.33 EDNOM 0.15D1 0.018 D2
()-0/74

()3/46

()2/38

()1/46

()2/66

()3/7

t:

R 2  80% ٍ R 2  74%

ّواىطَضكِ هكاّسُ هيقَز تا ٍاضز كطزى ايي زٍ هتغيط ضطية تؼييي اظ  71زضنس تِ  80زضنس ٍ ضطية تؼييي تؼسير قسُ ًيع اظ  66زضنس
تِ  74زضنس افعايف پيسا كطز كِ ايي هَضَع ًكاىزٌّسُ تا اّويت تَزى هتغيط نازضات ٍ ٍاضزات اؾتّ .واىطَض كِ هكاّسُ هيقَز ،ضرطاية
ؾِ هتغيط ًيطٍي كاض ،ؾطهايِ ٍ ٍاضزات هخثت ٍ تا هؼٌا اؾت ٍلي ضطية هتغيط نازضات تي هؼٌي هيتاقس.
ّناكٌَى هسل تاال ضا تا حاتت زض ًظطاطفتي قاذم هحسٍزيت ٍاضزات ٍ ًيع ؾْن نازضات نٌؼتي اظ نازضات غيطًفتي ٍ ًيع تْطٍُضي ػَاهر
تَليس تطآٍضز هي ًوايين:
)0/41( nog  0.02 0.017 NOL 0.08 NOK  2.6NOX 0.93 NOM 0.13 D1 0.013 D2 0.011D3
()2/35( )3/14 ( )-0/5

( )3/45( )2/38( )1/16

R 2  81% ٍ R 2  76%

t:

ّواىطَض كِ هكاّسُ هيقَز ضطاية ًيطٍي كاض ،ؾطهايِ ٍ ٍاضزات تاهؼٌا ٍ ضطية نازضات غيطًفتي ّوچٌاى تيهؼٌاؾرتً .کترِاي كرِ زض
ايٌزا تايس يازآٍضي كطز ايياؾت كِ زض تطذي اظ پػٍّفّايي كِ زض ايطاى اًزام قسُ اؾت تا اطفتي آظهَى چاٍ هتغيط نازضات غيطًفتي ضا اظ هسل
حصف كطزُاًسٍ .لي هَضَػي كِ زض ايي پػٍّفّا هَضز تَرِ قطاض ًگطفتِ ،ايي اؾت كِ نطف رَاب زازى آظهَى چاٍ ًويتَاًرس زال ترط حرصف
هتغيطي اظ هسل تاقس؛ ظيطا زض ايي پػٍّفّا پطؾف اؾاؾي ايي تَزُ كِ ًكاى زازُ قَز آيا ؾياؾتّاي تَؾؼِ نازضات زض هَضز ايطاى كاضا ترَزُ
اؾت يا ذيط؟ ٍ لصا تا حصف ايي هتغيط اظ هسل كر پػٍّف زچاض ذسقِ هيقَزً .کتِ زيگط ايٌکِ زضؾت اؾت كرِ ًترايذ حراكي اظ تريهؼٌراتَزى
ضطية نازضات اؾتٍ ،لي تايس تَرِ كطز كِ نازضات غيطًفتي اظ ططيق اضظي كِ تطاي ككَض تِ ّوطاُ زاقتِ ٍ تأحيطي كِ افرعايف زضآهرس اضظي
تط ضٍي كاّف هحسٍزيتّاي ٍاضزاتي زاضز ،تِ نَضت غيطهؿتقين تاحيطاصاض اؾتّ .وچٌيي ،تايس اقاضُ كطز كِ ٍضؼيت نازضات غيطًفتري يرش
ٍضؼيت زٍااًِاي اؾت ،تسييضٍي زض ايي پػٍّف ،هتغيط نازضات غيطًفتي ضا اظ هسل حصف ًکطزُاين.

