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 چكيده 

به دليل ارتباط نزديك رشد     . استدستيابي به نرخ رشد اقتصادي باال و باثبات از جمله مسائل مهم هر كشور               
هـاي  بـر اسـاس نظريـه     . دهستناقتصادي و رفاه جوامع، اغلب اقتصاددانان در پي شناخت منابع رشد اقتصادي             

 يا تكنولوژي اسـت و رسـيدن    TFP(3(عوامل   كل وريكي از منابع مهم رشد اقتصادي، رشد بهره        ي ،موجود
در اين تحقيق، يك مـدل       . است TFPبه رشد اقتصادي مستمر و پايدار مستلزم نرخ رشد باالي تكنولوژي يا             

ه داده  هاي رشد حالت پايـدار كـشورهاي منتخـب عـضو اوپـك توسـع              يافته سولو براي تخمين نرخ    گسترش
 يـادگيري از طريـق   -2؛ باز بـودن تجـاري     -1:  تابعي از دو عامل مهم فرض شده است        TFPشده، كه در آن     

 مي دهد نتايج تحقيق نشان     .ايماستفاده كرده  4سازي عام به خاص   براي تخمين توابع توليد از مدل     . انجام كار 
ولي نرخ . است عربستان، ايران و الجزاير ،مربوط به كشور اندونزيبه ترتيب باالترين نرخ رشد حالت پايدار   

بر اساس اين نتايج، باز بودن تجاري نقش مهمـي      . اندرشد نيجريه و ونزوئال به طور واضح قابل محاسبه نبوده         
بـا    اسـت؛  هاي رشد عربستان، الجزاير و ايران ايفا كرده و اثر منفي بر نرخ رشد ونـزوئال داشـته                 در بهبود نرخ  

  . ز طريق انجام كار اثري بر نرخ رشد هيچ كدام نداشته است يادگيري ااين وجود
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كـشورهاي منتخـب     ، يادگيري از طريق انجام كار     ،تجاري  باز بودن  ،پايدار نرخ رشد حالت  : هاواژهكليد  
  .سازي عام به خاص  مدل،اوپكعضو 
  مقدمه

- وريي بهره زا، برابر نرخ برون   SSGR(1(نرخ رشد حالت پايدار   ) 1956(رشد سولو در الگوي   
زا  اين مدل به عنـوان الگـوي رشـد بـرون    ،بنابراين. يا نرخ رشد تكنولوژي است (TFP) لعوام كل

 زيـرا   ؛ اسـت  دشـوار هايي جهت رشـد     استفاده از مدل سولو براي توسعه سياست       .شناخته شده است  
زا   رشد درون  در عوض ادبيات  . استشناخته مانده  يا نرخ رشد تكنولوژي نا     TFPكننده  عوامل تعيين 

 Hoover and Perezاسـت    مشخص كـرده TFPهاي بالقوه كننده متغير به عنوان تعيين80بيش از 

اي از سازوكارهاي دروني اقتـصاد ماننـد توسـعه سـرمايه             رشد اقتصادي بر اساس مجموعه     ).(2004
لـت اتفـاق    هـاي بـا كيفيـت دو      وري، تحقيق و توسعه، تجارت خـارجي و هزينـه         انساني، ارتقاء بهره  

هـايي اسـت كـه     نسبت به نهـاده زا، فقدان بازدهي نزوليويژگي اصلي الگوهاي رشد درون    . افتد مي
  .زا شودتواند منجر به رشد درونتوانند انباشت شوند و اين فقدان بازدهي نزولي ميمي

ه كشورهاي منتخب عضو اوپك را با استفاد      ر  بدين منظور در اين تحقيق، نرخ رشد حالت پايدا        
  تابعي TFPكه  در اين مدل فرض شده است       . كنيمگيري مي از يك مدل گسترش يافته سولو اندازه      

 بدين ترتيب هـدف از ايـن        .3، باز بودن تجاري   2يادگيري از طريق انجام كار    : از دو عامل مهم است    
كـار و    بررسي اثر دو متغير يادگيري از طريق انجـام           ،هاي رشد بلندمدت  مقاله عالوه بر تخمين نرخ    

  .باز بودن تجاري بر نرخ رشد بلندمدت است
 در بخـش دوم    ، چـارچوب نظـري    ،ادامه مقاله به اين صورت تنظيم شده است كه در بخش اول           

 در بخش سوم الگـوي تجربـي و در بخـش چهـارم بـرآورد الگوهـا و                   ،بررسي مطالعات انجام شده   
  .ري اختصاص داردگيبخش پنجم نيز به نتيجه. شودتحليل نتايج توضيح داده مي

  

  چارچوب نظري
كنـد و   شود كه در آن هر متغير از مدل، در نرخ ثابت رشـد مـي              حالت پايدار به حالتي گفته مي     
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2- Learning by doing  
3- Trade openness 
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در الگـوي سـولو و   . شـود نرخ رشد محصول در اين حالت نيز نـرخ رشـد حالـت پايـدار گفتـه مـي              
زاي شـده و بـرون   ل دادهزاي رشد، اين نرخ برابر نـرخ رشـد از قبـ          همچنين در ديگر الگوهاي برون    

هاي در مدل . زا شناخته شد  هاي رشد برون  تكنولوژي است، كه اين به عنوان بزرگترين ضعف مدل        
زا، نرخ رشد حالت پايدار، ثابت نيست و در داخل مـدل          هاي رشد برون  خالف مدل زا بر رشد درون 

-ارد و هر عاملي كـه بـر بهـره        وري كل عوامل د   اين نرخ رشد رابطه مستقيمي با بهره      . شودتعيين مي 

  .وري اثرگذار باشد بر اين نرخ رشد نيز تأثير خواهد گذاشت
  : به صورت زير تعريف شده استtدر الگوي سولو تابع توليد در هر نقطه از زمان 

Y (t) =F (K (t), A (t) L (t)) 
 بـا  A مدل سولو در. فني است  دانشAكار و  نيرويLفيزيكي،  سرمايه K توليد،Y, تابعدر اين 

وري كـل  رات تكنولـوژي اسـت و بهـره   يـ  تغي كه شـاخص A .كند رشد مي gنرخ ثابت و داده شده
به عوامـل ديگـري بـه غيـر از زمـان       تواندزا ميهاي رشد درونكند، طبق مدلعوامل را تعريف مي

 انجام كـار را  ق طريبودن تجاري و يادگيري از باشد كه ما در اين تحقيق دو عامل باز      بستگي داشته 
  .ايمدر نظر گرفته
بــودن تجــاري و رشــد اقتــصادي هــسته مركــزي مباحــث هــاي اخيــر ارتبــاط ميــان بــازدر ســال

بـودن  زا سازوكارهاي مختلفـي بـراي تـأثير بـاز         نظريه رشد درون  . اقتصاددانان را تشكيل  داده است     
  :زبرخي از آن ها عبارتند ا. اقتصاد بر رشد اقتصادي ارائه كرده است

بودن اقتصاد، دسترسـي بـه   باشد، تجارت و باز (R&D)توسعه  و چناچه رشد ناشي از تحقيق   -1
فنـي و    1 بـه سـرريز    )1991(گروسمن و هلپمن    . سازدهاي فني شركاي تجاري را ممكن مي      پيشرفت

