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تاثير آلودگی هوا بر قيمت مسکن در شهر تهران

پذیرش:1400/12/07دریافت:1400/05/10

چکيد     ه: این پژوهش به بررسی تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در کالن شهر تهران طی 
سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ می پردازد. با ترکیبی از داده های خرد معامالت مسکن وزارت 
راه و شهرسازی و شاخص های آلودگی سامانه پایش کیفی هوای کشور، برای بیش از ۵۰ 
هزار منزل مسکونی که دست کم دو بار در بازه مورد بررسی معامله شده اند، یک شاخص 
ایستگاه های  وزنی  میانگین  اساس  بر  مسکونی  منزل  هر  برای  زمان  در  متغیر  آلودگی 
بر  آلودگی  مختلف  شاخص های  اثر  داده،  پایگاه  این  از  استفاده  با  شد.  ساخته  نزدیک 
قیمت مسکن در یک مدل پانل تخمین زده شد. یافته های پژوهش نشان می دهند که 
بر قیمت  اثر منفی  PM2.5 مشخص می شود،  با شاخص  آلودگی ذرات معلق در هوا که 
مسکن در کالن شهر تهران داشته است، به طوری که یک انحراف معیار افزایش شاخص 
آالینده های  اثر  به کاهش ۳/۱ درصدی قیمت مسکن منجر می شود. همچنین،   PM2.5

NO2 و CO بر قیمت مسکن ناچیز و بی معناست، که به نظر می رسد این نتیجه ناشی 

از مشاهده نا پذیری بصری، نداشتن اثر آنی بر سالمت، و کم تر تعیین کننده بودن این دو 
آالینده در شاخص کل است.

پانل،  داده های  مدل  هوا،  در  معلق  ذرات  مسکن،  قیمت  هوا،  کليد     واژه ها:  آلودگی 

قیمتگذاری هدونیک.

.Q51, Q53, R32 :JEL طبقه بند     ي

پرهام حيدری بهادری
های کالن،  گرایش سیستم  صنایع،  مهندسی  ارشد،  کارشناس 
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران.

محمد حسينی
و  مدیریت  پژوهش  و  آموزش  عالی  موسسه  اقتصاد،  استادیار 

برنامه ریزی، تهران، ایران )نویسنده مسئول(.

p.heydari@imps.ac.ir

mo.hoseini@imps.ac.ir

مقاله پژوهشی
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مقدمه

یکی از مشکالتی که جوامع امروزی طی سال های اخیر به طور جدی با آن مواجه هستند، آلودگی 
هوا است. کشور ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان از این معضل مستثنا نبوده و طی سال های 
اخیر با مشکالت جدی در این زمینه، به ویژه در کالن شهرها و شهرهای صنعتی مواجه بوده است.  
افزایش آلودگی هوا موجب شیوع انواع بیماری ها و باال رفتن نرخ مرگ ومیر می شود و چهره زشتی 
برای شهرها به بار می آورد. اما به این دلیل که آلودگی کاالیی غیربازاری است، هزینه های اقتصادی و 
قیمت آن به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیست. یکی از راه های سنجش اثر آلودگی روش قیمتگذاری 
هدونیک۱ مسکن است. قیمت مسکن به طور خالصه ارزش درک شدۀ یک منزل مسکونی است که 
خانوارها توافق می کنند منزل را با آن قیمت بخرند یا تمایل به پرداخت این مقدار هزینه برای خرید 
منزل مسکونی مورد نظر دارند. خانوارها در تهیه مسکن خود عوامل مختلفی را در نظر می گیرند و 
به شرط ثابت بودن سایر عوامل، افراد حاضرند برای سکونت در منطقه ای که آلودگی هوای کم تری 
دارد، هزینه بیش تری بپردازند تا از منفعت هوای پاک تر بهره مند شوند. بنابراین، با استفاده از داده 
معامالت مسکن که ترجیحات آشکارشدۀ افراد را نشان می دهد و با کنترل سایر عوامل تعیین کننده 

قیمت مسکن، می توان مضرات آلودگی هوا را ارزشگذاری کرد.
مونوکسید  کربن  و  اوزون،  سرب،  معلق،  ذرات  مانند  مختلفی  آالینده های  شامل  هوا  آلودگی 
می شود و هر کدام از این آالینده ها در یک بازه زمانی غلظتی دارد که قابل اندازه گیری است و حد 
غلظتی که برای سالمت افراد خطرناک است، برای هر کدام مقداری مشخص است. برای این سطوح، 
آلودگی شاخص کیفیت هوا تعریف شده است تا حد ضرر آلودگی هوا برای سالمت افراد نسبت به 
میزان غلظت آلودگی در هوا بهتر قابل درک باشد. این شاخص برای شش آالینده اصلی هوا یعنی کربن 
مونواکسید، اوزون، نیتروژن دی اکسید، سولفور دی اکسید، و ذرات معلق در هوا )به تفکیک قطر کم تر 
از ۱۰ میکرون و قطر کم تر از ۲/۵ میکرون( تعریف می شود و معنای آن به صورت جدول )۱( است: 

1. Hedonic Pricing
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جدول1:استانداردشاخصکیفیتهوا

توضيحات کيفيت هوا )محدوده مجاز(
کیفیت هوا مناسب و بی خطر است یا تاثیر کمی بر سالمتی دارد. پاک )۰-۵۰(
کیفیت هوا قابل قبول و غلظت آالینده ها کم تر از حد سالمت است. سالم )۵۱-۱۰۰(

گروه های حساس اثرپذیری بیش تری از آلودگی هوا خواهند داشت. ناسالم برای گروه های خاص 
)۱۰۱-۱۵۰(

کلیه افراد جامعه در معرض خطرات ناشی از آلودگی هوا قرار می گیرند 
و گروه های حساس ممکن است دچار عوارض شدیدتری شوند. ناسالم )۱۵۱-۲۰۰(

احتمال بروز عوارض جدی بر سالمت افراد جامعه افزایش می یابد. بسیار ناسالم )۲۰۱-۳۰۰(
شرایط به نحوی است که کلیه افراد جامعه می بایست از قرار گرفتن در 

هوای آزاد خودداری نمایند یا حتی االمکان شهر را ترک کنند. خطرناک )۳۰۱-۵۰۰(

منبع:سازمانحفاظتمحیطزیست1

بر اساس گزارش های ساالنه شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران۲، در سال های اخیر تعداد 
روزهایی از سال که دارای هر یک از سطوح کیفی باال بوده اند، به صورت شکل )۱( بوده است. مشاهده 
می شود که آلوده ترین سال در بازه مورد بررسی سال ۱۳۹۲ و پاک ترین سال ۱۳۹۷ است و تغییرات 
تعداد روزهای پاک و آلوده در سال های مختلف زیاد است. در این گزارش ها، مبنا برای اعالم شاخص 
کیفیت هوا۳ بیش ترین شاخص بین آالینده های مختلف است و به دلیل این که در اغلب روزها آالینده 
PM2.5 غلظت بیش تری از سایر آالینده ها دارد، می توان شاخص های اعالم شده را به نوعی مربوط به 

شاخص این آالینده دانست. این آالینده در هوا قابل مشاهده است و هنگامی که غلظت آن در هوا 
زیاد باشد، باعث ایجاد احساس ناراحتی در افراد می شود و اثر وضعی به نسبت سریعی بر سالمت افراد 

می گذارد.

1. https://nacc.doe.ir/portal/file/?679613/شاخص-کیفیت-هوا.docx
2. https://air.tehran.ir/Default.aspx?tabid=471
3. Air Quality Index (AQI)
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حساس ممکن است های  گروهگیرند و  می کلیه افراد جامعه در معرض خطرات ناشی از آلودگی هوا قرار  (1۵1-1۰۵های خاص ) ناسالم برای گروه تری از آلودگی هوا خواهند داشت.های حساس اثرپذیری بیش گروه  (۰1-1۵۵سالم ) تر از حد سالمت است. ها کم قبول و غلظت آالیندهکیفیت هوا قابل
 دچار عوارض شدیدتری شوند.

  (1۰1-2۵۵ناسالم )
یا  فتن در هوای آزاد خودداری نمایندبایست از قرار گر نحوی است که کلیه افراد جامعه میشرایط به  (2۵1-۹۵۵بسیار ناسالم ) .یابد احتمال بروز عوارض جدی بر سالمت افراد جامعه افزایش می

 االمکان شهر را ترک کنند. حتی
  (۹۵1-۰۵۵خطرناک )

 1زیستمنبع: سازمان حفاظت محیط
 

یک از  های اخیر تعداد روزهایی از سال که دارای هر ، در سال2های ساالنه شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران بر اساس گزارش
ترین  و پاک 1۹۳2 سال ترین سال در بازه مورد بررسی شود که آلوده مشاهده میاست.  بوده (1) شکلصورت اند، به  سطوح کیفی باال بوده

ها، مبنا برای اعالم شاخص کیفیت  در این گزارشهای مختلف زیاد است.  و تغییرات تعداد روزهای پاک و آلوده در سال است 1۹۳۱سال 
ها  تری از سایر آالیندهغلظت بیش PM2.5که در اغلب روزها آالینده ه دلیل اینهای مختلف است و ب ندهترین شاخص بین آالیبیش ۹هوا

مشاهده است و هنگامی که دانست. این آالینده در هوا قابل شده را به نوعی مربوط به شاخص این آالیندههای اعالم توان شاخص دارد، می
 .گذاردمیسریعی بر سالمت افراد  نسبت شود و اثر وضعی بهمیباعث ایجاد احساس ناراحتی در افراد  ،غلظت آن در هوا زیاد باشد

 

 
 مختلف در تهرانتعداد روز در سال با کیفیت هوای  :1شکل 

 
 یمیمستقریو غ میمستق یاقتصاد یها نهیهز ،آن مقابله با یشده برادر نظرگرفته یها و برنامه لودگی هواآبه دلیل آمده وجودکالت بهمش
های کنترل  و مقایسه آن با هزینه اجرای سیاست نهیهز نیا زانیاز م یآگاه از منظر سیاستگذاری،. گذارند یها و مردم م دوش دولت بر

 ییکه کاال ،هوا یآلودگمضرات  یگذارارزشدر زمینه اقتصادی پژوهش  ،رواز ایناست.  تیاهم حائز شهری یزیر برنامه یبراآلودگی هوا 
 & Salemانجام شده )ایران کشور برای  با رویکرد هدونیک یمطالعاتدر گذشته  اگرچه ،در این زمینهضروری است.  ،است یربازاریغ

Akaberi, 2018)، ود در ادبیات، استفاده از دادهاما شکاف موجهای تجمیعدادهان یا شهر و عدم استفاده از شده در سطح است های خرد
های تک ایستگاههای تکمعامالت مسکن و دادهخرد های ردن شکاف موجود، استفاده از دادهک اصلی این پژوهش در پر  است. سهم بوده

مراتب پژوهش حاضر بهشده در . از این طریق، کیفیت تخمین انجامها با هم استو جور کردن آن ،شهر تهران کالنسنجش آلودگی در 

                                                           
1.https://nacc.doe.ir/portal/file/?679613 هوا.-کيفيت-/شاخص docx 
2.https://air.tehran.ir/Default.aspx?tabid=471 
3.Air Quality Index (AQI) 
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 ناسالم ناسالم برای گروه های خاص سالم پاک

شکل1:تعدادروزدرسالباکیفیتهوایمختلفدرتهران

با  مقابله  برای  نظرگرفته شده  در  برنامه های  و  هوا  آلودگی  دلیل  به  به وجودآمده  مشکالت 
منظر  از  می گذارند.  مردم  و  دولت ها  دوش  بر  غیرمستقیمی  و  مستقیم  اقتصادی  هزینه های  آن، 
سیاستگذاری، آگاهی از میزان این هزینه و مقایسه آن با هزینه اجرای سیاست های کنترل آلودگی 
ارزشگذاری  زمینه  در  اقتصادی  پژوهش  این رو،  از  است.  اهمیت  حائز  شهری  برنامه ریزی  برای  هوا 
گذشته  در  اگرچه  زمینه،  این  در  است.  ضروری  است،  غیربازاری  کاالیی  که  هوا،  آلودگی  مضرات 
اما شکاف   ،(Salem & Akaberi, 2018) انجام شده  ایران  برای کشور  رویکرد هدونیک  با  مطالعاتی 
موجود در ادبیات، استفاده از داده های تجمیع شده در سطح استان یا شهر و عدم استفاده از داده های 
خرد بوده است. سهم  اصلی این پژوهش در پر کردن شکاف موجود، استفاده از داده های خرد معامالت 
با  مسکن و داده های تک تک ایستگاه های سنجش آلودگی در کالن شهر تهران، و جور کردن آن ها 
هم است. از این طریق، کیفیت تخمین انجام شده در پژوهش حاضر به مراتب نسبت به پژوهش های 
پیشین در ایران بهبود یافته است. شکاف دیگر موجود در ادبیات، مربوط به مدل های هدونیک کنترلی 
برای عوامل مختلفی است که می توانند بر قیمت اثرگذار باشند و معموالً به دلیل کم بودن متغیرهای 
پژوهش  دیگر  سهم  راستا،  این  در  می شود.  مواجه  تخمین  در  ناکارایی  با  مسئله  این  قابل مشاهده، 
حاضر در پیشبرد ادبیات موجود در ایران، استفاده از مدل داده های پانل در سطح مسکن با تمرکز بر 
واحدهایی است که در پایگاه داده چندین بار معامله شده اند. استفاده از این داده، ما را قادر می سازد 
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که با در نظرگرفتن متغیرهای مجازی مربوط به هر واحد، بتوانیم عوامل غیرقابل مشاهده واحدهای 
مسکونی را نیز کنترل کنیم. 