ً .4تيزِ ايطي
زؾتياتي تِ ًطخ ضقس اقتهازي تاالتط ًياظ تِ تِكاضايطي ؾياؾتّاي هٌاؾة اقتهازي زاضز كِ ترف ػوسُاي اظ ايي ؾياؾتّا ضا ؾياؾرتّراي
تزاضي تكکير هيزّس .ايي ؾياؾت ّا تا تؼييي قطايطي كِ تطاؾاؼ آى تاظاضّاي زاذلي ٍ ذاضري تِ ّن هطتثط هيكًَس ًقف تِؾعايي زض ضقرس
اقتهازي ّط ككَض ايفا هيكٌٌس.
زض ايي پػٍّف تا تطضؾي ػَاهر هؤحط تط ضقس اقتهازي ؾؼي كطزين تا تا قٌاذت ػَاهر هؤحط تط آى ،رْت ٍ هيعاى احطات ضقس نازضات تط
آى ضا ًيع هكرم كٌين .تسييتطتية ،ػَاهر هؤحط تط ًطخ ضقس ترف ّاي غيطًفتي ٍ ًيع احطات نازضات غيطًفتي تط ضقس اقتهازي ضا هَضز تطضؾي
قطاض زازين .ضٍـ تزعيِ ٍ تحلير زض ايي پػٍّف تط اؾاؼ ضٍـ ضاطؾيَى ٍ تا تْطُايطي اظ ضٍـ  OLSؾازُ نَضت اطفت ٍ تطاي ايي هٌظَض
اظ يش ضٍـ قٌاؾي ططف ػطضِ كِ زض آى تَليس ترفّاي غيطًفتي تِ زٍ ترف نازضاتي ٍ غيطنازضاتي تقؿين هيقرًَس ،اؾرتفازُ كرطزين .زض
ًْايت ،يش هؼازلِ ضقس تطاي كر ترفّاي غيطًفتي تطحؿة ػَاهر تَليس ٍ نازضات غيطًفتي تِزؾت آٍضزين.
ّواىطَض كِ اظ ضطاية تِ زؾت آهسُ اظ ؾِ هسل تطآٍضز قسُ ،هكرم اؾت ،ضطية هتغيط ًيطٍي كاض فؼال زض ترف غيطًفتي زض ّط ؾرِ
هسل تا هؼٌا ٍ هخثت تَز ٍ ايي هَضَع ًكاى اظ احط هخثت تغييطات ًيطٍي كاض زض ترف غيطًفتي تط ضقس ايي ترف زاضز.
تي هؼٌا تَزى ضطية نازضات زض زٍ هسلي كِ هتغيط ياز قسُ ٍاضز قس ،تسيي هؼٌا اؾت كِ ؾياؾتّاي تَؾؼِ نازضات كِ زض ككَض ها زض
زٍضُ  ٍ 1387-1353تٍِيػُ پؽ اظ ؾال  1368هَضز تَرِ قطاض اطفتِ اؾتً ،تَاًؿتِ تط ضقس ترفّاي غيطًفتي تأحيطاصاض تاقس .الثتِ ّواىطرَض
كِ زض هتي ًيع اقاضُ قس ،تِ ًظط هي ضؾس كِ ايي تأحيطات تيكتط تِ نَضت غيطهؿتقين اؾت .افتٌي اؾت كِ نازضات غيطًفتي زض ككَض ٌَّظ ترِ
هيعاًي افعايف ًيافتِ كِ قسضت تأهيي اًثاقت ؾطهايِ ضا زاقتِ تاقس .تِ تثاى زيگط ،آًچِ ترطاي ضقرس هرَضز ًيراظ اؾرت اظ زضآهرس اضظي نرازضات
غيطًفتي ككَض تِ هيعاى هتٌاتْي تيكتط اؾت .ضوي ايٌکِ ضيؿش زض اقتهاز ها تِاًَِاي اؾت كِ زضآهس حانر اظ نازضات كوتط تِػٌَاى رطياى
ٍضٍزي ؾطهايِ ٍ يا احط ترف زض كويت ٍ كيفيت تَليس احطاصاض اؾت .كاضًاهِ  17ؾالِ تَؾؼِ نازضات ككَض ًكاىزٌّسُ زُ تطاتط قرسى نرازضات
زض ايي هست اؾت .ااط چِ ايي هيعاى ضقس ،قاتر تَرِ هيًوايس اها اظ زٍ رْت قاتر تأهرر اؾرت؛ ًرؿرت ايٌکرِ هيرعاى ضقرس نرازضات زض حرس
تَاًوٌسيّاي ككَض ًثَزُ اؾت .چِ تؿا ايي اهط ًاقي اظ ػسم تَرِ تِ اؾتطاتػي رْف نازضات غيطًفتي زض ّوِ ترفّا تاقس كِ ايي اهرط ترِ