مـارتين   بارو و ساالي  . المللي دانش به عنوان عوامل رشد اقتصادي اقتصاد باز تأكيد دارند          انتقال بين 
همچنـين  . كننـد  پيشرفته را بهتر وارد مي     نّاورينيز نشان دادند كه اقتصادهاي بازتر ف      ) 1997و1995(

-كنـد و باعـث بـي      توسعه ايجاد مـي    و اي در بخش تحقيق   هاي اقتصادي قابل مالحظه   اين امر صرفه  

  .شودنيازي كشورها از تكرار تحقيق و توسعه مي
چـه صـنايع بـه       هـر . كنـد تر را فراهم مـي    ترسي به بازارهاي بزرگ   بودن اقتصاد امكان دس    باز -2

هـاي خـارجي كـه بـر سـاختار صـنعت تـأثير        هاي خـارجي بـازتر باشـد، بـه روي شـوك      روي بازار 
________________________________________________________________ 

1- Spillovers 
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بنابراين رقابت در   . بود  نيز بازتر خواهد   ،كندها را بيشتر مي   گذارند و انگيزه ورود و خروج بنگاه       مي
. دهـد وري كل را افزايش مـي شود و بهرهث انگيزه براي تكامل صنعت مي  بودن اقتصاد باع  نتيجه باز 

نيز مطرح كردند كه باز بودن اقتصاد بـه بـزرگ   ) 1999(و آلسينا و همكاران     ) 1999(آدس وگلسر   
 .انجامدمندي از برخي منافع بالقوه بازده فزاينده به مقياس، ميشدن بازار و بهره

اي كـه بـراي     اي و سـرمايه   اننـد بـا واردات كاالهـاي واسـطه        توتوسعه مي  حال كشورهاي در -3
همچنـين، اگـر موتـور      . فرآيند توسعه حياتي و اساسي هستند، به رشد اقتصادي باالتري دست يابند           

بـودن اقتـصاد از طريـق فـراهم كـردن دسترسـي بـه               كننده محصوالت جديد باشـد، بـاز      رشد عرضه 
  . رشد بازي خواهد كردهاي جديد، نقش مهمي درها و نهادهستانده
زا و اعمال مـديريت     هاي كمتر اختالل  اي براي اتخاذ سياست   تواند انگيزه بودن اقتصاد مي   باز -4
هاي داخلي  مند كالن اقتصادي براي حفظ ثبات كالن اقتصادي و افزايش قدرت رقابت بنگاه            قاعده

  .شد اقتصادي دارددر بازارهاي جهاني باشد و افزايش قدرت رقابتي تأثير مثبت بر ر
هاي اقتـصادي يـادگيري از طريـق         داللت " در مقاله مشهورش تحت عنوان       ، ارو 1962در سال   

كـار، ذخيـره دانـش جامعـه را          مدلي را توسعه داد كـه در آن يـادگيري از طريـق انجـام               "انجام كار 
او اشـاره   . كنـد ها عمـل مـي    در تابع توليد همه بنگاه     1دهد و به عنوان يك متغير خارجي      افزايش مي 

كننـده ذخيـره دانـش كـارگران در اقتـصاد        كند كه يادگيري از طريق انجام كار مهمترين تعيـين         مي
گذاري انجام شده در سرمايه فيزيكي براي بيان اثرات يادگيري از طريق انجـام              ارو از سرمايه  . است

  . كندكار بر توليد استفاده مي
شـود، مـورد    كه يك طرح جديد از هواپيمـا عرضـه مـي   براي مثال، او نظم تجربي را بعد از اين      

زمان مورد نياز براي ساخت بدنه يك هواپيمـا بـه طـور معكـوس بـا ريـشه دوم                    . دهداشاره قرار مي  
وري بدون هيچ   اين بهبود در بهره   . تعداد هواپيماهايي كه از يك مدل خاص ساخته شده رابطه دارد          

گذاري جديدي رخ نداده، ولي توليد      گرچه هيچ سرمايه  ا. گيردابداعي در فرآيند توليد صورت مي     
ها افزايش يافته است، بدين ترتيب انباشت دانش تا حدي نتيجه كوشش آگاهانه نبـوده، بلكـه                 بنگاه

تواند به وسيله يادگيري با انجـام كـار توضـيح           اين جريان فقط مي   . اثر جانبي فعاليت اقتصادي است    

________________________________________________________________ 

1- externality 
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  ).Romer, 2006(داده شود
  :فروض ارو را به صورت زير خالصه كردند(1995) ن االي مارتيبارو و س

خـصوصا، هـر   . كنـد گذاري هر بنگاه، كار مـي يادگيري از طريق انجام كار، از طريق سرمايه    -1
  .شودافزايش در ذخيره سرمايه بنگاه منجر به يك افزايش موازي در ذخيره دانش مي

تواند آن را در هزينـه صـفر بدسـت           مي دانش يك كاالي عمومي است كه هر بنگاه ديگري        -2
  . شودبه عبارت ديگر، با هر كشفي، فورا مقداري دانش به همه اقتصاد سرريز مي. آورد

گذاري ناخـالص   كند كه تابع توليد، بازده فزاينده نسبت به سرمايه        تحت اين فروض ارو بيان مي     
نهاده هـر دفعـه بـه صـورت كـارآتري      اين نتيجه بر اين حقيقت تكيه دارد كه هر       . كار دارد و نيروي 

تواند فقط به وسيله يك فرآينـد توضـيح داده   اين مي. گيردنسبت به دفعه قبل مورد استفاده قرار مي      
  .يادگيري از طريق انجام كار: شود

  
  هاي تجربيمروري بر پژوهش

تجـارت   يادگيري از طريق انجام كار و اثرات پوياي          "اي تحت عنوان    در مقاله ) 1991 (1يانگ
زا ارائه داد كه در آن رشد توسط يادگيري از طريق انجام كـار               يك الگوي رشد درون    "المللي  بين

هـاي  وري افزايش يافته در هر صنعت، نه فقط تابعي از فعاليت          در مدل يانگ بهره   . زا شده بود  درون
هـا نيـز    صـنعت  مولد در آن صنعت، بلكه نتيجه سرريزات از يادگيري از طريق انجام كـار در ديگـر                

نتايج يانگ نشان داد كه تحـت تجـارت آزاد، كـشورهايي كـه از لحـاظ تكنولـوژي كمتـر                     . هست
 ولـي  ،هـاي پيـشرفت تكنولـوژي كمتـري نـسبت بـه حالـت خودكفـايي دارنـد                 پيشرفته هستند نـرخ   

تر هستند تحت تجـارت آزاد نـرخ پيـشرفت تكنولـوژي            كشورهايي كه از لحاظ تكنولوژي پيشرفته     
 2سـنگوپتا . دهد در هر دو گروه كشور را افزايش مي        GNP دارند و تجارت آزاد نرخ رشد        باالتري

اثر يادگيري از طريق انجام كـار و بـازبودن تجـاري بـر رشـد ژاپـن را در يـك                      ) 1995(3و اكامورا 
آنها براي نشان دادن اثر يادگيري از       .  بررسي كردند  1990 تا   1965ستاده طي سال هاي     الگوي داده 

________________________________________________________________ 

1- Young 
2- Sengupta 
3- Okamura 
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به . هاي جديد توسعه يافته توسط رومر و هلپمن و ديگران استفاده كردند           انجام كار از تئوري   طريق  
 انساني را، برحسب دو نوع نيروي    اين صورت كه اثرات يادگيري از طريق انجام كار توسط سرمايه          