تشریح  مدل  الگوی  و  داده ها  می شود. سپس  پرداخته  پژوهش  پیشینه  مرور  به  ابتدا  ادامه،  در 
می شوند، و در نهایت نتایج مورد بحث قرار می گیرند و نتیجه گیری انجام می شود.

مبانی نظری پژوهش

پژوهش ریدکر و هنینگ۱ )۱۹۶۷(، از نخستین شواهد آماری قابل اتکا در منطقه سنت لوییس۲ 
در زمینۀ تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن بوده است. آن ها اثر تغییرات در سطوح آلودگی هوا بر 
قیمت منازل مسکونی را برای خانوارهای ساکن مناطق شهری با استفاده از روش ۳OLS برای داده های 
مقطع زمانی4 از منطقه سنت لوییس در سال ۱۹۶۰ تخمین زده اند. نورس۵ )۱۹۶۷(، نیز دو تخمین 
دیگر برای این تاثیر در همان منطقه و با استفاده از همان داده ها ارائه داد که نتایج مشابهی را در 
خصوص ارتباط منفی آلودگی با قیمت مسکن نشان می داد. اندرسون و کروکر۶ )۱۹۷۱(، پایه های 
نظری مطالعات با داده های مقطعی را در مورد تقاضا آزمودند و )مانند Ridker & Henning, 1967( از 
کاال به عنوان متغیر توضیحی استفاده کردند. آن ها با استفاده از داده های جدیدتر برای سنت لوییس، 
کانزاس، و واشنگتن دی سی وجود اثر منفی آلودگی هوا بر قیمت مسکن را در ساختار دیگری به دست 
آوردند. ویند۷ )۱۹۷۳(، از داده های ریدکر و هنینگ )۱۹۶۷( برای بررسی اثر منفی آلودگی هوا بر 

قیمت مسکن با معادله تخمینی متفاوت از آن استفاده نمود.
پس از این ادبیات بود که پژوهش دربارۀ پایه های نظری مطالعات انجام شده تا آن زمان و میزان 
ارتباط  به  مربوط  مطالعات  در  مسائلی حل نشده  به   ،)۱۹۷4( فریمن8  ابتدا  شد.  آغاز  آن ها  درستی 
تخمین  که  داده می شود  نشان  ارائه می دهد،  که  مدلی  در  قیمت مسکن می پردازد.  و  هوا  آلودگی 
معمول قیمت مسکن روی متغیرهای آلودگی، منحنی تقاضا را برای هوای پاک مشخص نمی کند. با 

1. Ridker & Henning
2. St. Louis Metropolitan
3. Ordinary Least Squares
4. Cross Section
5. Nourse
6. Anderson & Crocker
7. Wieand
8. Freeman
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این حال، از آن جا که مشتق اول تابع مشاهده شدۀ قیمت اجاره، مکان هندسی تعادل میل نهایی به 
پرداخت خانوار۱ است، منفعت تجمعی می تواند به شکل مستقیم محاسبه شود. وی همچنین امکان 
از منافع تجمعی را برای تغییرات غیرنهایی در آلودگی هوا مورد  به دست آوردن محاسبات تقریبی 
بحث قرار می دهد. رمزی۲ )۱۹۷۶(، با این اعتقاد که مطالعات گذشته به دلیل این که تاثیر مالیات و 
سیاست های هزینه ای دولت ها را به شکل مناسبی در نظر نگرفته اند، کامل نیستند. بنابراین، وی تاثیر 

ترکیبی کیفیت هوا و تغییرات مالی بر قیمت مسکن را مورد بررسی قرار می دهد.
با پژوهشی که روزن۳ )۱۹۷4(، درباره روشی جدید در بررسی عواملی که به صورت ضمنی بر 
قیمت یک کاال اثرگذارند انجام داد، باب تازه ای در ادبیات تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن گشوده 
از ویژگی های آن توصیف  برداری  به وسیله  ارائه کرد که در آن یک محصول متمایز  او مدلی  شد. 
می شود، و قیمت های مشاهده شدۀ محصول و مقدار مشخص ویژگی های در ارتباط با هر کاال، یک 
مجموعه از قیمت های ضمنی یا قیمت های هدونیک را تعریف می کنند. او نظریه قیمت های هدونیک 
را به عنوان یک مسئله اقتصادی تعادل مکانی فرمول بندی می کند که در آن کل مجموعه قیمت های 
ضمنی تصمیمات مکانی مصرف کننده )در این جا خریدار( و تولیدکننده )در این جا سازنده یا فروشنده( 
برای   )۱۹۷4( روزن  توسط  که  دومرحله ای  تخمین  روش  از   ،)۱۹۷8( نلسون4  می کند.  هدایت  را 
تخمین تقاضای ساختاری و معادالت عرضۀ کیفیت هوای مناطق شهری پیشنهاد شده بود استفاده 
کرد. در قدم اول، یک تخمین هدونیک قیمت برای قیمت مسکن در مناطق مسکونی شهر واشنگتن 
در سال ۱۹۷۰ برآورد کرد و در قدم دوم، یک مجموعه از قیمت های هدونیک نهایی اجرا شد. نتایج 
تجربی نشان دادند که کشش قیمت برای تقاضا بین ۱/۲- و ۱/4- و کشش درآمدی یک واحد است.

هریسون و روبینفلد۵ )۱۹۷8الف(، مسائل روش شناختی مرتبط را با استفاده از دادۀ بازار مسکن 
برای اندازه گیری میل به پرداخت به منظور داشتن هوای پاک بررسی می کنند. آن ها با استفاده از مدل 
هدونیک قیمت مسکن و دادۀ منطقه کالن شهر بوستون، تخمین های کّمی از میل نهایی به پرداخت 
)مانند  آلودگی هوا  نهایی  نشان می دهند که خسارات  و  برآورد می کنند  بهبود کیفیت هوا  برای  را 
بازار مسکن( با سطح آلودگی هوا و همچنین با درآمد خانوار تغییر می کند. نتایج به تصریح معادله 
 هدونیک قیمت مسکن حساس است، اما نسبت به تصریح معادله تقاضای آلودگی هوا حساسیتی ندارد. 
1. Marginal Willingness To Pay (MWTP)
2. Ramsey
3. Rosen
4. Nelson
5. Harrison & Rubinfeld
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ضریب  از  استفاده  نتیجۀ  در  که  می پردازند  اریب  از  اندازه ای  به  )۱۹۷8ب(،  روبینفلد  و  هریسون 
پرداخِت  به  نهایی  میل  برآورد  منظور  به  قیمت مسکن  معادله هدونیک  در  هوا  آلودگی  همبستگی 

خانوار ساکن در مناطق مسکونی برای بهبود غیرنهایی کیفیت هوا حاصل می شود.
بار  این  فریمن )۱۹8۱(،  را تشکیل می دهند.  پژوهش  ادبیات  از  مطالعات مروری بخش مهمی 
مروری تهیه می کند از پایه های نظری و فروضی که در معادالت هدونیک قیمت که از داده قیمت 
تقاضای رفاه زیست محیطی مانند کیفیت هوا  تابع معکوس  و  اندازه قیمت ها  برای فهمیدن  مسکن 
تکنیک  این  موجود  تجربی  کاربردهای  از  ارزیابی  و  مرور  یک  وی  همچنین،  بودند.  شده   استفاده 
برای مسائل کیفیت هوا و آب و آلودگی صوتی انجام می دهد. گریوز و همکاران۱ )۱۹88(، پایداری۲ 
تخمین های هدونیک از مقادیر نهایی زیست محیطی را برای جایگزینی تصریح ها جستجو می کنند تا 
راهنمایی برای مطالعات منفعت زیست محیطی در آینده باشد. اسمیث و هوانگ۳ )۱۹۹۳(، تحلیلی 
انجام می دهند تا بفهمند که مطالعات و مدل های هدونیک قیمت، تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن 
را تا چه حدی به طور موثر تشخیص داده اند. آن ها گزارش می دهند که چگونه در ۳۷ مطالعه انجام شده 
توانایی  بر  این مطالعات چگونه  و  بررسی شده   بازار مسکن در شهرها  داده، تصریح مدل، و شرایط 
مدل های هدونیک برای کشف روابط منفی و از نظر آماری معنادار بین قیمت مسکن و میزان آلودگی 

هوا تاثیر گذاشته اند.
که  رسید  آن  وقت  موضوع،  این  به  مربوط  نظری  پایه های  بررسی  و  مروری  مطالعات  از  پس 
بار  این   ،)۱۹۹۵( هوانگ  و  اسمیث  بکوشند.  پیشین  پژوهش های  تکمیل  و  اصالح  در  پژوهشگران 
ارائه می دهند  ذرات  کردن  برای کم  را  پرداخت  به  نهایی  میل  تخمین های  از  آماری  نتایج خالصه 
و از مدل های هدونیک قیمت مسکن، که بین سال های ۱۹۶۷ تا ۱۹88 انجام شده بودند، استفاده 
می کنند. نتایجی که از تخمین زننده های OLS و قدر مطلق حداقل انحراف از میانگین گرفته شد، 
نشان می دهند که شرایط بازار و روشی که برای پیاده سازی مدل های هدونیک پیاده شده اند، در نتیجۀ 

تخمین میل نهایی به پرداخت بسیار مهم هستند. 
معاهدات زیست محیطی برای استفاده در این گونه مطالعات بسیار مفید هستند. بائه4 )۱۹۹۷(، 
بررسی می کند که آیا وضع استانداردهای هوای پاک توسط حکومت فدرال در کالن شهر لس آنجلس 

1. Graves et al.
2. Robustness
3. Smith & Huang
4. Bae
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کیفیت درآمد را بهبود داده است یا خیر. او تالش می کند دستاوردها و خسارات تغییرات قیمت مسکن 
اندازه گیری کند. َچتوپاتیایا۱ )۱۹۹۹(،  از تخمین میزان رفاه جامعه(  )با استفاده  بر قشر متوسط را 
یک مجموعه داده بزرگ در سطح خانوار را با تکنیک دومرحله ای تخمین هدونیک ترکیب می کند 
تا تخمین های تازه ای از میل به پرداخت برای کاهش آلودگی هوا در شیکاگو برآورد نماید. او نشان 
می دهد که تخمین هایی از نوع میل به پرداخت در تصریح فرم ساختاری پایدار هستند و تخمین های 
میل نهایی به پرداخت برای کاهش میزان ۲PM10 )ذرات معلق با قطر کم تر از ۱۰ میکرون( به مقدار 
 PM زیادی با تخمین های قبلی قیاس پذیرند. منافع تغییرات غیرنهایی نشان می دهند که خانوارها از
بیش تر از ۳SO2 متضرر می شدند. برون و همکاران4 )۱۹۹۹(، از مجموعه داده قیمت مسکن و همچنین 
تجربی خوشه بندی  نتایج  درباره  تا  می کنند  استفاده  لس آنجلس  هوای ساحل جنوبی  کیفیت  داده 
جغرافیایی۵ بر میل نهایی به پرداخت برای مشخصه های زیست محیطی تحقیق کنند. داده  آن ها یک 
ساختار طبیعی سلسله مراتبی را بازتاب می دهد که در سطح یک مربوط به داده مکانی )قیمت مسکن، 
منطقه زندگی(، در سطح دو مربوط به داده همسایگی، و در سطح سه مربوط به داده کیفیت هوا است.
برای  مناسبی  بسیار  راهنمای  همچنین  و  راهگشا  می تواند  امتحان نشده  روش های  سنجیدن 
مطالعات بعد از خود باشند. پالمکوئیست و ایسرانگکورا۶ )۱۹۹۹(، در ۱۳ منطقه ایاالت متحده آمریکا 
از  استفاده  با  که  آن  بر  هوا  آلودگی  تاثیر  و  قیمت مسکن  نتایج مدل های هدونیک  بین  مقایسه ای 
بازارهای چندگانه و تخمین سیستم ها به دست آمده بود، با نتایج مدل های تصادفی مطلوبیت )که از 
همان داده ها استفاده کرده بودند( انجام دادند. کیم و همکاران۷ )۲۰۰۳(، برای بهبود دادن روش توابع 
تخمین زنندۀ هدونیک قیمت، آن هم هنگامی که داده ها ذاتاً فاصله ای8 هستند، یک مدل هدونیک 
در  را  بهبود  نهایی  ارزش  برای کالن شهر سئول  و  فاصله ای ساختند  اقتصادسنجی  و  قیمت مسکن 
غلظت سولفور دی اکسید )SO2( و نیتروژن دی اکسید )NOx( تخمین زدند. آزمون تشخیصی۹ باعث 
شد تا مدل تاخیر فاصله ای بر مدل خطای فاصله ای ترجیح داده شود. نتایج نشان می دهند که سطوح 