ًَتِ ذَز تاػج ّنضاؾتاًكسى تطًاهِّا ،ؾياؾتّا ٍ قَاًيي ٍ فطاّنًكسى تؿتط ًطمافعاضي تَؾؼِ نازضات قسُ اؾت .زٍم ايٌکِ ،زض هؿيط تَؾؼِ
نازضات ،زٍلت ًِ فقط زض ًقف ؾياؾتاصاض ٍ تؿتطؾاظ تلکِ زض ًقف تٌگاُزاض ٍ تَليسكٌٌسُ ٍ نازضكٌٌسُ زض هيساى حضَض يافتِ اؾرت .تٌراتطايي،
تيف اظ آًکِ تِ ًقف حوايتي ٍ تَؾؼِاي ذَز تپطزاظز تا ضقاتتي ًاتطاتط ،ترفذهَني ضا تيكتط زض پؽ ذَز ًگِ زاقتِ ٍ ظهيٌِّاي ضقس ٍ تَؾؼِ
هٌاؾة ايي ترف ضا زض ظهيٌِ نازضات فطاّن ًٌوَزُ اؾت.
ضطية ٍاضزات هَاز اٍليِ ٍ كاالّاي ٍاؾطِاي زض ّط ؾِ هسل تطآٍضز قسُ هخثت ٍ هؼٌازاض اؾت تا تَرِ ترِ ايٌکرِ تيكرتط ضقرس تررف
غيطًفتي زض ككَض تِ ٍاضزات كاالّاي ٍاؾطِ اي ٍ ؾطهايِاي اؾت ٍ ايي ٍاضزات ًيع اضتثاب تٌگاتٌگي تا زضآهسّاي اضظي ككرَض زاضز ٍ ًظرط ترِ
ايٌکِ تيكتط ايي زضآهسّا ًيع اظ هحر فطٍـ ًفت ٍ ااظ تأهيي هيقَز ،هيتَاى افت كِ ترف ػوسُاي اظ ضقس ترفّراي غيطًفتري زض ايرطاى،
تحت تاحيط زضآهسّاي ًفتي اؾت.
ضطية ؾطهايِ ًيع زض ّط ؾِ هسل تطآٍضزقسُ هخثت ٍ هؼٌازاض تَزُ كِ ايي هَضَع ًكاى اظ احطاصاضي هخثت ػاهر ؾطهايِ ترط ضقرس تررف
غيطًفتي زض ككَض زاضز.
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The Impact of Export Promotion Policy on non-oil Sectors Growth in Iran
Farhad Dejpasand Ph.D24
Hossein Sabouri25
Abstract
In several last decades. Outward and Inward Oriented Strategy have used in developing
countries frequently. The outward policy had focused on achieve to international markets. In
spite of this, Import substitution has been an important role in local markets. This paper analysis
the effects of non-oil export expansion on various sectors growth in Iran's economy based on
Feder's approach. We introduced a model based on Total Production Function (TPF) during
1961-2008 (1353-1387 Solar Calendar) by using of OLS method. The Findings show that labor
force, capital and intermediately variables have Positive effects on non-oil growth sectors, but
export in non-oil sectors hasn't significant affect.
These findings show that export promotion as an outward orientation has not fulfills to promote
growth in non-oil sectors.
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