ش دهد كه سرمايه فيزيكي نقـ     نتايج آنها نشان مي   . كار تحليل كردند، نيروي كار همگن و ناهمگن       
داري بـراي   كار در فرآيند رشد ژاپن ايفا كـرده و صـادرات عامـل معنـي              تري نسبت به نيروي   مسلط

هاي رشـد حالـت پايـدار  شـش كـشور             نرخ 2007 در سال    1رائو باسكارا . تحريك رشد بوده است   
وري نيـروي  زا كه در آن، يادگيري از طريق انجام كار بهـره آسيايي را با استفاده از يك مدل درون     

او همچنين در اين مـدل      . گيري كرد دهد، اندازه كار را از طريق انباشت سرمايه فيزيكي افزايش مي        
بودن تجاري استفاده كرده تا به طور همزمان اثـر يـادگيري از طريـق انجـام كـار و بـاز                       از متغير باز  

و كـشورهاي مـورد بررسـي رائـ       . بودن تجاري را روي بهبود نرخ رشد حالـت پايـدار بررسـي كنـد              
  .كنگ، فيلپين وكرهسنگاپور، مالزي، تايلند، هنگ: عبارتند از

 تا 1970هاي سري زماني سال رائو براي تخمين نرخ رشد حالت پايدار اين شش كشور، از داده   
 استفاده كرد و عالوه بر تخمين نرخ رشد اين كشورها به اين نتيجـه رسـيد كـه هـر دو عامـل                2004

به جز فيليپين، كه فقـط  . باز بودن تجاري اثر مثبت بر نرخ رشد دارنديادگيري از طريق انجام كار و     
  .عامل يادگيري از طريق انجام كار معنادار بوده است

وري كـل عوامـل توليـد    به بررسـي رابطـه بـين اقتـصاد نـوين و بهـره            ) 2005( خالصي   ،در ايران 
وري را  كننـده رشـد بهـره     نهاي مهم اقتصاد نوين و سـاير عوامـل تعيـي          او نقش مؤلفه  . پرداخته است 

گـذاري مـستقيم    و توسعه، سـرمايه    هاي اقتصاد نوين نظير تحقيق    رابطه بين مؤلفه  . توضيح داده است  
وري كـل  خارجي، درجه باز بودن اقتصاد و ساير متغيرها مانند تـورم و تغييـرات سـاختاري بـا بهـره                

، مـورد بررسـي قـرار داده        1959 -2003عوامل با استفاده از تكنيـك همجمعـي بـراي دوره زمـاني              
وري كل، اثر مثبت،  نتايج نشان داده كه تحقيق و توسعه و درجه باز بودن اقتصاد بر رشد بهره              . است

همچنين عامل تحقيق و توسـعه و درجـه بـاز    . باشندمي اثر منفي  داراي اما تورم و تغييرات ساختاري    
  .ي كل دارندوربودن اقتصاد به ترتيب بيشترين اثر بر ارتقاي بهره

  

________________________________________________________________ 

1- Rao Bhaskara 
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  الگوي تجربي

وري كل عوامل تابع توليد كاب ـ داگالس با فرض بازده ثابت به مقياس و با اين فرض كه بهره 
  ):مدل يادگيري حين انجام كار(بستگي به كل ذخيره سرمايه دارد به صورت زير است 

)1(                  Y= 

)2(             A=B      

شـود كـه در      ذخيره دانش است و فرض مـي       . باشد نيروي كار مي    سرمايه و    محصول،   
  : كند  رشد مي نرخ ثابت 

)3(                  

گذارنـد  تأثير مـي  Aاده كه بر افت اثرات ديگر متغيرهاي جا  ∆lnB. ذخيره اوليه دانش است     
 و بعد قـرار  2 در معادله 3با جانشين كردن معادله .  در مدل سولو است  Aكند و مشابه    را محاسبه مي  

  :دادن در تابع توليد داريم
)4(              Y=       

=             
A  ممكن است در كنار Kت خـارجي  هاي ديگـري ماننـد تجـار   ، به عامل)O (   بـستگي داشـته
  :تواند به يكي از اين دو صورت تصريح شود ميAدر اين صورت . باشد
)5(                       
)6(                     

، در مقابـل در  )level effect(، تجارت خارجي فقط اثرات سطحي بـر رشـد دارد   5در معادله 
  ).growth effect(دهد  را به طور دايم افزايش مي، تجارت خارجي نرخ رشد6معادله 

  :دهد تابع توليد زير را مي5معادله 
)7(          Y=   

  : به صورت زير است 6و تابع توليد مطابق با معادله 
)8(         Y=   

  . ستمحاسبه شده ا  به صورت g است به جزء اينكه 4و اين همان معادله 
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  محصول و نرخ رشد حالت پايدار

يـك  . كنيم استفاده مي  4براي بدست آوردن محصول حالت پايدار و نرخ رشد آن ما از معادله              
 بزرگتـر از يـك باشـد        اگر  .  كمتر از يك باشد    راه حل حالت پايدار فقط وقتي وجود دارد كه          

بنـابراين  . شـود  صـفر نمـي  k∆زده نزولي به سرمايه وجود ندارد و  هيچ حالت پايداري نداريم زيرا با     
  .است  �1 شودفرض مي

 : داريمB و L بر K و Y در مدل سولو است، با تقسيم A مشابه Bاز آنجاييكه 

=(Y/BL) و   = (K/BL)     
  :تواند به اين صورت بيان شود مي4و معادله 

)9(           =  

توانـد بـه صـورت زيـر بيـان      سير تكاملي و تحول ذخيره سرمايه مشابه مدل سولو است و آن مي    
  :شود
)10(                

       =   - g - n -   

 نـرخ  كـار و   نيـروي  نـرخ رشـد   n نرخ رشد پيشرفت تكنولوژي،    g نرخ پس انداز،     sدر اينجا   
  در . استهالك است

و جانـشين  ) 10( از معادلـه  با بدست آوردن مقدار تعادلي     . است  تعادل حالت پايدار    
  :آيددست ميه ، محصول در حالت پايدار به صورت زير ب9كردن آن در تابع توليد معادله 

)11(             
از . يابـد  ، اين معادله به راه حل حالت پايدار در مـدل سـولو كـاهش مـي                 ر حالتي كه    د

  :دست آوريمه بر كارگر را ب لتوانيم نرخ رشد حالت پايدار محصو، ما مي11طريق معادله
)12(               =  +    

و هيج متغيري با اثر خارجي نداريم، نرخ رشـد بـاال    كه و همچنين در اين معادله زماني      
محصول حالت پايـدار و معـادالت رشـد    . يابد در مدل سولو كاهش مي   gبه نرخ رشد حالت پايدار      

به تجارت خارجي بستگي دارد همان معادالت باال هستند بـه جـز            ) 6( به صورت معادله     TFPوقتي  
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  .= gاينكه 
طـور كـه در      ز طرف ديگر اگر تجارت خارجي فقط اثرات سطحي بر رشد داشته باشد، همان             ا

  :  گفته شد نرخ رشد حالت پايدار به صورت زير است5معادله 
)13(                   

  . نرخ رشد تجارت خارجي استكه 
د با پارامترهاي تخمـين خـورده از        توانمي) 13(و  ) 12(هاي رشد حالت پايدار در معادالت       نرخ