1. Chattopadhyay
2. Particulate Matter
3. Sulfur Dioxide
4. Beron et al.
5. Geographic Clustering
6. Palmquist & Israngkura
7. Kim et al.
8. Spatial
9. Diagnostic Testing
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آالینده سولفور دی اکسید اثر قابل قبولی بر قیمت مسکن دارد، در حالی که آالینده نیتروژن دی اکسید 
دی اکسید،  سولفور  آالینده  باالی  سطوح  به  را  تاثیر  در  تفاوت  این  پژوهشگران  ندارد.  اثری  چنین 
هنگامی که با استانداردهای آلودگی مقایسه شد و تاخیر مربوط به آالینده نیتروژن دی اکسید، نسبت 
می دهند. انسلین و گالو۱ )۲۰۰۶(، حساسیت مدل های هدونیک قیمت مسکن را به درون یابی مکانی۲ 
مقادیر کیفیت هوا بررسی می کنند. سه جنبه از این پرسش در نظرگرفته شد: تکنیک درون یابی مورد 
استفاده، شامل بودن کیفیت هوا به عنوان یک متغیر پیوسته در مقابل متغیر گسسته در این مدل، 
و روش مورد استفاده برای تخمین. آن ها از نمونه فروش مسکن در سال ۱۹۹۹ در سواحل جنوبی 

منطقه کالیفرنیا و از هر دو روش MLE۳ و GMM4 در تخمین هدونیک قیمت استفاده می کنند.
در ادامه نِیل و همکاران۵ )۲۰۰۷(، در مطالعات هدونیک قیمت مسکن نشان می دهند که روش 
تخمین بیشینه درست نمایی مکانی نسبت به روش هدونیک حداقل مربعات ارجحیت دارد. توانایی های 
آن زمان، محاسبات روش بیشینه درست نمایی را به مجموعه داده های کوچک محدود کرده بود. آن ها 
این محدودیت را با وصل کردن روش بیشینه درست نمایی مکانی به خودراه اندازی بلوکی۶ که فرمی از 
شبیه سازی مونته کارلو۷ است و برای داده های مستقل مکانی استفاده می شود، برطرف می کنند. آن ها 
نتیجه می گیرند که روش بیشینه درست نمایی مکانی در شرایط این شبیه سازی همواره بهتر از روش 
معمول OLS است و فارغ از روش استفاده شده، کیفیت داده هوا مهم است. انسلین و لوزانو-گراسیا8 
)۲۰۰8(، معتقدند که در ارزیابی تاثیر بهبود کیفیت هوا از طریق مدل های تخمین هدونیک قیمت 
نادیده گرفته شده  تا آن زمان  آلودگی هوا  اندازه  بالقوه در متغیرها در  اغلب جنبۀ خطای  مسکن، 
بودند. آن ها میزانی را که در آن ممکن است این خطا بر نتایج تخمین های میل نهایی به پرداخت تاثیر 
بگذارد، ارزیابی می کنند و از داده های قیمت مسکن و کیفیت هوا در سال ۱۹۹۹ در ساحل جنوبی 
منطقه کالیفرنیا استفاده می کنند. باخاری و همکاران۹ )۲۰۱۲(، مدل هدونیک مسکن را در حضور 
متغیرهایی که در طول زمان تغییر می کنند و قابل مشاهده نیستند، بازطراحی می کنند. مدل آن ها بر 

1. Anselin & Le Gallo
2. Spatial Interpolation
3. Maximum Likelihood Estimation
4. Generalized Method of Moments
5. Neill et al.
6. Block Bootstrapping
7. Monte Carlo Simulation
8. Anselin & Lozano-Gracia
9. Bajari et al.
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این فرض استوار است که می توان از قیمت قبلی معامله شده برای کنترل ویژگی های یک مسکن یا 
ویژگی های همسایگی آن، که در طول زمان تغییر می کنند ولی قابل مشاهده نیستند، استفاده نمود. 
آن ها با تخمین اثر سه آالینده هوا بر قیمت مسکن در کالیفرنیا طی سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ مشاهده 
می کنند که در نظر نگرفتن اریب ناشی از این مسئله می تواند منافع ناشی از سیاست کاهش آلودگی 

هوا را کم تر نشان دهد.
با توجه به این که پژوهش های مشابه برای کشورهای در حال توسعه و همچنین کشورهایی غیر از 
ایاالت متحده آمریکا بسیار کم انجام گرفته بود، یوسف و رسسودارمو۱ )۲۰۰۹(، تالش می کنند تحلیل 
هدونیک قیمت مسکن را که روش معمول استفاده شده برای یافتن ارزش هوای پاک در کشورهای 
توسعه یافته است، انجام دهند. این تحلیل با استفاده از ترکیب داده های قیمت مسکن و ویژگی های 
آن از مشاهدات خانوار اندونزیایی، و داده های سطح شش آالینده متفاوت در محیط شهر جاکارتا انجام 
می گیرد و نتایج نشان می دهد که سرب، هیدروکربن، و سولفور دی اکسید جزو آالینده هایی هستند 
که رابطه منفی با قیمت مسکن دارند. کومارووا۲ )۲۰۰۹(، قیمت ضمنی سطح زیست محیطی آلودگی 
هوا را در شهر مسکو بر پایۀ قیمت مسکن محاسبه می کند. متغیرهای توضیحی او شامل مشخصات 
فیزیکی منازل، زیست محیطی، جامعه شناسی محلی، و داده های جغرافیایی )مختصات جغرافیایی هر 
مسکن( می شوند. نتایج رگرسیون خطی برای متغیرهای زیستی، کاهش قیمت ها را هنگام افزایش 
و  نیتروژن دی اکسید، سولفور دی اکسید،  مونواکسید،  کربن  موادی چون  از  اعم  هوا  آلودگی  سطح 
ذرات معلق نشان می دهند. همچنین، میل نهایی به پرداخت برای کیفیت باالتر زیست محیطی برای 
برای  را  پرداخت  به  نهایی  میل  و همکاران۳ )۲۰۱۳(،  گونزالز  ارائه شد.   log-log و  مدل های خطی 
کاهش PM10 در سه شهر بزرگ مکزیک تخمین می زنند. این تخمین از داده های ژانویه ۲۰۰۳ تا می 
۲۰۰4 انجام می گیرد و از روش متغیر ابزاری برای از بین بردن اریب مربوط به متغیرهای واسطه ای4 
استفاده می شود و از فصلی بودن غلظت PM10 به واسطۀ الگوهای بارش در آن سه شهر به منظور 

ساختن یک ابزار معتبر برای PM10 استفاده می گردد.
آلودگی هوا  با  به طور مستقیم  آمریکا  ایاالت متحده  قانون هوای پاک۵ در ۱۹۹۰ در  اصالحات 

1. Yusuf & Resosudarmo
2. Komarova
3. Gonzalez et al.
4. Omitted Variables
5. Clean Air Act (CAA) https://en.wikipedia.org/wiki/Clean_Air_Act_(United_States) 
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ارتباط داشته و برای استفاده در مطالعات مربوط به این زمینه مناسب بوده است. چای و گرینستون۱ 
مطالعه  مسکن  قیمت  بر  را  هوا۲  در  معلق  ذرات  تاثیر  قانون،  این  ساختار  از  استفاده  با   ،)۲۰۰۵(
می کنند. مطابق با این قانون، مناطقی که در آن ها آلودگی هوا از سطحی مشخص فراتر باشد، قوانین 
این وضعیت،  از  اعمال می شود. آن ها  این مناطق  آلودگی در  برای کاهش  و محدودیت های خاصی 
یعنی باالتر بودن آلودگی هوا از سطح مجاز، به عنوان یک متغیر ابزاری۳ استفاده می نمایند و مشاهده 
می کنند که کشش قیمت نسبت به آلودگی هوا بین ۰/۲۰- تا ۰/۳۵- است. همچنین، نشان می دهند 
که این مدل نسبت به تخمین های مقطع زمانی و اثر ثابت حساسیت کم تری نسبت به تصریح مدل 
تناوب  با  پانل  که یک  آمریکایی،  خانوار  از مشاهدات محدودشدۀ  استفاده  با   ،)۲۰۱۵( دارد. النگ4 
اساس  بر  )مرتب شده  قیمت ها  زمانی  است، مسیر  معامالت و مشخصات ساکنان  و  قیمت ها  از  زیاد 
قانون  از  متاثر  قانونی  فشار  تغییرات  دلیل  به  که  هوا،  کیفیت  تغییرات  به  پاسخ  در  را  ترجیحات( 
اصالحات ۱۹۹۰ هوای پاک ایجاد شد، بررسی می کند. نتایج او نشان می دهد که مالکان مسکن به 
تغییرات سریعاً واکنش نشان می دهند. بنتو و همکاران۵ )۲۰۱۵(، با استفاده از داده های جغرافیایی و با 
بهره بردن از راهبرد متغیر ابزاری نشان می دهند که برخالف انتظار عموم، منافع اعمال معاهده هوای 
پاک در سال ۱۹۹۰ تدریجی بوده است. بر اساس داده های قیمت مسکن، به طور ساالنه خانوارهای 
صدک های پایین درآمدی از این برنامه برابر با ۰/۳ درصد از درآمدشان طی دهه ۱۹۹۰ سود کردند، 

و این مقدار تقریباً دو برابر خانوارهایی است که در صدک های باالتر بودند.
بعد از گذشت قریب به نیم قرن از اولین مطالعات مربوط به تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن، که 
در منطقه سالت لیک۶ انجام شده بودند، نیاز به مطالعه جدید با توجه با دانش جدید در این منطقه 
حس شد. لی و همکاران۷ )۲۰۱۶(، معتقدند که پژوهشگران تا آن زمان تاثیرات آلودگی هوا بر قیمت 
مسکن را به طور جامع و در اقتصاد محلی بررسی نکرده اند. این تاثیرات ممکن است به صورت مکانی 
با معیارهای دسترسی دارای ارتباط باشد، نسبت به چگونگی پراکندگی در زمان و مکان تفاوت داشته 
باشد، و دارای تاثیرات قابل توجه محدودشده به مکان باشد. در نتیجه، آن ها داده های قیمت مسکن 

1. Chay & Greenstone 
2. Total Suspended Particulates (TSPs)
3. Instrumental Variable (IV)
4. Lang
5. Bento et al.
6. Salt Lake
7. Li et al.
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و مدل های هدونیک قیمت را بررسی می کنند تا ترجیحات اساسی مصرف کنندگان برای تسهیالت 
مختلف و معیارهای دسترسی در شهر سالت لیک با تمرکز بر آلودگی هوا و پوشش جنگل آزمون شود.
همکاران۱  و  عزمی  شده اند.  انجام  آسیا  شرق  منطقه  در  مشابهی  مطالعات  اخیر  سال های  در 
)۲۰۱۲(، رابطه بین کیفیت هوا و قیمت مسکن را با این انتظار که کیفیت هوا یک معیار اثرگذار بر 
قیمت مسکن است، در محیط خرد و برای دو ناحیه در ایالت سالنگور۲ در کشور مالزی با تمرکز بر 
قیمت منازل مسکونی مورد بررسی قرار می دهند. بونیانام۳ )۲۰۱۶(، هزینه اقتصادی خسارت آلودگی 
هوا را در مپ تا فوت4 کشور تایلند با استفاده از روش هدونیک قیمت تخمین می زند. هائو و ژنگ۵ 
)۲۰۱۷(، از سری داده های پنل برای هفت شهر کلیدی چین از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱4 برای مطالعه 
کنار  در  و  می کنند  استفاده  چین  مهم  شهرهای  در  مسکن  قیمت  بر  زیست محیطی  آلودگی  تاثیر 
متغیرهای اصلی، متغیرهای کنترلی مانند سرانه مساحت سبز، تعداد وسایل حمل ونقل عمومی به ازای 
هر ده هزار نفر، سرانه تولید ناخالص داخلی، نسبت کسری کل بودجه به تولید ناخالص داخلی، نسبت 
افراد شاغل به کل جمعیت، و تراکم جمعیت را بکار می برند. آن ها عالوه بر مدل رگرسیون ایستای پانل 
دیتا، از GMM برای کنترل درون زایی بالقوه و نشان دادن پویایی ها استفاده می کنند. می و همکاران۶ 
)۲۰۲۰(، تالش می کنند متوسط میل نهایی به پرداخت برای هوای پاک در پکن را با مدل هدونیک 
قیمت اندازه بگیرند. آن ها از مجموعه داده های تعامالت مسکن و اطالعات شش آالینده از سال ۲۰۱۳ 
تا سال ۲۰۱۶ در پکن استفاده می کنند. همچنین، در تخمین تابع هدونیک قیمت از روش OLS و 
مدل پانل با اثرات ثابت۷ متفاوتی برای کنترل بهتر متغیرهای غیرقابل مشاهده استفاده شده است. 
لیو و همکاران8 )۲۰۲۱(، با بهره گیری از طراحی ناپیوستگی رگرسیون۹، تاثیر آلودگی هوا بر قیمت 
مسکن را در طول رودخانه ای در چین که منطقه را به دو بخش مجاز و غیرمجاز برای استفاده از 
گرمایش سوخت ذغالی بر اساس قانون رودخانه ُهوای۱۰ در چین تقسیم کرده بود، بررسی می کنند. 