هـاي سـري زمـاني بـراي تخمـين توابـع       هـا و روش ما در اين تحقيق از داده    . توابع توليد بدست آيد   
را بـه صـورت زيـر بازنويـسي و مرتـب           ) 8(و  ) 7(بـراي تخمـين، معـادالت       . ايمتوليد استفاده كرده  

  :كنيم مي
)14(   lny =(1-α)ln  

        
)15(                    lny =(1-α)ln  

            
  .است k=K/Lو    y=Y/Lكه در اين معادالت

  
  تخمين كاربردي براي ايران

رابطه بلندمدت براي ايران طي      ( براي تخمين استفاده شده است     2007 تا   1973هاي سال   از داده 
 اسـتفاده   GETSاز تكنيـك    ) 15(و  ) 14( براي تخمين معادالت     ).نشد تشكيل   2009 تا   1973دوره  
كند، محققان را از يك مدل نامحـدود و   استفاده مي1كه از تئوري تقليلGETS رويكرد . ايمكرده
 همچنين براي تخمـين معـادالت از   .كند به يك مدل اقتصادسنجي نهايي هدايت مي2 (GUM)كلي

توضيحات بيشتر راجـع  ( استفاده استفاده شده است 6,1  نسخه OxMetricsنرم افزار اقتصادسنجي  
همـراه بـا    ) 15(و  ) 14(هـاي    بـراي معادلـه    GETSتـصريح   ). به روش تحقيق در پيوست آمده است      

________________________________________________________________ 

1- Reduction. 
2- General unrestricted model 
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  : به صورت زير است1(ECM)جمله تصحيح خطا 
= -  [  – ((1-α) + (1-α)  + (1- α) ln  + (α)ln  )16(   

+   [ (1-α)] ] + +  
  +  +  

 =   -  [ln  – ((1-α)ln + (1-α) t + (1- α) t + (α)ln     )17(  

 + [ (1- α)] ] + +   
 +  +  

 

-رصـدي از عـدم تعـادل مـي     سرعت تعديل به سمت تعادل است و بيانگر د در اين معادالت،    

براي اينكه تعديل بازخور منفي، اتفاق بيافتـد سـرعت          . گرددباشد كه در طول يك دوره تعديل مي       
انباشـته  مـدت و معادلـه هـم      ، معادله تعديل پويـاي كوتـاه      GETSدر تكنيك   . تعديل بايد منفي باشد   

  .خورندبلندمدت در يك مرحله تخمين مي
  

    يافتهفولر تعميم از آزمون ريشه واحد ديكيي نتايج حاصل خالصه-1جدول 
  متغير آماره   مقدار بحراني  نتيجه آزمون

   2.27-  2.61-  ايستا نا
  3.74- 3.64-  ايستا
   095.  1.61-  نا ايستا
   2.74- 2.63-  ايستا
   3.05- 3.23-  نا ايستا
   2.94-  2.62-  ايستا
  2.13- 2.61-  نا ايستا

   6.37- 3.64-  ستااي
  0.46-  2.61-  نا ايستا
  5.09-  3.64-  ايستا

  
بـراي بررسـي ايـستايي      . كنـيم  ابتدا ايستايي و همگرايـي متغيرهـا را بررسـي مـي            ،قبل از تخمين  

________________________________________________________________ 

1- Error correction term. 
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 استفاده شده است كه نتايج آزمون حاكي از ايـن اسـت             1يافتهفولر تعميم _متغيرها، از آزمون ديكي   
نتـايج مربـوط بـه آزمـون     . انـد ايستا بوده و در اولين اختالف ايـستا شـده      سطح نا كه تمام متغيرها در     

  .ايستايي متغيرها در جدول زير نشان داده شده است
كـه در   شوند به جـز متغيـر       درصد در اولين اختالف ايستا مي     1تمام متغيرها در سطح     

  .شوددرصد در اولين اختالف ايستا مي10سطح 
قبل از . ي رابطه بلندمدت بين متغيرها از آزمون همجمعي يوهانسن استفاده شده است     براي بررس 

بـراي تعيـين طـول وقفـه بهينـه از      . آوريمبررسي رابطه همجمعي، ابتدا طول وقفه بهينه را بدست مي   
ها مربوط به طـول وقفـه   كمترين مقدار آماره. كنيمهاي آكائيك و شوارتز ـ بيزين استفاده مي آماره

پـس از تعيـين و شناسـايي        .  به عنوان طول وقفه بهينه انتخاب خواهد شـد         2 بنابراين عدد . باشد مي 2
وجود رابطه    الزم است آزمون همجمعي انجام شود تا بتوان در مورد وجود يا عدم             ،طول وقفه بهينه  

 آزمون اثـر  از دو آزمون حداكثر مقدار ويژه و      . بلندمدت بين متغيرهاي مورد مطالعه اظهار نظر كرد       
در صورت تناقض ميان نتايج حاصـل از ايـن   . شودبراي تعيين تعداد بردارهاي همجمعي استفاده مي    

دو آزمون در تعيين تعداد بردارهاي همجمعي، از آنجايي كه آزمون حـداكثر مقـدار ويـژه، داراي                  
ص بـردار   بـراي تـشخي   . تري است، اين آزمون نسبت به آزمون اثر ارجحيـت دارد          فرض مقابل قاطع  

نتـايج  . درصد باشـد   95تر از مقدار بحراني در سطح       دار بايد مقدار آماره محاسبه شده، بزرگ      معني
 آمده  3 و   2هاي  ، در جدول  )15(و  ) 14(حاصل از آزمون فوق براي متغيرهاي موجود در معادالت          

  .  است
  

  14 آزمون تعيين بردارهاي همجمعي متغيرهاي معادله -2جدول 

max     trace          رتبه  
      آماره  مقدار بحراني  آماره  مقدار بحراني

27.58 33.5547.85 73.25r1  r = 0  
21.13 20.2429.79 39.69r2r  
14.26 18.4815.49 19.45r3  r  

________________________________________________________________ 

1- Augmented Dickey-Fuller test 
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3.84 0.97 3.84 0.97 r4r

  

كنـد و  شناسايي مـي ) 14(سه بردار همگرايي بين متغيرهاي موجود در معادله ،      maxآماره
، )15(بـراي متغيرهـاي موجـود در معادلـه          . كنـد  ، يك بردار همگرايي شناسايي مي       traceآماره  
كنند كـه ايـن    يك بردار همگرايي شناسايي مي trace سه بردار همگرايي و آماره      maxآماره  

  .اند گزارش شده5 و 4هاي بردارها در جدول
 

  15 آزمون تعيين بردارهاي همجمعي متغيرهاي معادله -3جدول 

max     trace          رتبه  
      آماره  مقدار بحراني  آماره  مقدار بحراني

27.58 30.09  47.85 77.21 r1  r = 0  
21.13  27.47 29.79 47.12 r2 r  
14.26  17.68  15.49  19.64 r3  r  
3.84 1.95  3.84  1.95 r4  r 

  
  14شده متغيرهاي معادله ي نرمالبردار همجمع - 4جدول 
LOG(O) LOG(K/L)+LOG(L) LOG(K/L) LOG(y/L)  

-0.06 -0.01 -0.75 1 
  

  
 15شده متغيرهاي معادله بردار همجمعي نرمال - 5جدول 

OT LOG(K/L)+LOG(L)LOG(K/L) LOG(y/L)  
-0.0005-0.005  -0.69  1 

  
ز بودن اثر سطحي و دايمي بر رشد دارد به هايي كه باشده براي حالتبردارهاي همجمعي نرمال

طور كه از اين بردارها مشخص اسـت در         همان. اند گزارش شده  5  و 4هاي شماره   ترتيب در جدول  
در هـر دو رابطـه، متغيـر سـرمايه بـر كـارگر              . هر دو حالت تمامي متغيرها اثر مثبت بـر رشـد دارنـد            

متغير دوم .  اين متغير در توضيح رشد استبيشترين ضريب را داشته است و نشان دهنده نقش مسلط
معنـادار بـودن    . كه معرف اثر يادگيري از طريق انجام كار است داراي اثـر نـاچيزي در الگـو اسـت                  

ضريب باز بودن تجاري در هر دو مدل نشان دهنده اين است كه باز بودن تجاري، هم اثر سطحي و           
  .هم اثر دايمي بر رشد دارد
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ايي متغيرها را بررسي كـرديم و از وجـود رابطـه بلندمـدت ميـان آنهـا                  حال كه ايستايي و همگر    
آنها بطور همزمان از    بين  مدت  توانيم براي بدست آوردن رابطه بلندمدت و كوتاه       مطمئن شديم، مي  

  . استفاده كنيمGETSروش 
ر تجـارت خـارجي در       حاكي از اين نتيجه است كه فقط متغيـ          و    تخمين ما از معادالت     

دار است و تخمـين مـدل چـه بـا اثـرات خـارجي               مدت معني معادله بلندمدت و تعديل پوياي كوتاه     
مدل نهايي كه نـرم افـزار       . ناشي از يادگيري حين انجام كار و چه بدون آن، هيچ فرقي با هم ندارند              

تند و متغيري كه بيانگر دهد با هم يكي هسمعني به ما مي  در هر دو حالت بعد از حذف متغيرهاي بي        
-يادگيري از طريق انجام كار است، در آخرين مدل ارائه شده توسط نرم افزار از مدل حـذف مـي                    

 با دو وقفه از هر يك از متغيرها، به ترتيب در ستون دوم و سوم                 و   هاي    تخمين معادله . شود
 تابع توليد سولو، به منظـور مقايـسه    GETSدر ستون اول نيز تصريح. جدول زير گزارش شده است

 اوليـه و مراحـل حـذف        GUMما از نوشتن معادله     (با توابع توليد گسترش يافته تخمين خورده است       
 ).ايممتغيرها صرف نظر كرده

 
    تخمين معادالت  ايران-6جدول 

Variable (1) (2) (3) 

 -0.52  (0.00) -0.62  (0.00) -0.63  (0.00) 

 0.77  (0.00) 0.58  (0.00) 0.49  (0.00) 

 -0.004 (0.00) -0.002 (0.00) -0.0006 (0.00)

   0.002 (0.00) 

  0.3     (0.01)  
DLk 2.13   (0.00)  1.69   (0.00) 1.75   (0.00)  

DLK_1  0.77    (0.00) 0.79   (0.00) 
DLO_1  -0.18  (0.00)  
DLY_2 0.28   (0.01)   
DO_1   -1.42   (0.00) 

  0.82 0.88 0.87 
AR  1-2 test  0.13  (0.87) 0.63   (0.54) 0.44   (0.64) 

ARCH  1-1 test  0.37  (0.54) 0.43   (0.51) 0.41   (0.52) 
Normality test  2.28  (0.31) 4.52   (0.10) 2.06   (0.35) 
Hetero   test 1.56  (0.18) 0.96   (0.52) 0.74   (0.70) 

Hetero - x  test  1.64  (0.19)   
RESET23  test 1.47  (0.24) 1.08   (0.35) 0.57   (0.56) 
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صي است، معنـاداري هـر   هاي تشخيمقادير داخل پرانتز براي شش سطر آخر كه مربوط به تست   

.  اسـت tدهد و براي بقيه سطرها معناداري آماره      يك از اين تست ها را براي آماره مربوطه نشان مي          
، نـسبتا بـاال و تقريبـا برابـر منفـي             و   ، در تخمين دو معادلـه       سرعت تعديل به سمت تعادل،      

، )(، يعني حالتي كه باز بودن اثر سطحي بـر رشـد دارد، سـهم سـود                  در معادله   . باشد مي 0,63
در . اسـت  0,3 كه نشان دهنده اثر سطحي باز بودن بر رشـد اسـت، مثبـت و برابـر                    و پارامتر    0,58

ده اثر دايمي باز بودن بر رشد اسـت، برابـر    دهن  كه نشان   و پارامتر    0,49 نيز سهم سود     معادله  
هـر دو   . بنابراين باز بودن تجاري هم اثر سطحي و هم اثر دايمي بر رشد دارد             . باشد مي 0,002مثبت  

هـاي مرتبـه اول     مدت، تنها وقفـه   هاي كوتاه خورند و در پويايي   مدل بدون عرض از مبدا تخمين مي      
 نيز ضريب متغير روند اسـت كـه          پارامتر   .دار هستند يذخيره سرمايه سرانه و باز بودن تجاري معن       

  .دار استدر تمامي معادالت معني
 GUMيافته از مدل    كه يكي از مهمترين مراحل بدست آوردن مدل تقليل        ،  هاي تشخيصي تست

  :است نيز در شش سطر آخر جدول باال گزارش شده كه توضيح  آنها به صورت زير است
ام ميـان   گـادفري بـراي آزمـون همبـستگي سـريالي مرتبـه             ــ الگرانـژ بريـوش   آماره ضـريب     -1

 .است پسماندها، كه با فرضيه صفر عدم وجود همبستگي سريالي داراي توزيع 

ام مربعات پسماندها كه تحت فرضـيه     kهمبستگي مرتبه    جهت آزمون خود   ARCH(m)آماره   -2
داراي  ) ARCHعـدم وجـود     ( رسيوني پـسماندها     رگ طي خود صفر عدم وجود ناهمساني شر    

 .باشد ميتوزيع 

برا جهت آزمون فرضيه نرمال بـودن توزيـع پـسماندهاي مـدل رگرسـيوني كـه از                  ـآماره ژاك  -3
 بـا دو درجـه       چولگي و كشيدگي توزيع استفاده نموده و تحت فرضيه صفر داراي توزيـع            

 . بودآزادي خواهد

آماره وايت جهت آزمون ناهمساني جز پسماند مدل رگرسيوني بـا فرضـيه صـفر عـدم وجـود                    -4
 . باشد ميناهمساني داراي توزيع 

كـه جهـت     CUNSUM بازگـشتي  بازگشتي، مجمـوع تجمعـي پـسماندهاي       آماره پسماندهاي  -5
 . اندآزمون پايداري پارامترهاي مدل ارائه شده
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رود كه يك آزمون كلي بـراي    ، جهت آزمون خطاي تصريح به كار مي        رمزي RESETآماره   -6
 .استبسياري از خطاهاي تصريح 

اي از وجـود خطـاي تـصريح در       گونه نشانه هاي فوق براي تمامي معادالت، هيچ     با بررسي آماره  
  ).ها كافي نبوده، مقدار آماره محاسبه نشده استهرگاه تعداد داده(ها مالحظه نمي شودمدل

باشـد كـه    مـي 0,88) معادلـه  (يافته سولو  و در مدل گسترش  0,82 در مدل سولو،     دار   مق
همـانطور  . تواند به اين معنا باشد كه مدل دوم بهتر توانسته مقدار واقعي محصول را توضيح دهـد     مي