1. Azmi et al.
2. Selangor
3. Boonyanam
4. Map Ta Phut
5. Hao & Zheng
6. Mei et al.
7. Fixed Effects
8. Liu et al.
9. Regression Discontinuity (RD)
10. Huai River Policy



ان
هر

ر ت
شه

در 
ن 

سک
ت م

يم
ر ق

وا ب
ی ه

دگ
آلو

ير 
تاث

نی
سي

 ح
مد

مح
 و 

ی
در

ها
ی ب

در
حي

م 
ها

پر

15

آن ها با استفاده از تغییرات ذرات معلق با قطر کم تر از ۱۰ میکرومتر و طراحی ناپیوستگی رگرسیون 
بر اساس فاصله از رودخانه و در شرایطی که تغییرات شبه آزمایشی بودند، و همچنین با استفاده از 
داده های مربوط به ۳۰ شهر بزرگ در هر دو طرف رودخانه و در دوره زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵، مشاهده 
می کنند که به ازای هر ۱ میکرومتر بر متر مربع از آالینده، حدود ۱ درصد به قیمت منازل مسکونی 

اضافه شده است.
در ایران نیز مطالعاتی در این موضوع صورت گرفته است. خورشیددوست )۲۰۰۹(، رابطه بین 
برآورد  قیمت  از روش هدونیک  استفاده  با  تبریز  در شهر  را  قیمت مسکن  و  زیست محیطی  عوامل 
می کند و نتیجه می گیرد که محیط زیست و عوامل زیست محیطی ارزش باالیی برای مردم در خرید 
خانه دارند. آقاپورصباغی )۲۰۱۱(، ۳۰۰ پرسشنامه در مناطق مختلف کالن شهر تهران در سال ۱۳8۷ 
جمع آوری نمود و تاثیر میزان آلودگی هوا بر قیمت مسکن را از طریق روش هدونیک تخمین زد. 
سالم و اکابری تفتی )۲۰۱8(، میزان تمایل به پرداخت برای فرار از آثار مضر گاز کربن دی اکسید را 
به تفکیک استان های ایران و طی سال های ۱۳8۰ تا ۱۳۹۱ با استفاده از روش هدونیک قیمت مسکن 

تخمین می زنند.
در زمینه های نظری نیز مدلسازی های فراوانی در رابطه با اثر اقتصادی عوامل زیست محیطی در 

.)Esfahani & Mahdavi Zafarghandi, 2017; Fadaee & Motaffef, 2016( ایران انجام گرفته است

روش شناسی پژوهش

داده ها و مدل
در این بخش به توضیح داده های مورد استفاده پرداخته می شود و تغییرات ایجادشده در آن ها به 
منظور استفاده در مدل و تخمین نهایی شرح داده می شود. این توضیحات به ترتیب برای داده آلودگی 
آلودگی هوا، داده های  به داده  هوا، داده معامالت مسکن، نحوه متصل کردن داده معامالت مسکن 
مربوط به تفاوت ویژگی های مناطق شهرداری در تهران، خالصه آماری این داده ها، و در نهایت توضیح 

مدل اقتصادسنجی آورده می شوند.

داده آلودگی هوا
داده آلودگی هوا از سال ۱۳۹۱ در »سامانه پایش کیفی هوای کشور«۱ به صورت ساعتی و برای 

1. https://aqms.doe.ir/home/AQI
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۱۳۱ شهر )تعداد شهرها به تدریج زیاد شده اند( در دسترس است. برخی از این شهرها دارای تعداد 
ایستگاه های متفاوتی هستند. این داده ها شامل شاخص آلودگی آالینده های کربن مونواکسید، اوزون، 
نیتروژن دی اکسید، سولفور دی اکسید، و ذرات معلق در هوا )به تفکیک قطر کم تر از ۱۰ میکرون و 
از ۲/۵ میکرون( می شود. همچنین، موقعیت جغرافیایی هر ایستگاه مشخص و برای هر  قطر کم تر 
استان و هر منطقه و هر ایستگاه یک شناسه مشخص شده است. به منظور تمیز کردن داده آلودگی، 

ابتدا مشاهدات مربوط به ۱۱ ایستگاه سنجش کیفیت هوا در کالن شهر تهران انتخاب شدند.
از آالینده های مذکور، مشاهدات مربوط به صدک اول و صدک آخر هر آالینده  برای هر کدام 
حذف شد تا مشاهداتی که پرت هستند و با وجود تعداد کم شان ممکن است میانگین را تغییر دهند، 
حذف شوند. برای هر ایستگاه و برای هر آالینده، مقایسه ساعتی بین شاخص ها انجام شد و جهش های 
این داده های  از  از 4۰ واحد تغییر در شاخص( در مشاهدات حذف شدند و سپس،  ناگهانی )بیش 
ساعتی در روزهایی که دست کم ۱۲ ساعت مشاهده برای کیفیت هوا وجود داشت، به صورت روزانه 
میانگین گیری شد. بعد از آن، برای هر ایستگاه و برای هر شش آالینده ذکرشده، برای تمام روزهای 
موجود در دامنه زمانی این پژوهش، میانگین ساالنه شاخص )میانگین ۳۶۵ روز منتهی به روز مورد 
نظر( گرفته شد و روزهایی که در آن ها ایستگاه و شاخص مورد نظر طی ۳۶۵ روز قبل از خود کم تر از 
۱۲۰ روز دارای مشاهده بودند، از داده حذف شدند. به این ترتیب، برای هر ایستگاه و برای روزهایی که 
دارای مشاهدات کافی ساالنه بودند، میانگین شاخص آالینده ها برای یک سال منتهی به آن روز برای 
آن ایستگاه به دست آمد. موقعیت ایستگاه های سنجش کیفیت هوا در شکل )۲( نشان داده می شود 
و خطوط خاکستری در نقشه مرز مناطق شهرداری تهران را نشان می دهند. میانگین تغییرات ساالنه 
برای شاخص آالینده PM2.5 که مهم ترین شاخص آلودگی است، در شکل )۳( آمده است. خط سیاه 
ضخیم، میانگین ساالنه شاخص کل ایستگاه ها و خطوط دیگر، میانگین ساالنه شاخص هر ایستگاه را 
نشان می دهند. همان طور که دیده می شود، شهرری و قائم جزو آلوده ترین ایستگاه ها و دانشگاه شهید 

بهشتی پاک ترین ایستگاه در دوره مورد بررسی هستند.
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 هوا در نقشه تهرانهای سنجش کیفیت جغرافیایی ایستگاهمکان : ٢شکل 

 

 
 هادر سطح ایستگاه PM.52تغییرات کیفیت آالینده  :٣شکل 

 
 
 

شکل2:مکانجغرافیاییایستگاههایسنجشکیفیتهوادرنقشهتهران
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 هوا در نقشه تهرانهای سنجش کیفیت جغرافیایی ایستگاهمکان : ٢شکل 

 

 
 هادر سطح ایستگاه PM.52تغییرات کیفیت آالینده  :٣شکل 

 
 
 

شکل3:تغییراتکیفیتآالیندهPM2.5درسطحایستگاهها
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داده معامالت مسکن
آپارتمانی« در  قرارداد معامالت واحدهای مسکونی  به صورت »شرح  داده های معامالت مسکن 
قرارداد،  کد  داده ها شامل  این  است.  موجود  از سال ۱۳8۹  و شهرسازی۱  راه  وزارت  امالک  سامانه 
قیمت  معامله شده،  که  ملک  از  ملک، درصدی  کاربری، مساحت  نوع  منطقه شهرداری،  ملک،  نوع 
معامله شده و قیمت هر متر مربع، عمر بنا، نوع اسکلت، تاریخ ثبت قرارداد، و کد پستی می شود. به 
منظور تمیز کردن این سری از داده، ابتدا مشاهداتی که در آن ها قیمت کل ملک باالتر از ۵۰ میلیارد 
تومان، قیمت هر متر مربع کم تر از هزار تومان، و قیمت هر متر مربع بیش تر از ۱۰۰ میلیون تومان 
بودند و همچنین مشاهدات دارای مساحت کم تر از ۲ و بیش تر از ۲۰ هزار متر مربع و عمر بیش تر از 
۹۰ سال حذف شدند. سپس متراژ هر خانه در قیمت هر متر از منزل ضرب شد و مقادیری که بیش 
از ۳ هزار تومان با قیمت کل ملک اختالف داشتند، حذف شدند. تعدادی معامله نیز بودند که در آن ها 
بخشی از خانه به جای کل آن فروش رفته بود یا کاربری غیرمسکونی داشتند که آن ها نیز از مجموعه 
فایل داده خارج شدند. همچنین، فقط آن دسته از مشاهدات نگه داشته شدند که نوع ملک در آن ها 

»دستگاه آپارتمان« تعیین شده بود.
یا کد پستی  نداشتند  به کد پستی، مشاهداتی که کد پستی  مربوط  اشکاالت  اصالح  در مورد 
آن ها به طور واضحی نادرست بود )مانند کد یک رقمی، یا ۱۰ رقم صفر یا ۱۰ رقم یک(، و مشاهداتی 
که کد پستی آن ها بیش از 8 بار تکرار شده بود، از داده حذف شدند. همچنین، تعداد بسیار زیادی 
مشاهده وجود داشتند که کد پستی شان یکسان اما مساحت مسکن متفاوت بود. مثاًل بعد از چند سال 
مساحت شان تغییر کرده بود. به دلیل این که مساحت ها برای یک کد پستی در یک مشاهده با مشاهده 
دیگر کمی تفاوت داشتند و برخی از آن ها دقیق و برخی گرد شده بودند، با اختالف نهایتاً یک متر 
مربع در مساحت داده هایی که کد پستی یکسان ولی اختالف فاحش در مساحت داشتند، حذف شدند 
تا مطمئن شویم که کدهای پستی مربوط به یک مسکن هستند. در نهایت، مشاهداتی که در آن ها 
یک کد پستی با فاصله کم تر از سی روز، بیش تر از یک بار معامله شده بودند نیز از داده حذف شدند. 
از آن جا که از سال ۱۳۹8 کد پستی تنها به صورت شش رقم اول منتشر شده و به همین دلیل دنبال 
کردن یک کد پستی در طول زمان برای آن ها ممکن نبوده است، بازه زمانی مطالعه با توجه به کیفیت 

داده آلودگی هوا بین ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ تعیین شد.
به منظور در نظرگرفتن تغییرات مکانی و همچنین تاثیر آلودگی منطقه ای بر قیمت مسکن، الزم 

1. https://amlak.mrud.ir/ 
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است موقعیت جغرافیایی هر مسکن مشخص باشد تا بتوان فاصلۀ مسکن مربوطه را تا ایستگاه های 
سنجش آلودگی هوا محاسبه کرد. همچنین، برای کنترل تغییرات منطقه ای الزم است بدانیم که هر 
کد پستی در کدام منطقه شهرداری واقع شده است. برای تعیین موقعیت جغرافیایی هر مسکن، از 
ایران، ۵ رقم اول هر کد پستِی ۱۰ رقمی نشان دهندۀ محدوده  کد پستی آن استفاده می شود. در 
مشترک  اول  رقم   ۵ دارای  خود  پستی  کد  در  که  مسکن  هایی  و  است  نظر  مورد  مکان  جغرافیایی 
هستند، از نظر موقعیت جغرافیایی نسبتاً به هم نزدیک اند. در سامانه ای۱ که شرکت ملّی پست ایران در 
اختیار عموم قرار داده، امکان جستجوی مکان هایی که با این ۵ رقم شروع می شوند، فراهم شده است 
و می توان بر اساس آن، مکان منزل هایی را که با این ارقام آغاز می شوند جستجو کرد. با انجام این 
کار، برای هر ۵ رقم آغازین کد پستی، اطالعات مربوط به مسکن های مربوطه تا سقف ۲۰۰۰ رکورد 
به مختصات  این رکورد ها  ثبت شد و سپس میانگین طول جغرافیایی و میانگین عرض جغرافیایی 
جغرافیایی هر مسکن اضافه گردید. موقعیت مکانی هر کدام از این ۵ رقم ابتدایی کد پستی به صورت 

نقاط کم رنگ روی شکل )4( نشان داده می شود:

11 
 

 
 های سنجش کیفیت هوا روی نقشه تهرانموقعیت منازل مسکونی و ایستگاه :٤شکل 

 
های معامله مسکن از قیمت اسمی به قیمت حقیقی تبدیل شوند، نیاز به شاخص قیمت دارند. برای حقیقی کردن قیمتکه برای این

استفاده شد « 1۳۹8تا  1۳88های تهران در سالقیمت فروش یک متر زیربنای مسکونی به تفکیک مناطق شهرداری »ها، از داده قیمت
دسترسی است. این داده دارای تفکیک فصلی است که ما آن را به تفکیک ماهانه تبدیل کردیم. به این قابل 1ی آمارکه از طریق درگاه ملّ

شان وجود ای که بینماه فاصلهسه  در های میانیو اختالف قیمت این ماهگرفته شد، هر فصل برای ماه میانی آن در نظرشکل که قیمت 
و  1۰۰باشد، قیمت ماه اردیبهشت  1۳۰و در فصل تابستان  1۰۰اگر قیمت یک متر زیربنا در فصل بهار  ،مثال برایتقسیم شد ) ،دارد

ین کار به گرفته خواهند شد(. ادر نظر 12۰و  11۰ترتیب های خرداد و تیر بهه است و قیمت ماهگرفته شددر نظر 1۳۰قیمت ماه مرداد 
هایی که دارای برای فصل ویژه، چون در حالت میانگین فصلی، بههای قیمت کم شوداز اریب حاصل از جهش کهشود این منظور انجام می

و باعث اریب شدن تخمین  شودتر از قیمت حقیقی ماه سوم تخمین زده اند، ممکن است قیمت حقیقی ماه اول بیشجهش قیمت زیاد بوده
های فروش یک متر زیربنا در انتخاب شد و میانگین قیمت 1۳۹2ای، ماه پایه فروردین دست آوردن شاخص قیمت منطقهی بهگردد. برا