، اولين فرضيه ما مبني بر اين كه باز بـودن تجـاري              نشان دادند   و   كه نتايج تخمين دو معادله      
 ولي فرضيه دوم كـه يـادگيري از         ،شود ايران است پذيرفته مي    ssgrثير گذار در بهبود     أيك عامل ت  
دهـد و از آن     كار را از طريق انباشت سرمايه فيزيكـي افـزايش مـي           وري نيروي كار بهره  طريق انجام 
  .شوددهد، رد مييوري كل عوامل را بهبود مطريق بهره

خواهيم نرخ رشد حالت پايدار ايران را در دو حالتي كه باز بودن اثر سـطحي                در اين قسمت مي   
در قسمت قبلي اين نرخ رشد را در حالتي كه هر دو متغير باز            . و دايمي بر رشد دارد، بدست آوريم      

ديم، ولـي از آنجـا كـه در         بدست آور ،  دار بودند  معني ssgrبودن و يادگيري از طريق انجام كار بر         
تخمين مربوط به ايران تنها متغير معني دار، باز بودن تجاري بود، اين نـرخ رشـد را دوبـاره محاسـبه           

  .كنيممي
، باز بودن تجاري باشد بـه صـورت زيـر           TFPگذار بر   هاي رشد در حالتي كه تنها متغير اثر       نرخ
  :مي باشند

  ).دار در پيوست گزارش شده استهاي رشد حالت پايمحاسبات مربوط به نرخ( 
A=  

    :      = g +   
A=  

    :     =   
نرخ رشد اول مربوط به حالتي است كه باز بودن تجاري اثر سطحي بر رشد دارد و دومي، نـرخ     

  به ترتيب نرخ رشد و مقدار        O و   .  در حالتي است كه باز بودن تجاري اثر دايم بر رشد دارد            رشد
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 با استفاده از ضـرايب      يمتواناكنون مي . باشندهاي مورد بررسي مي   متوسط باز بودن تجاري طي سال     
  . ت پايدار ايران را بدست آوريملخورده، نرخ  رشد حا تخمين

  . اندر نرخ رشد حالت پايدار و نرخ رشد محصول ايران با هم رسم شدهدر نمودار زي

  
   نرخ رشد محصول و نرخ رشد حالت پايدار محصول ايران-3-5نمودار 

  
دهد و نوسانات آن هـم عمـدتا بـه          چين نرخ رشد حالت پايدار محصول را نشان مي        نمودار نقطه 

تر نرخ رشـد محـصول طـي دوره مـورد           ررنگباشد و نمودار پ   خاطر نوسان در باز بودن تجاري مي      
با توجه به اينكه متوسط باز بـودن تجـاري ايـران طـي دوره مـورد بررسـي                   . دهدبررسي را نشان مي   

 در حالت دوم يعني حالتي كه باز بودن تجاري اثر دايمي بـر رشـد دارد برابـر     ssgrباشد،  مي0,73
  .باشد درصد مي0,08مثبت 
  

  ر كشورهاي منتخب عضو اوپكتخمين كاربردي براي ديگ
 2009 تـا  1980 براي ديگر كشورهاي منتخب عـضو اوپـك بـراي سـال هـاي       GETSمعادالت  

هـاي ملـي سـازمان ملـل تهيـه شـده            ها از بانك جهاني و پايگاه داده حساب       داده. محاسبه شده است  
 4تهالك  داده ذخيره سرمايه به روش موجودي دايمي محاسبه شده با اين فرض كه نـرخ اسـ                . است



  99   ...نتخب عضوهاي مرهاي رشد حالت پايدار كشوتخمين نرخ

 از گـزارش نتـايج تـست هـاي          . است 1979 واقعي سال    GDPبرابر1,5درصد و ذخيره سرمايه اوليه      
 براي   و   تخمين مربوط به معادالت      .ايستايي و همگرايي ساير كشورها صرف نظر كرده ايم        

  .است آمده8 و 7ساير كشورها به ترتيب در جدول شماره 
  الجزاير
 اثـر سـطحي و دايمـي بـازبودن           نشان دهنده اين اسـت كـه        الجزاير برايايج تخمين دو معادله     نت

در مقابل بـازبودن تجـاري      . شودمي ولي در اين مورد هم فرضيه دوم رد          است،تجاري بر رشد زياد     
مـدت  مدت اثري بر رشد نداشته و تنها متغير سرمايه سرانه، متغير توضيحي رشد در كوتـاه               در كوتاه 

، نرخ رشد محصول و نرخ رشد حالت پايـدار محـصول بـا           4-5در نمودار شماره    . استناخته شده ش
چين نرخ رشد حالت پايـدار محـصول و نمـودار پررنـگ نـرخ رشـد                 نمودار نقطه . اندهم رسم شده  

نرخ رشد حالت پايـدار در حـالتي كـه بـاز بـودن              . دهدمحصول را طي دوره مورد بررسي نشان مي       
  . است درصد 0,07يمي بر رشد دارد برابر مثبت تجاري اثر دا

  
   نرخ رشد محصول و نرخ رشد حالت پايدار الجزاير-4-5نمودار 

 
  اندونزي 

كدام از متغيرهاي باز بودن تجـاري و  چ  براي اندونزي، هي   و   در تخمين نهايي دو معادله      
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گذر از مدل عام به خاص      ر   يا به عبارتي هر دو متغير د       ؛بودنددار ن كار معني يادگيري از طريق انجام   
بـاز بـودن تجـاري نـه در     ). نتيجه تخمـين در دو معادلـه تقريبـا يكـي اسـت     (شونداز الگو حذف مي 

نرخ رشد حالت پايدار و نرخ رشد محصول  .استمدت و نه در بلندمدت اثري بر رشد نداشتهكوتاه
چـين  دهد و نمودار نقطه   دار پررنگ نرخ رشد محصول را نشان مي       نمو. انددر نمودار زير رسم شده    

 در مـدل    g درصـد و هماننـد       1,8دهد كـه در ايـن حالـت برابـر           نرخ رشد حالت پايدار را نشان مي      
  . سولو، ثابت است

  

  
   نرخ رشد محصول و نرخ رشد حالت پايدار اندونزي-5-5نمودار 

  
 عربستان

 و  از بودن اثر مثبت و قوي بر نـرخ رشـد حالـت پايـدار داشـته                نيز فقط متغير ب   عربستان  در مورد   
باز بودن تجاري در    . استمعني شناسايي شده  متغير يادگيري از طريق انجام كار در تخمين نهايي بي         

سرعت تعديل به سمت تعادل به نـسبت پـايين اسـت و             . استمدت هم اثر مثبت بر رشد داشته      كوتاه
دهنده اين است كه هر دو مدل از قدرت توضيح دهنـدگي بـااليي              ها، نشان تخمينباال در    مقدار

  .برخوردارند
انـد و نـرخ رشـد در        در نمودار زير نرخ رشد حالت پايدار و نرخ رشد محصول با هم رسم شده              
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چـين نـرخ    نمـودار نقطـه   . باشد درصد مي  1,1حالتي كه باز بودن اثر دايمي بر رشد دارد برابر مثبت            
حالت پايدار محصول و نمودار پررنگ نرخ رشد محـصول را طـي دوره مـورد بررسـي نـشان            رشد  
 .دهدمي

 
   نرخ رشد محصول و نرخ رشد حالت پايدار عربستان-6-5نمودار 

  
 نيجريه

تخمين معادالت براي نيجريه حاكي از اين نتيجه بود كه در مـدل نهـايي، جملـه تـصحيح خطـا                     
. گيـري كنـيم   كشور را اندازه   ا نتوانستيم نرخ رشد حالت پايدار اين      به اين خاطر م   . شودتشكيل نمي 

داري پـايين از معادلـه      بـه خـاطر سـطح معنـي       ) رابطـه بلندمـدت    (ECMهمه متغيرهاي موجـود در      
GUM  متغيـر بـاز بـودن    . انـد دار شـناخته شـده  مـدت معنـي  هاي كوتـاه اند و تنها پويايي   حذف شده

  .استت بر رشد داشتهمدت اثر مثبتجاري فقط در كوتاه
  

  ونزوئال

 حـذف   GUM براي ونزوئال، متغير سرمايه سـرانه در رابطـه بلندمـدت از              در تخمين معادله    
ولي در تخمـين    . استشده شده و تابع توليد فقط توسط متغير باز بودن تجاري و روند توضيح داده             
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دار اسـت و     بر رشد دارد، فقـط متغيـر ذخيـره سـرمايه معنـي             ، جايي كه باز بودن اثر دايم      معادله  
رغم تشكيل رابطه بلندمدت، بطـور      در اين حالت هم علي    . باشد مي 0,89سهم سود نسبتا باال و برابر       

  و   هـاي   مدل نهايي براي معادلـه    . توانيم نرخ رشد حالت پايدار را محاسبه كنيم       مشخص نمي 
بنابراين در اين مورد، باز بودن فقط اثر سطحي بر رشد دارد            . است زير گزارش شده    هاي لدر جدو 

  . ولي يادگيري اثري بر رشد ندارد،كه اين اثر منفي است
  

  نتيجه گيري
هاي اصلي پژوهش را مطرح كـرده و ضـمن مـرور نتـايج، بـه بررسـي                   بار ديگر فرضيه   جادر اين 

  .پردازيمكشورهاي مورد بررسي ميها در فرآيند رشد معناداري فرضيه
  

  براي ساير كشورهاي منتخب عضو اوپك  تخمين معادله -7جدول 

 Variable  الجزاير  اندونزي  عربستان  نيجريه  ونزوئال

12.95   (0.00)     -24.65  (0.00) 2.03   (0.00) Constant 

-0.52   (0.00)   -0.28   (0.00) -0.80   (0.00) -0.41   (0.00)  
   0.75   (0.00) 0.44   (0.00)  0.58    (0.00)  

-0.007  (0.04)     0.018   (0.00)    
-0.44  (0.00)   0.66   (0.00)  0.60   (0.00)   
2.13  (0.00) 3.06   (0.00) 0.82    (0.00)  3.60    (0.00) 1.15   (0.00) DLk  

   -0.67   (0.00)    DLY_1 

     -0.54  (0.00)  DLY_2 

  -3.24   (0.00) 0.34   (0.00) 1.1   (0.00)   DLK_1  

  0.13   (0.02) 0.29    (0.00)   DLO_1  

      2.31    (0.00)   
DLL  
 

0.67 0.79 0.89 0.81 0.73   
1.51  (0.23) 2.49  (0.10) 0.27  (0.75) 3.04  (0.07) 1.35  (0.27) AR  1-2 test  
4.05  (0.05) 2.29  (0.14) 0.28  (0.60) 0.16  (0.68) 0.54  (0.46) ARCH  1-1 test 
3.36  (0.18) 1.34  (0.51) 1.41  (0.49) 4.85  (0.08) 0.48  (0.78) Normality test 
3.02  (0.01) 0.81  (0.57) 1.89  (0.13) 1.61  (0.23) 1.87  (0.10) Hetero   test 
5.95  (0.00) 1.01  (0.46)  4.40  (0.13) 1.41  (0.23) Hetero - x  test 
1.26  (0.29) 1.29  (0.29) 0.25  (0.77) 6.90  (0.07) 3.06  (0.06) RESET23  test 
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هاي رشد حالت پايدار كـشورهاي  باز بودن تجاري يك عامل معنادار در بهبود نرخ  : فرضيه اول 
  . منتخب عضو اوپك است

كـار،  وري نيـروي  فيزيكي بر بهـره    توسط انباشت سرمايه  شده   اثرات خارجي ايجاد  : فرضيه دوم 
  .كشورهاي منتخب عضو اوپك مثبت است در

تواند به معناداري اثر سطحي و دايمي باز بـودن تجـاري بـر رشـد نيـز تلقـي                    البته فرضيه اول مي   
  .شود

  

   براي ساير كشورهاي منتخب عضو اوپك  تخمين معادله-8جدول 

 Variable  الجزاير  عربستان  ريهنيج  ونزوئال

    1.56   (0.00) Constant 

-0.43   (0.00)   -0.28   (0.00) -0.41   (0.00)  
0.89  (0.00)   0.64   (0.00)  0.60   (0.00)  

    0.015 (0.00) 0.001 (0.00)  
2.38   (0.00)  3.01   (0.00) 0.89   (0.00)  1.18   (0.00) DLk  

  -3.18  (0.00) -0.68   (0.00)   DLY_1 

  -3.18  (0.00)  0.44   (0.00)  DLK_1  

0.0003  (0.00)      DO  

 0.0001  (0.02) 0.0016   (0.00)  DO_1 
0.78 0. 80 0.90 0.74   

1.76   (0.18) 2.57   (0.09) 0.38   (0.68) 1.12   (0.33) AR  1-2 test  
1.36   (0.25) 2.29   (0.14) 0.01   (0.90) 0.51   (0.47) ARCH  1-1 test 
0.25   (0.87) 1.52   (0.46) 1.81   (0.40) 0.61   (0.73) Normality test 
2.30   (0.05) 0.82   (0.56) 1.82   (0.16) 1.70   (0.14) Hetero   test 
1.52   (0.19) 1.16   (0.37)  1.20   (0.34) Hetero - x  test 

0.78 1.45   (0.25) 0.26   (0.76) 2.89   (0.07) RESET23  test 

  
دهند كه اندونزي در    حالت پايدار كشورهاي مورد بررسي نشان مي       هاي رشد نتايج تخمين نرخ  

 كدام از متغيرهـاي     چ هرچند كه هي   ؛بين گروه كشورهاي منتخب، باالترين نرخ رشد را داشته است         
انـد و ضـريب تخمـين خـورده بـراي متغيـر       شتهمورد بررسي اثري در بهبود نرخ رشد اين كشور ندا   
باشد كه اين كشور از نرخ رشد تكنولوژي نسبتا         روند در تابع توليد اين كشور مؤيد اين واقعيت مي         

بعد از انـدونزي، نـرخ رشـد حالـت پايـدار عربـستان از ديگـر                 . بااليي در اين گروه برخوردار است     
 بـاز بـودن تجـاري بـر رشـد           سزايثير بـ  أبـه خـاطر تـ     اين نرخ رشد باال احتماال      . كشورها بيشتر است  
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در . باشـد  درصد مي  0,08نرخ رشد بعدي مربوط به ايران است كه برابر  مثبت            . است عربستان بوده 
طوركه از نتايج تخمـين     همان. مورد ايران هم، باز بودن نقش مؤثري در بهبود نرخ رشد داشته است            