ای قیمت سیم شد تا شاخص منطقهدر همان منطقه تق 1۳۹2هر ماه در یک منطقه بر میانگین قیمت فروش یک متر زیربنا در فروردین 
، تقسیم شد تا قیمت حقیقی مسکن ای که مسکن در آن واقع شدهکن بر شاخص قیمت منطقهقیمت معامله مس ،دست بیاید. سپسبه
 دست بیاید. به
 

 داده آلودگی هوا به داده معامالت مسکن اتصال
، میانگین ساالنه شاخص در هر ایستگاه شد که چگونه در داده آلودگی هوا، سنجش کیفیت هوا برای هر روز اشاره پیشینهای بخشدر 

شرح داده شد که در داده معامالت مسکن چگونه برای هر  ،چنینروز قبل از آن( گرفته شد. هم ۳۶4ها )میانگین روز مورد نظر و آالینده
اشته، که مشخص شود هر مسکن در معرض چه مقدار از آلودگی هوای ساالنه قرار ددست آمد. برای اینفیایی آن بهمسکن، موقعیت جغرا

                                                           
1. https://www.amar.org.ir/  

شکل4:موقعیتمنازلمسکونیوایستگاههایسنجشکیفیتهواروینقشهتهران

1. Sina2.post.ir  
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برای این که قیمت های معامله مسکن از قیمت اسمی به قیمت حقیقی تبدیل شوند، نیاز به شاخص 
قیمت دارند. برای حقیقی کردن قیمت ها، از داده »قیمت فروش یک متر زیربنای مسکونی به تفکیک 
آمار۱  ملّی  درگاه  طریق  از  که  شد  استفاده   »۱۳۹8 تا   ۱۳88 سال های  در  تهران  شهرداری  مناطق 
قابل دسترسی است. این داده دارای تفکیک فصلی است که ما آن را به تفکیک ماهانه تبدیل کردیم. به 
این شکل که قیمت هر فصل برای ماه میانی آن در نظرگرفته شد، و اختالف قیمت این ماه های میانی در 
سه ماه فاصله ای که بین شان وجود دارد، تقسیم شد )برای مثال، اگر قیمت یک متر زیربنا در فصل بهار 
۱۰۰ و در فصل تابستان ۱۳۰ باشد، قیمت ماه اردیبهشت ۱۰۰ و قیمت ماه مرداد ۱۳۰ در نظرگرفته 
شده است و قیمت ماه های خرداد و تیر به ترتیب ۱۱۰ و ۱۲۰ در نظرگرفته خواهند شد(. این کار به این 
منظور انجام می شود که از اریب حاصل از جهش های قیمت کم شود، چون در حالت میانگین فصلی، 
به ویژه برای فصل هایی که دارای جهش قیمت زیاد بوده اند، ممکن است قیمت حقیقی ماه اول بیش تر از 
قیمت حقیقی ماه سوم تخمین زده شود و باعث اریب شدن تخمین گردد. برای به دست آوردن شاخص 
قیمت منطقه ای، ماه پایه فروردین ۱۳۹۲ انتخاب شد و میانگین قیمت های فروش یک متر زیربنا در هر 
ماه در یک منطقه بر میانگین قیمت فروش یک متر زیربنا در فروردین ۱۳۹۲ در همان منطقه تقسیم 
شد تا شاخص منطقه ای قیمت به دست بیاید. سپس، قیمت معامله مسکن بر شاخص قیمت منطقه ای 

که مسکن در آن واقع شده، تقسیم شد تا قیمت حقیقی مسکن به دست بیاید. 

اتصال داده آلودگی هوا به داده معامالت مسکن
در بخش های پیشین اشاره شد که چگونه در داده آلودگی هوا، سنجش کیفیت هوا برای هر روز 
در هر ایستگاه، میانگین ساالنه شاخص آالینده ها )میانگین روز مورد نظر و ۳۶4 روز قبل از آن( گرفته 
شد. همچنین، شرح داده شد که در داده معامالت مسکن چگونه برای هر مسکن، موقعیت جغرافیایی 
آن به دست آمد. برای این که مشخص شود هر مسکن در معرض چه مقدار از آلودگی هوای ساالنه قرار 
داشته، از نوعی میانگین گیری وزنی معکوس بر اساس فاصله مسکن تا ایستگاه های سنجش کیفیت 
هوا استفاده شده است. به این صورت که ایستگاه هایی با فاصله زیاد از مسکن )ایستگاه هایی که جمع 
معکوس فاصله مرتب شده تا آن ایستگاه بیش تر از ۹۰ درصد جمع معکوس کل فاصله ها بود( از فرایند 
شاخص  وزنی  میانگین  بود،  شده  انجام  مسکن  معامله  که  روزی  در  و  شدند،  میانگین گیری حذف 

آالینده ها بر اساس معکوس فاصله مسکن از ایستگاه ها اندازه گیری شد.
به عبارتی، ایستگاه ها بر اساس معکوس فاصله تا مسکن مورد نظر مرتب شدند و جمع معکوس 

1. https://www.amar.org.ir/ 
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فاصله ها تا هر ایستگاه محاسبه شد، و آخرین ایستگاهی که جمع معکوس فاصله ها برای آن از ۹۰ درصد 
جمع معکوس کل فاصله ها کم تر بود، به عنوان ایستگاه آستانه انتخاب شد و ایستگاه های بعد از آن از 
فرایند میانگین گیری حذف شدند. بعد از آن، روزهایی که در یک یا دو ایستگاه مشاهده آلودگی نداشتند، 
میانگین شاخص کل ایستگاه ها در آن روز جایگزین شاخص آلودگی این ایستگاه ها شد و روزهایی که 
در آن ها ۳ و بیش تر از ۳ ایستگاه مشاهده آلودگی نداشتند، حذف شدند. سپس، میانگین با وزن دهی 

فاصله ای معکوس گرفته شد که در آن وزن هر ایستگاه مطابق رابطه )۱( محاسبه شده است:

12 
 

مع معکوس درصد ج ۳۵تر از شده تا آن ایستگاه بیشکه جمع معکوس فاصله مرتب هایی با فاصله زیاد از مسکن )ایستگاه یهای ایستگاه
ها بر  ، و در روزی که معامله مسکن انجام شده بود، میانگین وزنی شاخص آالیندهشدندگیری حذف  یند میانگینز فراها بود( ا کل فاصله

 گیری شد. ها اندازه اساس معکوس فاصله مسکن از ایستگاه
گاه محاسبه شد، و ها تا هر ایست ها بر اساس معکوس فاصله تا مسکن مورد نظر مرتب شدند و جمع معکوس فاصله به عبارتی، ایستگاه

 به عنوان ایستگاه آستانه انتخاب ،تر بود ها کم درصد جمع معکوس کل فاصله ۳۵ها برای آن از  آخرین ایستگاهی که جمع معکوس فاصله
نداشتند، روزهایی که در یک یا دو ایستگاه مشاهده آلودگی  ،گیری حذف شدند. بعد از آن یند میانگینهای بعد از آن از فرا شد و ایستگاه

ایستگاه  ۹تر از و بیش ۹ها  ها شد و روزهایی که در آن ها در آن روز جایگزین شاخص آلودگی این ایستگاه میانگین شاخص کل ایستگاه
ای معکوس گرفته شد که در آن وزن هر ایستگاه مطابق رابطه  دهی فاصله میانگین با وزن ،سپس حذف شدند. ،مشاهده آلودگی نداشتند

 ه شده است:محاسب (1)
(1)     

    
∑      
   

 
شده تخابهای ان تعداد ایستگاه  ام، و  فاصله بین مسکن مورد نظر تا ایستگاه    گیری،  وزن هر ایستگاه برای میانگین  ، (1) در رابطه

و  ،میکرون، کربن مونواکسید ۰/2تر از  ا قطر کمهای ذرات معلق ب ها، در نهایت آالینده ها در ایستگاه است. با توجه به کیفیت داده آالینده
و ذرات معلق در هوا با قطر  ،اکسید اکسید برای بررسی انتخاب شدند، در حالی که سه آالینده دیگر یعنی اوزون، سولفور دی نیتروژن دی

مشاهداتی که در  در مرحله بعد، .ای از داده حذف شدند گیری فاصله میانگین برایمشاهدات کافی  نبودمیکرون به دلیل  1۵تر از  کم
حذف شدند و در نهایت تنها مشاهداتی در داده نهایی  پایگاه داده ها کد پستی در روز انجام معامله فاقد شاخص آلودگی متناظر بود، از آن

 دو بار معامله شده باشد. کمدستباقی ماندند که یک منزل )یا کد پستی متناظر آن( 
 متغیرهای کنترلی

ها که این شاخص میانگین شاخص  شده و میانگین وزنی شاخص آلودگی ایستگاهانجام ر مسکن، قیمت حقیقی معاملۀجا برای هاین تا به
شهر تهران، از کالنای در  تر تغییرات منطقهدست آمدند. به منظور کنترل بیش، بهیک سال قبل از روز انجام معامله در هر ایستگاه است

آمارهای مختلف موجود در  میاناز  1استفاده شد.« های شهر تهران آمارنامه»و « های شهرداری تهران آمارنامه»های موجود در  داده
تراکم جمعیت )برآورد جمعیت هر  انتخاب شدند: ،اند های مختلف در طول زمان تغییراتی داشته موارد که برای منطقهاین ها،  آمارنامه

خروج از هر منطقه به معنای  حسب میلیارد ریال(، نرخ تولید سفرشده )بر(، اعتبارات جذبر مساحت آن منطقهمنطقه شهرداری بخش ب
میانگین معادل ورود به هر منطقه بخش بر جمعیت آن منطقه، سرانه تولید زباله به معنای بخش بر جمعیت آن منطقه، نرخ جذب سفر 

)با احتساب  های عمومی مساحت پارکبرابر با سرانه مساحت پارک حسب هزار تن(، زباله در هر منطقه در هر سال )برروزانه تولید 
ومیر )تعداد  ، و سرانه مرگحسب متر مربع بخش بر جمعیت آن منطقهرشهری( به تفکیک مناطق شهرداری بهای جنگلی درون پارک
های ساالنه مناطق، باید به این  این مجموعه داده مربوط به تفاوت ویژگی میانشدگان هر منطقه بخش بر جمعیت آن منطقه(. از فوت

کدام از این متغیرها وابستگی زیادی وجود داشته باشد، تخمین نهایی دارای اریب خواهد بود. به منظور  نکته دقت کرد که اگر بین هر
عنوان متغیرهای تر به  با همبستگی کم یانتخاب متغیرهای مناسب برای کنترل، جدول همبستگی این متغیرها بررسی شد تا متغیرهای

و سرانه  ،شده، سرانه تولید زباله، سرانه مساحت پارکیرهای تراکم جمعیت، اعتبارات جذبشوند. در نهایت متغکنترلی وارد مدل 
 :شود آورده می (2) جدولدر ها  دادهومیر برای این منظور انتخاب شدند. خالصه آماری  مرگ
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              )۱(
 وزن هر ایستگاه برای میانگین گیری، di فاصله بین مسکن مورد نظر تا ایستگاه 

12 
 

مع معکوس درصد ج ۳۵تر از شده تا آن ایستگاه بیشکه جمع معکوس فاصله مرتب هایی با فاصله زیاد از مسکن )ایستگاه یهای ایستگاه
ها بر  ، و در روزی که معامله مسکن انجام شده بود، میانگین وزنی شاخص آالیندهشدندگیری حذف  یند میانگینز فراها بود( ا کل فاصله

 گیری شد. ها اندازه اساس معکوس فاصله مسکن از ایستگاه
گاه محاسبه شد، و ها تا هر ایست ها بر اساس معکوس فاصله تا مسکن مورد نظر مرتب شدند و جمع معکوس فاصله به عبارتی، ایستگاه

 به عنوان ایستگاه آستانه انتخاب ،تر بود ها کم درصد جمع معکوس کل فاصله ۳۵ها برای آن از  آخرین ایستگاهی که جمع معکوس فاصله
نداشتند، روزهایی که در یک یا دو ایستگاه مشاهده آلودگی  ،گیری حذف شدند. بعد از آن یند میانگینهای بعد از آن از فرا شد و ایستگاه

ایستگاه  ۹تر از و بیش ۹ها  ها شد و روزهایی که در آن ها در آن روز جایگزین شاخص آلودگی این ایستگاه میانگین شاخص کل ایستگاه
ای معکوس گرفته شد که در آن وزن هر ایستگاه مطابق رابطه  دهی فاصله میانگین با وزن ،سپس حذف شدند. ،مشاهده آلودگی نداشتند

 ه شده است:محاسب (1)
(1)     

    
∑      
   

 
شده تخابهای ان تعداد ایستگاه  ام، و  فاصله بین مسکن مورد نظر تا ایستگاه    گیری،  وزن هر ایستگاه برای میانگین  ، (1) در رابطه

و  ،میکرون، کربن مونواکسید ۰/2تر از  ا قطر کمهای ذرات معلق ب ها، در نهایت آالینده ها در ایستگاه است. با توجه به کیفیت داده آالینده
و ذرات معلق در هوا با قطر  ،اکسید اکسید برای بررسی انتخاب شدند، در حالی که سه آالینده دیگر یعنی اوزون، سولفور دی نیتروژن دی

مشاهداتی که در  در مرحله بعد، .ای از داده حذف شدند گیری فاصله میانگین برایمشاهدات کافی  نبودمیکرون به دلیل  1۵تر از  کم
حذف شدند و در نهایت تنها مشاهداتی در داده نهایی  پایگاه داده ها کد پستی در روز انجام معامله فاقد شاخص آلودگی متناظر بود، از آن

 دو بار معامله شده باشد. کمدستباقی ماندند که یک منزل )یا کد پستی متناظر آن( 
 متغیرهای کنترلی

ها که این شاخص میانگین شاخص  شده و میانگین وزنی شاخص آلودگی ایستگاهانجام ر مسکن، قیمت حقیقی معاملۀجا برای هاین تا به
شهر تهران، از کالنای در  تر تغییرات منطقهدست آمدند. به منظور کنترل بیش، بهیک سال قبل از روز انجام معامله در هر ایستگاه است

آمارهای مختلف موجود در  میاناز  1استفاده شد.« های شهر تهران آمارنامه»و « های شهرداری تهران آمارنامه»های موجود در  داده
تراکم جمعیت )برآورد جمعیت هر  انتخاب شدند: ،اند های مختلف در طول زمان تغییراتی داشته موارد که برای منطقهاین ها،  آمارنامه

خروج از هر منطقه به معنای  حسب میلیارد ریال(، نرخ تولید سفرشده )بر(، اعتبارات جذبر مساحت آن منطقهمنطقه شهرداری بخش ب
میانگین معادل ورود به هر منطقه بخش بر جمعیت آن منطقه، سرانه تولید زباله به معنای بخش بر جمعیت آن منطقه، نرخ جذب سفر 

)با احتساب  های عمومی مساحت پارکبرابر با سرانه مساحت پارک حسب هزار تن(، زباله در هر منطقه در هر سال )برروزانه تولید 
ومیر )تعداد  ، و سرانه مرگحسب متر مربع بخش بر جمعیت آن منطقهرشهری( به تفکیک مناطق شهرداری بهای جنگلی درون پارک
های ساالنه مناطق، باید به این  این مجموعه داده مربوط به تفاوت ویژگی میانشدگان هر منطقه بخش بر جمعیت آن منطقه(. از فوت

کدام از این متغیرها وابستگی زیادی وجود داشته باشد، تخمین نهایی دارای اریب خواهد بود. به منظور  نکته دقت کرد که اگر بین هر
عنوان متغیرهای تر به  با همبستگی کم یانتخاب متغیرهای مناسب برای کنترل، جدول همبستگی این متغیرها بررسی شد تا متغیرهای

و سرانه  ،شده، سرانه تولید زباله، سرانه مساحت پارکیرهای تراکم جمعیت، اعتبارات جذبشوند. در نهایت متغکنترلی وارد مدل 
 :شود آورده می (2) جدولدر ها  دادهومیر برای این منظور انتخاب شدند. خالصه آماری  مرگ
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 در رابطه )۱(، 
ایستگاه ها، در  به کیفیت داده آالینده ها در  توجه  با  انتخاب شده است.  ایستگاه های  تعداد   n و  iام، 
نهایت آالینده های ذرات معلق با قطر کم تر از ۲/۵ میکرون، کربن مونواکسید، و نیتروژن دی اکسید 
برای بررسی انتخاب شدند، در حالی که سه آالینده دیگر یعنی اوزون، سولفور دی اکسید، و ذرات 
معلق در هوا با قطر کم تر از ۱۰ میکرون به دلیل نبود مشاهدات کافی برای میانگین گیری فاصله ای از 
داده حذف شدند. در مرحله بعد، مشاهداتی که در آن ها کد پستی در روز انجام معامله فاقد شاخص 
آلودگی متناظر بود، از پایگاه داده حذف شدند و در نهایت تنها مشاهداتی در داده نهایی باقی ماندند 

که یک منزل )یا کد پستی متناظر آن( دست کم دو بار معامله شده باشد.

متغيرهای کنترلی
آلودگی  وزنی شاخص  میانگین  و  انجام شده  معاملۀ  قیمت حقیقی  برای هر مسکن،  این جا  به  تا 
ایستگاه ها که این شاخص میانگین شاخص یک سال قبل از روز انجام معامله در هر ایستگاه است، 
به دست آمدند. به منظور کنترل بیش تر تغییرات منطقه ای در کالن شهر تهران، از داده های موجود در 
»آمارنامه های شهرداری تهران« و »آمارنامه های شهر تهران« استفاده شد.۱ از میان آمارهای مختلف 
موجود در آمارنامه ها، این موارد که برای منطقه های مختلف در طول زمان تغییراتی داشته اند، انتخاب 
شدند: تراکم جمعیت )برآورد جمعیت هر منطقه شهرداری بخش بر مساحت آن منطقه(، اعتبارات 
جذب شده )برحسب میلیارد ریال(، نرخ تولید سفر به معنای خروج از هر منطقه بخش بر جمعیت آن 
منطقه، نرخ جذب سفر به معنای ورود به هر منطقه بخش بر جمعیت آن منطقه، سرانه تولید زباله 
معادل میانگین روزانه تولید زباله در هر منطقه در هر سال )برحسب هزار تن(، سرانه مساحت پارک برابر 

1. https://tmicto.tehran.ir/ انتشارات-سازمان۳/ آمارنامه-شهرداری-تهران

https://tmicto.tehran.ir/
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با مساحت پارک های عمومی )با احتساب پارک های جنگلی درون شهری( به تفکیک مناطق شهرداری 
برحسب متر مربع بخش بر جمعیت آن منطقه، و سرانه مرگ ومیر )تعداد فوت شدگان هر منطقه بخش 
بر جمعیت آن منطقه(. از میان این مجموعه داده مربوط به تفاوت ویژگی های ساالنه مناطق، باید به این 
نکته دقت کرد که اگر بین هر کدام از این متغیرها وابستگی زیادی وجود داشته باشد، تخمین نهایی 
دارای اریب خواهد بود. به منظور انتخاب متغیرهای مناسب برای کنترل، جدول همبستگی این متغیرها 
بررسی شد تا متغیرهایی با همبستگی کم تر به عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شوند. در نهایت 
متغیرهای تراکم جمعیت، اعتبارات جذب شده، سرانه تولید زباله، سرانه مساحت پارک، و سرانه مرگ ومیر 

برای این منظور انتخاب شدند. خالصه آماری داده ها در جدول )۲( آورده می شود:

جدول2:خالصهآماریدادهها

بيشينه کمينه انحراف معيار ميانگين مشاهدات متغيرها
۱۳۲/۶8 ۷۲/۵ ۷/4۱ ۹8/۰۵ ۱4۲۹۵۲ PM2.5 شاخص آالینده
۹۱/۳۱ ۳۱/۰8 ۷/۳۷ ۵۹/۲۵ ۱۳4۶۹۱ NO2 شاخص آالینده
۷۱/۰۲ ۲۵/۱8 4/4۳ 4۱/۷۹ ۱۲4۹۷۷ CO شاخص آالینده
۱8/4۱ ۶/۹۲ ۰/۶ ۱۵/۱۱ ۱۵4۳۲4 لگاریتم قیمت هر متر مسکن معامله شده 
۲8/۰8 ۰/۳۳ ۶/۳۹ 4/۹8 ۱۵4۳۲4 اختالف زمانی بین دو معامله )برحسب فصل(
۶۰۳۰ ۰ 8۱۵/4۳ ۵۲۳/۳۷ ۱۵4۳۲4 اعتبارات جذب شده 
۰/۰۰۱ ۰/۰۰۰۵ ۰/۰۰۰۲ ۰/۰۰۰8 ۱۵4۳۲4 سرانه تولید زباله )تن در روز بر نفر(
۳8/۰۳ ۰/۷۲ 4/۹۹ 4/88 ۱۵4۳۲4 سرانه مساحت فضای سبز
۰/۰۱ ۰/۰۰۱ ۰/۰۰۱ ۰/۰۰4 ۱۵4۳۲4 سرانه مرگ ومیر

مدل اقتصادسنجی

برای تخمین اثر آلودگی هوا بر قیمت مسکن از مدل داده های پانل استفاده می شود. مبنای این 
روش دنبال کردن تغییرات قیمت مربوط به یک واحد در طول زمان است که در پژوهش حاضر آن 
تا تغییرات  تا ۱۳۹۷ تکرار شده اند، دنبال می شوند  از کدهای پستی که در سال های ۱۳۹۲  دسته 
قیمت مسکن مربوط به آن کد پستی مشخص شود و تاثیر تغییرات آلودگی هوا بر تغییرات قیمت 
مسکن بررسی گردد. مدل ریاضی کلی روش پانل در پژوهش حاضر به صورت رابطه )۲( خواهد بود:

1۹ 
 

 ها خالصه آماری داده :2 جدول
 متغیرها مشاهدات میانگین انحراف معیار کمینه بیشینه

 PM2.5شاخص آالینده  1٤2۳۰2 ۵۰/۳٨ ٤1/۱ ۰/۱2 1۹2/٦٨
 NO2شاخص آالینده  1۹٤٦۳1 2۰/۰۳ ۹۱/۱ ۹1/۵٨ ۹1/۳1
 COشاخص آالینده  12٤۳۱۱ ٤1/۱۳ ٤/٤۹ 2۰/1٨ ۵2/۱1
 شده ر مسکن معاملهقیمت هر متلگاریتم  1۰٤۹2٤ 11/1۰ ۵/٦ ٦/۳2 ٤1/1٨
 اختالف زمانی بین دو معامله )برحسب فصل( 1۰٤۹2٤ ۳٨/٤ ٦/۹۳ ۹۹/۵ 2٨/۵٨

 شده اعتبارات جذب 1۰٤۹2٤ ۹۱/۰2۹ ٨1۰/٤۹ ۵ ٦۵۹۵
 سرانه تولید زباله )تن در روز بر نفر( 1۰٤۹2٤ ۵/۵۵۵٨ ۵۵۵2/۵ ۵۵۵۰/۵ ۵۵1/۵
 فضای سبز سرانه مساحت 1۰٤۹2٤ ٨٨/٤ ٤/۳۳ ۱2/۵ ۵۹/۹٨
 ومیر سرانه مرگ 1۰٤۹2٤ ۵/۵۵٤ ۵۵1/۵ ۵۵1/۵ ۵1/۵

 
 سنجیاقتصاد مدل

مربوط  قیمت . مبنای این روش دنبال کردن تغییراتشود ه میهای پانل استفاد از مدل دادهقیمت مسکن  بربرای تخمین اثر آلودگی هوا 
دنبال  ،اند تکرار شده 1۹۳۱تا  1۹۳2های  که در سال پستیحاضر آن دسته از کدهای  پژوهشدر طول زمان است که در  واحدبه یک 

قیمت مسکن بررسی تغییرات  برو تاثیر تغییرات آلودگی هوا شود پستی مشخص  شوند تا تغییرات قیمت مسکن مربوط به آن کد می
 خواهد بود: (2رابطه )به صورت  پژوهش حاضرروش پانل در  کلی . مدل ریاضیگردد

(2)                              
 شاخص     اثر ثابت،  ،  در زمان    مسکنای(  های شاخص شهری و شاخص منطقه لگاریتم قیمت حقیقی )در حالت      که در آن 

اثر بردار    پستی،  هر کد اثر ثابتبردار    در آن واقع است(،   که مسکن  )برای منطقه شهرداری  در زمان   پستی  آلودگی هوای کد
 . است  در زمان   پستی  غیرهای کنترلی کدمت بردار Zو  ،ثابت زمان )مانند ماه یا فصل مشخصی از یک سال(

 نتایج
تاثیر شاخص  اشاره شد، نحوۀها  داده بخشها به صورت کامل در  ها و مدل که توضیحات مربوط به آن با استفاده از داده بخشدر این 

شود. در مدل ما، تغییرات موارد مربوط به یک مسکن یعنی تغییرات قیمت،  شهر تهران بررسی می کالنآلودگی هوا بر قیمت مسکن در 
شود. به  در طول زمان بررسی می است، و تغییرات شاخص آلودگی هوایی که مسکن در معرض آن قرار داشته ،ای تغییرات شرایط منطقه

تواند موارد  که می شود میگرفته برای هر مسکن یک اثر ثابت در نظردر بررسی رابطه بین شاخص آلودگی هوا و قیمت،  همین منظور،
با توجه به  ،چنینهمها، سیستم تهویه و مواردی از این دست را کنترل کند.  های ساختاری آن مانند مساحت، تعداد اتاق مربوط به ویژگی

های  قرار دارد، این اثر ثابت ممکن است تا حدی موارد مربوط به ویژگی 1۹۳۱تا  1۹۳2های  که بین سال پژوهش حاضربازه زمانی 
چنینی که ه، دسترسی به اتوبان و موارد اینهای مترو و اتوبوس، دسترسی به مدرس محیطی و همسایگی را نیز مانند دسترسی به ایستگاه

به منظور کنترل سن بنا، متغیر فاصله زمانی نیاز به اشاره است که . نمایدکنترل  ،ندارند مدتی چندان امکان تغییردر چنین بازه کوتاه
 .شودمیگرفته ین دو معامله مسکن در مدل در نظرب

سازگاری و کارایی که فرض صفر آن  1بایست بین دو مدل اثر ثابت و اثر تصادفی انتخاب انجام بگیرد. آزمون هازمن برای تخمین مدل می
که ها  ها استفاده از مدل اثر تصادفی مرجح است. این نتیجه با توجه به نوع داده در تخمین ،بنابراین .شود رد نمی ،ثر تصادفی استمدل ا

گرفتن اثر . با در نظراست پذیربینی پیشها تکرارهای کمی در داده نهایی دارند،  کدام از آن های مسکونی زیاد است و هر تعداد آپارتمان
در سمت راست رگرسیون  مناطق مختلف شهر دارای تغییر هستند، میانمتغیرهایی که در طول زمان و پستی،  ای هر کدتصادفی بر