مشخص است، باز بودن هم اثر سطحي و هـم           GETSخورده در هر دو روش همجمعي يوهانسن و         
تـري  كارگر نقـش مـسلط    بر هاي مورد بررسي، متغير سرمايه    اثر دايمي بر رشد دارد و در ميان متغير        

كمترين نرخ رشد مربوط به الجزاير است كه تفاوت چنـداني بـا             . در توضيح رشد ايران داشته است     
در مورد الجزاير هم باز بودن تجاري اثـر         . باشد مي    درصد 0,07نرخ رشد ايران ندارد و برابر مثبت        

  .سطحي و دايمي بااليي بر رشد داشته است
معنـي   ولي نرخ رشد نيجريه به دليل عدم تشكيل رابطه بلندمدت و نرخ رشد ونزوئال به دليل بي             

بـاز  خالصـه،   بـه طـور   . انـد بودن برخي متغيرها در رابطه بلندمدت، بطور مشخص قابل محاسبه نبوده          
بودن تجاري اثر معنادار و مثبت بر نرخ رشد حالت پايدار عربستان، ايران و الجزاير و اثر معنـادار و                     

ئال داشته و در مـورد دو كـشور انـدونزي و نيجريـه، بـاز بـودن تجـاري اثـر                      ومنفي بر نرخ رشد ونز    
  .معناداري بر نرخ رشد آنها نداشته است

رجي ايجـاد شـده توسـط انباشـت سـرمايه فيزيكـي بـر               در رابطه با پرسش دوم كه آيا اثرات خا        
وري نيروي كار، دركشورهاي مـورد بررسـي مثبـت اسـت، در مـورد تمـام كـشورهاي مـورد                     بهره

توانـد وابـستگي بـاالي صـنعت بـه          يكـي از داليـل رد فرضـيه دوم مـي          . بررسي، پاسخ منفـي اسـت     
 شـد تكنولـوژي داخلـي شـود       اين وابستگي ممكن است منجـر بـه عـدم ر          . تكنولوژي وارداتي باشد  

)frank, 1969 ؛Rozenberg, 1970 ( و از آنجــا كــه فاصــله زمــاني بــين معرفــي تكنولــوژي هــاي
 ,Young( باشد، در نتيجه فرصتي براي يادگيري تكنولوژي جديد وجـود نـدارد  وارداتي كوتاه مي

ولـي از طـرف     بنابراين باز بودن ممكن است از يك طرف اثر مثبت بـر رشـد داشـته باشـد                   . )1992
  . ديگر ممكن است فرآيند يادگيري را كندتر كند و اثر منفي بر رشد داشته باشد

عالوه بر اين احتمال دارد تئوري جديد رومر، هلپمن و ديگران بهتر بتوانـد اثـرات يـادگيري از                   
 تئوري جديد رشد بر نقش يادگيري از طريق انجام كار در انباشت. طريق انجام كار را توضيح دهد    

، )1990،1993(همـان طوركـه لوكـاس       . سرمايه انساني و اثرات پوياي تجارت خارجي تأكيد دارد        
و يانگ بر اثرات سريز دانش توسط يـادگيري از طريـق انجـام كـار، تأكيـد                  ) 1990(بارو و مارتين    

  .دارند
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  سازي عام به خاصمدل: پيوست
خالصــه ) GETS )general-to-specificســازي عــام بــه خــاص كــه اغلــب بــه اصــطالح مــدل

هاي زماني اقتـصادي اسـت كـه ابتـدا در مدرسـه اقتـصادي        مدل سازي سري   شود، يك رويكرد   مي
 و  1)1993(لندن شـكل گرفـت و مطالعـات تكميلـي بعـدي و گـسترش آن اساسـاً توسـط هنـدري                       

  .همكارانش صورت پذيرفت
شـود، سـپس    سازي عام به خاص، تحليل كاربردي با يك مدل آماري كلي شـروع مـي              در مدل 

البتـه اعتبـار   . يابـد معنـي هـستند كـاهش مـي    يي كه از لحـاظ آمـاري بـي   مدل كلي با حذف متغيرها  
  . شوند تا از تناسب مدل نهايي انتخاب شده، مطمئن شويمها، در هر مرحله بررسي مي تقليل

2طور كـه پاگـان  همان(رويكرد عام به خاص ضرورتاً مستلزم چهار مرحله است     
خالصـه كـرده    

  ):است
، يك داده اقتصادي اسـت  Yفرض كنيد : دل كلي و تخمين آنبندي يك ممرحله اول ـ فرمول 

 متغير توضيحي است m يك مجموعه از ( … ) =خواهيم آن را توضيح دهيم و كه مي
مدل كلي معموال به وسيله يك تابع خود رگرسيوني بـا           . شودكه به وسيله تئوري اقتصاد پيشنهاد مي      

  : بيان مي شود3(ADL)هاي توزيعي وقفه
      = +  +  +   

  .شودبندي، مدل تخمين زده ميبعد از فرمول
هـاي  ، مـدلي بـا حـداقل محـدوديت    ADLمـدل  : ADLمرحله دوم ـ  پارامتربندي دوباره مدل  

رود تا با آن مقايسه     هاي بعدي به كار مي    نوان يك پايه و مبنا براي مدل      كند كه به ع   آماري ارائه مي  
هاي مورد نياز براي تخمين كـارآ را نداشـته    ممكن است تمام ويژگي    ADLبه هر حال مدل     . شوند

 و غيره؛ كه در اين صورت به طور نرمـال، قابليـت توجيـه اقتـصادي                 5، تعامد 4باشد، از قبيل ايستايي   
________________________________________________________________ 

1- Hendry(1993) 
2- Pagan 
3- Autoregressive Distributed Lag. 
4- Stationarity 
5- orthogonality 
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بنـدي، بـراي بدسـت آوردن متغيرهـاي توضـيحي تقريبـا متعامـد و                اين ايـن فرمـول    بنابر. كمي دارد 
  . باقابليت توجيه بيشتر، بايد دوباره مرتب شود

كردن اين مرحله مستلزم تحميل: سازي مدل براي بدست آوردن بهترين الگومرحله سوم ـ ساده 
هـا  آوريـم، محـدوديت   براي اينكه يك مدل محدودتر بدسـت        . هايي بر مدل كلي است    محدوديت

  ). Spanos, 1986(هاي تصريحي، معتبر شناخته شوندبايد به وسيله تست
اين مرحله براي اين است كه اطمينان پيـدا كنـيم   :  شدهمرحله چهارم ـ ارزيابي وسيع مدل نتيجه 

  .ها بر پايه آناليز پسماندها هستندترين تستمهم. كه فروض آماري موجود در مدل نقض نشوند
كنند، اما آنها ضرورتاً پشت سـر هـم         سازي پويا را توصيف مي    ار مرحله باال متدولوژي مدل    چه

هـاي تشخيـصي كـه اطالعـات        شوند و تست  نيستند و در عمل، مرحله دوم و سوم همزمان انجام مي          
بـراي توضـيح    (  مـي رونـد  دهند، در همه مراحل به كار     هاي بيشتر به ما مي     سازي مفيدي براي ساده  

نامه كارشناسي ارشـد نويـسنده مراجعـه        سازي عام به خاص يا به پايان      سازي به مقاله مدل    مدل كامل
  .)شود

  