گرفتن اثر ثابت منطقه شهرداری که مسکن در آن این کار یک بار با در نظر ها ایجاد نشود. اضافه شد تا مشکل متغیر محذوف در تخمین
 های مدل توضیحات مربوط به آن آورده خواهد شد. که در ادامه و در یافته ،انجام شد نیز دو حالت واقع شده و یک بار با ترکیبی از این

                                                           
1.Hausman Test 
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منطقه ای(  شاخص  و  شهری  شاخص  حالت های  )در  حقیقی  قیمت  لگاریتم   

1۹ 
 

 ها خالصه آماری داده :2 جدول
 متغیرها مشاهدات میانگین انحراف معیار کمینه بیشینه

 PM2.5شاخص آالینده  1٤2۳۰2 ۵۰/۳٨ ٤1/۱ ۰/۱2 1۹2/٦٨
 NO2شاخص آالینده  1۹٤٦۳1 2۰/۰۳ ۹۱/۱ ۹1/۵٨ ۹1/۳1
 COشاخص آالینده  12٤۳۱۱ ٤1/۱۳ ٤/٤۹ 2۰/1٨ ۵2/۱1
 شده ر مسکن معاملهقیمت هر متلگاریتم  1۰٤۹2٤ 11/1۰ ۵/٦ ٦/۳2 ٤1/1٨
 اختالف زمانی بین دو معامله )برحسب فصل( 1۰٤۹2٤ ۳٨/٤ ٦/۹۳ ۹۹/۵ 2٨/۵٨

 شده اعتبارات جذب 1۰٤۹2٤ ۹۱/۰2۹ ٨1۰/٤۹ ۵ ٦۵۹۵
 سرانه تولید زباله )تن در روز بر نفر( 1۰٤۹2٤ ۵/۵۵۵٨ ۵۵۵2/۵ ۵۵۵۰/۵ ۵۵1/۵
 فضای سبز سرانه مساحت 1۰٤۹2٤ ٨٨/٤ ٤/۳۳ ۱2/۵ ۵۹/۹٨
 ومیر سرانه مرگ 1۰٤۹2٤ ۵/۵۵٤ ۵۵1/۵ ۵۵1/۵ ۵1/۵

 
 سنجیاقتصاد مدل

مربوط  قیمت . مبنای این روش دنبال کردن تغییراتشود ه میهای پانل استفاد از مدل دادهقیمت مسکن  بربرای تخمین اثر آلودگی هوا 
دنبال  ،اند تکرار شده 1۹۳۱تا  1۹۳2های  که در سال پستیحاضر آن دسته از کدهای  پژوهشدر طول زمان است که در  واحدبه یک 

قیمت مسکن بررسی تغییرات  برو تاثیر تغییرات آلودگی هوا شود پستی مشخص  شوند تا تغییرات قیمت مسکن مربوط به آن کد می
 خواهد بود: (2رابطه )به صورت  پژوهش حاضرروش پانل در  کلی . مدل ریاضیگردد

(2)                              
 شاخص     اثر ثابت،  ،  در زمان    مسکنای(  های شاخص شهری و شاخص منطقه لگاریتم قیمت حقیقی )در حالت      که در آن 

اثر بردار    پستی،  هر کد اثر ثابتبردار    در آن واقع است(،   که مسکن  )برای منطقه شهرداری  در زمان   پستی  آلودگی هوای کد
 . است  در زمان   پستی  غیرهای کنترلی کدمت بردار Zو  ،ثابت زمان )مانند ماه یا فصل مشخصی از یک سال(

 نتایج
تاثیر شاخص  اشاره شد، نحوۀها  داده بخشها به صورت کامل در  ها و مدل که توضیحات مربوط به آن با استفاده از داده بخشدر این 

شود. در مدل ما، تغییرات موارد مربوط به یک مسکن یعنی تغییرات قیمت،  شهر تهران بررسی می کالنآلودگی هوا بر قیمت مسکن در 
شود. به  در طول زمان بررسی می است، و تغییرات شاخص آلودگی هوایی که مسکن در معرض آن قرار داشته ،ای تغییرات شرایط منطقه

تواند موارد  که می شود میگرفته برای هر مسکن یک اثر ثابت در نظردر بررسی رابطه بین شاخص آلودگی هوا و قیمت،  همین منظور،
با توجه به  ،چنینهمها، سیستم تهویه و مواردی از این دست را کنترل کند.  های ساختاری آن مانند مساحت، تعداد اتاق مربوط به ویژگی

های  قرار دارد، این اثر ثابت ممکن است تا حدی موارد مربوط به ویژگی 1۹۳۱تا  1۹۳2های  که بین سال پژوهش حاضربازه زمانی 
چنینی که ه، دسترسی به اتوبان و موارد اینهای مترو و اتوبوس، دسترسی به مدرس محیطی و همسایگی را نیز مانند دسترسی به ایستگاه

به منظور کنترل سن بنا، متغیر فاصله زمانی نیاز به اشاره است که . نمایدکنترل  ،ندارند مدتی چندان امکان تغییردر چنین بازه کوتاه
 .شودمیگرفته ین دو معامله مسکن در مدل در نظرب

سازگاری و کارایی که فرض صفر آن  1بایست بین دو مدل اثر ثابت و اثر تصادفی انتخاب انجام بگیرد. آزمون هازمن برای تخمین مدل می
که ها  ها استفاده از مدل اثر تصادفی مرجح است. این نتیجه با توجه به نوع داده در تخمین ،بنابراین .شود رد نمی ،ثر تصادفی استمدل ا

گرفتن اثر . با در نظراست پذیربینی پیشها تکرارهای کمی در داده نهایی دارند،  کدام از آن های مسکونی زیاد است و هر تعداد آپارتمان
در سمت راست رگرسیون  مناطق مختلف شهر دارای تغییر هستند، میانمتغیرهایی که در طول زمان و پستی،  ای هر کدتصادفی بر

گرفتن اثر ثابت منطقه شهرداری که مسکن در آن این کار یک بار با در نظر ها ایجاد نشود. اضافه شد تا مشکل متغیر محذوف در تخمین
 های مدل توضیحات مربوط به آن آورده خواهد شد. که در ادامه و در یافته ،انجام شد نیز دو حالت واقع شده و یک بار با ترکیبی از این

                                                           
1.Hausman Test 

آن  در  که 
مسکن i در زمان a ،t اثر ثابت، xit شاخص آلودگی هوای کد پستی i در زمان t )برای منطقه شهرداری 
که مسکن i در آن واقع است(، Ii بردار اثر ثابت هر کد پستی، Tt بردار اثر ثابت زمان )مانند ماه یا فصل 

مشخصی از یک سال(، و Z بردار متغیرهای کنترلی کد پستی i در زمان t است. 

نتایج

در این بخش با استفاده از داده ها و مدل که توضیحات مربوط به آن ها به صورت کامل در بخش 
داده ها اشاره شد، نحوۀ تاثیر شاخص آلودگی هوا بر قیمت مسکن در کالن شهر تهران بررسی می شود. در 
مدل ما، تغییرات موارد مربوط به یک مسکن یعنی تغییرات قیمت، تغییرات شرایط منطقه ای، و تغییرات 
شاخص آلودگی هوایی که مسکن در معرض آن قرار داشته است، در طول زمان بررسی می شود. به همین 
منظور، در بررسی رابطه بین شاخص آلودگی هوا و قیمت، برای هر مسکن یک اثر ثابت در نظرگرفته 
می شود که می تواند موارد مربوط به ویژگی های ساختاری آن مانند مساحت، تعداد اتاق ها، سیستم تهویه 
و مواردی از این دست را کنترل کند. همچنین، با توجه به بازه زمانی پژوهش حاضر که بین سال های 
۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ قرار دارد، این اثر ثابت ممکن است تا حدی موارد مربوط به ویژگی های محیطی و 
همسایگی را نیز مانند دسترسی به ایستگاه های مترو و اتوبوس، دسترسی به مدرسه، دسترسی به اتوبان و 
موارد این چنینی که در چنین بازه کوتاه مدتی چندان امکان تغییر ندارند، کنترل نماید. نیاز به اشاره است 

که به منظور کنترل سن بنا، متغیر فاصله زمانی بین دو معامله مسکن در مدل در نظرگرفته می شود.
برای تخمین مدل می بایست بین دو مدل اثر ثابت و اثر تصادفی انتخاب انجام بگیرد. آزمون هازمن۱ 
که فرض صفر آن سازگاری و کارایی مدل اثر تصادفی است، رد نمی شود. بنابراین، در تخمین ها استفاده از 
مدل اثر تصادفی مرجح است. این نتیجه با توجه به نوع داده ها که تعداد آپارتمان های مسکونی زیاد است 
و هر کدام از آن ها تکرارهای کمی در داده نهایی دارند، پیش بینی پذیر است. با در نظرگرفتن اثر تصادفی 
برای هر کد پستی، متغیرهایی که در طول زمان و میان مناطق مختلف شهر دارای تغییر هستند، در 
سمت راست رگرسیون اضافه شد تا مشکل متغیر محذوف در تخمین ها ایجاد نشود. این کار یک بار با در 
نظرگرفتن اثر ثابت منطقه شهرداری که مسکن در آن واقع شده و یک بار با ترکیبی از این دو حالت نیز 

انجام شد، که در ادامه و در یافته های مدل توضیحات مربوط به آن آورده خواهد شد.

1. Hausman Test
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اثر آالینده PM2.5 بر قيمت مسکن در تهران

ما  تمرکز  پرداخته می شود.  از تصریح های مختلف  نتایج تخمین حاصل  به شرح  این بخش  در 
بر آالینده PM2.5 خواهد بود، چرا که این آالینده عالوه بر مشاهده پذیری بیش تر در هوا و اثرگذاری 
کوتاه مدت بر کیفیت تنفس افراد، در بیش تر موارد عاملی بوده که باعث قرار گرفتن شاخص کل در 
مرز هشدار یا باالتر از آن شده است. پس از انجام مراحل مختلف تمیزکاری داده ها، در نهایت تعداد 
۵۵۶۳۲ منزل مسکونی در نمونه باقی می ماند. در جدول )۳(، ضرایب تخمین رگرسیون آورده شده 
است. متغیر وابسته در تمام رگرسیون ها لگاریتم قیمت حقیقی منطقه ای هستند. در تمام تخمین ها 
اثر ثابت ماه و اثر ثابت سال در نظرگرفته شده اند. در این جدول، واحد فاصله زمانی فصل، واحد تراکم 
جمعیت ۱۰ هزار نفر بر متر مربع، واحد اعتبارات جذب شده میلیارد ریال، واحد سرانه زباله تن در روز 
بر نفر، و واحد سرانه پارک متر مربع بر نفر است. برای تخمین از روش تعمیم یافته حداقل مربعات با 
اثرات تصادفی۱ استفاده شده است. در تخمین ها، ابتدا مدل بدون اثر ثابت منطقه و متغیرهای کنترلی 
اجرا شد. سپس، اثر ثابت منطقه وارد مدل شد. پس از آن، مدل یک بار با متغیرهای کنترلی و بدون 
اثر ثابت منطقه اجرا شد و در آخر هم متغیر اثر ثابت منطقه و هم متغیرهای کنترلی وارد مدل شدند.
ضریب مربوط به آالینده PM2.5 در تمام رگرسیون های فوق دارای مقداری منفی و معنادار است. به این معنا 
که فرض اولیه ما در مورد تاثیر منفی آلودگی هوا بر قیمت مسکن در نتیجۀ بررسی های آماری نیز تایید شده 
است. در مقایسه رگرسیون های ۱ و ۲ و رگرسیون های ۳ و 4 که تفاوت آن ها در حضور متغیر اثر ثابت منطقه 
است، مشاهده می شود که بعد از وارد کردن این متغیر، مقدار ضریب مربوط به آالینده به شکل قابل توجهی 
کاهش یافته است. با توجه به لگاریتمی بودن متغیر وابسته، در عدم حضور و در حضور متغیر اثر ثابت منطقه، 
یک انحراف معیار افزایش در شاخص آالینده )۷/4۱( به ترتیب ۱8/۵ درصد و ۳/۱ درصد کاهش در قیمت 
مسکن ایجاد می کند. با مبنا قرار دادن رگرسیون 4 می توانیم بگوییم که اگر میانگین ساالنه شاخص آالینده 
PM2.5 برای یک منزل مسکونی به میزان ۵۰ واحد افزایش یابد )تغییر از وضعیت سالم به ناسالم(، قیمت آن 

مسکن ۲۱ درصد کاهش می یابد. تفسیر دیگر بر مبنای میانگین قیمت هر متر مربع از منازل مسکونی که برابر 
۳۶۵۰ هزار تومان )به قیمت فروردین ۱۳۹۲( بوده، به این ترتیب است: یک انحراف معیار افزایش در شاخص 

آالینده PM2.5 باعث کاهش قیمت به میزان ۱۱4 هزار تومان )به قیمت فروردین ۱۳۹۲( شده است. 
همان طور که مشخص است، متغیر کلیدی در این چهار رگرسیون اثر ثابت منطقه است و به نظر 

1. Random Effects Generalized Least Squares (GLS)
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می رسد که این متغیر بیش تر از متغیرهای کنترلی استفاده شده می تواند اثر ویژگی های محیطی که 
مسکن در آن واقع شده، کنترل کند. در مقایسه رگرسیون های ۱ و ۳ با وجود این که ضرایب متغیرهای 
کنترلی معنادار هستند، تغییر خاصی در ضریب آالینده مشاهده نمی شود. در رگرسیون 4 که هم اثر 
ثابت منطقه و هم متغیرهای کنترلی وارد مدل شده اند، ضریب آالینده تقریباً برابر با این ضریب در حالتی 
است که تنها اثر ثابت منطقه در مدل وجود داشت. این موضوع که بود یا نبود متغیرهای کنترلی در 
رگرسیون تغییری در ضریب مربوط به آالینده PM2.5 ایجاد نمی کند، بیانگر این موضوع است که مدل 

ما متغیر محذوف مهمی که کنترل نکردن آن باعث اریب در ضریب شاخص آلودگی شود، وجود ندارد.
در تمام تخمین ها ضریب فاصله زمانی بین دو معامله مقداری منفی و معنادار است. مقدار این 
ضریب در تخمین هایی که اثر ثابت منطقه به مدل اضافه می شوند، کاهش می یابد. منفی بودن این 
ضریب می تواند نشان دهندۀ این موضوع باشد که آن دسته از منازل مسکونی که با فاصله زمانی کم تر 
معامله می شوند، برای معامله کنندگان جذابیت بیش تری دارند و به همین علت قیمت بیش تری دارند 

نسبت به منازلی که با فاصله بیش تر معامله می شوند. 
در تخمین ۳ ضریب تراکم جمعیت مقداری منفی و معنادار دارد. این ضریب می تواند داللت بر این 
موضوع داشته باشد که افراد تمایل بیش تری به زندگی در مناطق خلوت تر دارند. مثبت بودن ضریب 
سرانه تولید زباله، منفی بودن ضریب سرانه مرگ ومیر، و مثبت بودن ضریب اعتبارات جذب شده و 
معنادار بودن آن ها می تواند نشان دهندۀ تاثیر تفاوت کیفیت زندگی افراد در مناطق مختلف باشد. در 
این تخمین، ضریب سرانه پارک مقدار منفی به خود گرفته که برخالف انتظار بوده است. این مقدار 
منفی می تواند ناشی از تغییرات اندک مساحت فضای سبز در مناطق نسبت به کل فضای سبز مناطق 
مختلف باشد. در تخمین 4 عالوه بر متغیرهای کنترلی اثر ثابت منطقه به مدل اضافه شده، این کار 
باعث شده تا مقدار ضرایب به طور کلی کاهش پیدا کند و از معناداری آن ها کم شود. عالمت ضرایب 

متغیر سرانه پارک و سرانه مرگ ومیر نیز در این تخمین تغییر کرده است.
به طور کلی، در مقایسه رگرسیون های ۳ و 4 مشاهده می شود که در وجود اثر ثابت منطقه در مدل، 
ضرایب مربوط به متغیرهای کنترلی تا حدی معناداری خود را از دست می دهند و در مواردی عالمت آن ها 
عوض می شود. در این خصوص باید مد نظر داشت که متغیرهایی که در این مدل به عنوان متغیرهای 
کنترلی در نظرگرفته شده اند، به نوعی متغیر واسطه ای۱ هستند که ممکن است متغیر محذوف۲ یا متغیر 

1. Proxy Variable
2. Omitted Variable
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کنترل بد۱ باشند. به این معنا که حضور این متغیرها به نوعی متغیرهایی را کنترل می کنند که ممکن است 
در سطح مناطق و در طول زمان دارای تغییر باشند، اما از طرفی ممکن است خود به نوعی متغیر خروجی 
باشند، یعنی از آلودگی هوا اثر بپذیرند. ما به این دلیل وارد تفسیر ضرایب تک تک آن ها نمی شویم و نکتۀ 
مهم این است که وارد کردن یا نکردن این متغیرها در مدل بر ضریب آالینده اثری نمی گذارد. این نتیجه، 

در واقع بیانگر پایداری تخمین اثر آلودگی نسبت به مسئله متغیر محذوف است.

جدول3:تخمیناثرآالیندهPM2.5برلگاریتمقیمتحقیقیمسکن

ضرایب رگرسيون
)1()2()3()4(

PM2.5 آالینده
-۰/۰۲۵۰***-۰/۰۰4۱***-۰/۰۲4۹***-۰/۰۰4۲***

)-۱۰۰/۰۶()-۱۳/۷4()-۱۰۰/۵۲()-۱۳/۷4(
بلهبلهاثر منطقه شهرداری

فاصله زمانی دو معامله
-۰/۰۰۵۱***-۰/۰۰۰۶*-۰/۰۰4۶**-۰/۰۰۰۶*

)-۱۵/4۳()-۲/۰۰()-۱4/۲۳()-۲/۰۱(

تراکم جمعیت
-۱۰/۲۱۲۱***-۲/۵۷۲8***

)-4۱/48()-۳/8۳(

اعتبارات جذب شده
۰/۰۰۰۰***۰/۰۰۰۰**

)۲۰/۲۹()۲/۶۹(

سرانه زباله
۱۶۳/4۰۰۰***۱۶/۰۵۱4

)۱۶/۳۷()۱/۱۹(

سرانه پارک
-۰/۰۱۱8***۰/۰۰۵۱**

)-۲۹/8۳()۲/۶۱(

سرانه مرگ ومیر
-۱۲/۳۰۶۵***۲/۵44۳*

)-۱۲/۷۱()۲/۱4(

اثر ثابت
۱۷/۶۷۰۶***۱۵/۹۵۷۷***۱۷/۷۹۹8***۱۵/8۶۹۲***

)۶۰۱/8۱()۳۹۶/8۷()۵۷۷/4۲()۳۱8/۶۱(
۱۱۶۷۳۹۱۱۶۷۳۹۱۱۶۷۳۹۱۱۶۷۳۹تعداد مشاهدات

:دهندمینشانصورتاینبهرامعناداریهاستارهوهستندtآمارهدهندۀنشانپرانتزداخلاعداد:توضیح
p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 *

1. Bad Control
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 CO و NO2 اثر آالینده های

با توجه به این که ایستگاه های آلودگی تهران عالوه بر شاخص PM2.5، شاخص آالینده های NO2 و 
CO را نیز اندازه گیری می کنند.۱ در این بخش به تخمین اثر این دو شاخص بر قیمت مسکن پرداخته 

می شود. البته همان طور که اشاره شد، به دلیل مشاهده ناپذیری بصری، نداشتن اثر آنی بر سالمت، و 
کم تر تعیین کننده بودن در شاخص کل انتظار داریم که اثر این دو شاخص بر قیمت مسکن به اندازه 
شاخص PM2.5 نباشد. عالوه بر این، جدول )4( نشان می دهد که همبستگی میان شاخص ها منفی 
است. بنابراین، در روزهای آلوده لزوماً تمامی آالینده ها هم جهت با هم باال نمی روند. در تخمین های 
اثر آالینده نیتروژن دی اکسید از مشاهدات مربوط به ۵۰۱۵۵ مسکن و در تخمین های اثر آالینده 
کربن مونواکسید از مشاهدات مربوط به 44۱۵۹ مسکن استفاده شده است. در جداول مربوط به اثر 
آالینده نیتروژن دی اکسید مالحظه می شود که ضریب آالینده در عدم حضور اثر ثابت منطقه مقدار 
منفی و در حضور آن مقدار مثبت به خود گرفته است. به این معنا که بدون حضور اثر ثابت در مدل 
افزایش ۲  افزایش به میزان یک انحراف معیار آالینده باعث کاهش ۶ درصد و در حضور آن باعث 
درصد در یک انحراف معیار لگاریتم قیمت حقیقی منطقه ای مسکن شده است. تاثیر این دو ضریب 
از نظر عالمت در این دو حالت متفاوت است، ولی در مجموع میزان این تاثیرات بسیار کم است. این 
اتفاق می تواند مربوط به این موضوع باشد که وضعیت شاخص این آالینده در حدی زیاد نبوده است 
که برای سالمت افراد مشکالت جدی ایجاد کند. از طرفی، این آالینده و آالینده کربن مونواکسید به 
اندازۀ آالینده ذرات معلق در هوا برای افراد جامعه قابل مشاهده نیستند. این عوامل می توانند دست 
به دست هم دهند و باعث شوند که تاثیر این آالینده ها بر قیمت مسکن مانند آالینده ذرات معلق در 

هوا قابل توجه نباشد.
دیده می شود.   PM2.5 آالینده  تاثیر  درباره  و   )۳( است که در جدول  برخالف چیزی  نتایج  این 
میانگین آالینده PM2.5 بسیار نزدیک به حد استاندارد آن و بین وضعیت سالم و ناسالم برای افراد 
خاص قرار دارد و با افزایش یک واحد انحراف معیار وارد وضعیت هشدار برای گروه های خاص می شود. 
در حالی که میانگین نیتروژن دی اکسید و کربن مونواکسید در حد پایینی است و یک انحراف معیار 
 ،PM2.5 تغییر در آن، یا حتی رسیدن آن به حد بیشینه خود در طول سال های اخیر مانند آالینده

۱. در سال های اخیر شاخص اوزون هم اندازه گیری می شود، اما فقط در دو ایستگاه و به این دلیل پوشش کمی 
هم از لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ زمانی در محدوده مورد بررسی دارد.



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
شم

 ش
ت و

س
ل بي

سا
ه 4

مار
ش

14
00

ن 
ستا

زم

28

حساسیت زا نخواهد بود. مثبت شدن ضریب آالینده نیتروژن دی اکسید در حالت وجود اثر ثابت منطقه 
ممکن است به این دلیل بوده باشد. توضیحاتی مشابه درباره آالینده کربن مونواکسید نیز می تواند 
صادق باشد، عالوه بر این مطلب، تاثیر معناداری از این آالینده بر قیمت مسکن مشاهده نمی شود. 
همبستگی کم و منفِی همبستگی این دو آالینده با آالینده PM2.5 که در جدول )4( بررسی شده است، 

با نتایج تخمین جدول )۵( سازگار است.

جدول4:همبستگیآالیندهها

PM2.5NO2CO

PM2.5
۱

NO2
-۰/۰۶۳۳۱

CO-۰/۲۳۳۲-۰/۱۷۳۳۱

بحث و نتيجه گيری

آلودگی هوا باعث ایجاد ناراحتی های گوناگونی برای شهروندان، به ویژه مشکالت مربوط به سالمت 
افراد می شود و در فصول سرد سال که پدیده وارونگی هوا رخ می دهد، این مشکل جلوه بیش تری دارد، 
چرا که بیش تر از همیشه قابل مشاهده و آزاردهنده است. اما کیفیت هوا در تمام نقاط شهر یکسان 
نیست و از آن جا که افراد محل زندگی خود را برای بلندمدت انتخاب می کنند، این فرضی منطقی 
است که افراد ترجیح می دهند در منطقه ای زندگی کنند که دارای کیفیت هوای بهتری باشد. پس 

این عامل می تواند یکی از عوامل تعیین کننده قیمت مسکن باشد.
هدف از انجام این پژوهش، پی بردن به این موضوع است که تغییرات آلودگی هوا در کالن شهر تهران 
)به عنوان شهری که طی سال های اخیر به شکل جدی با این مشکل روبه رو بوده است(، تا چه حدی بر 
تغییرات قیمت مسکن طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ اثرگذار بوده است. این پژوهش با پیروی از الگوی 
هدونیک، که اثر عامل مد نظر بر قیمت با کنترل کردن سایر عوامل سنجیده می شود، به تخمین این اثر 
می پردازد. با استفاده از داده پانل معامالت واحدهای مسکونی، که در طول دوره بررسی دست کم دو بار 
معامله شده اند، در الگوی تخمین  به طور ضمنی برای تمام عوامل مختص هر واحد که نامتغیر در زمان 
هستند و در داده قابل مشاهده نیستند، کنترل می شود. نتایج تخمین حاکی از اثر منفی و معنادار شاخص 
آالینده ذرات معلق در هوا با قطر کم تر از ۲/۵ میکرون بر قیمت مسکن در بازه مطالعاتی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ 
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در کالن شهر تهران است، به طوری که یک انحراف معیار افزایش شاخص آالینده PM2.5 به اندازۀ ۳/۱ 
درصد از قیمت مسکن می کاهد که معادل ۶ درصد کاهش در انحراف معیار لگاریتم قیمت مسکن است. 
به بیان دیگر، اگر میانگین ساالنه شاخص آالینده PM2.5 برای یک منزل مسکونی به میزان ۵۰ واحد 

افزایش یابد )تغییر از وضعیت سالم به ناسالم(، قیمت آن مسکن ۲۱ درصد کاهش می یابد.

جدول5:تخمینتاثیرآالیندهNO2وCOبرقیمتمسکن

NO2 آالیندهCO آالینده
)1()2()3()4()5()6()7()8(

آالینده 
-۰/۰۰44***۰/۰۰۱۶***-۰/۰۰۳۷***۰/۰۰۱۹***۰/۰۰۲۵***-۰/۰۰۰۳۰/۰۰۳۰***-۰/۰۰۰۵
)-۱۶/۵۲( )۶/۳۳( )-۱۳/۵۷( )۶/۹8( )4/4۶( )-۰/۵8( )۵/۳4( )-۰/8۵( 

اثر منطقه 
شهرداری

بلهبلهبلهبله

فاصله 
زمانی

-۰/۰۰8۰***-۰/۰۰۱۰**-۰/۰۰۷۵***-۰/۰۰۱۰**-۰/۰۰۷۷***-۰/۰۰۰4-۰/۰۰۷۲***-۰/۰۰۰۳
)-۲۰/۱۱( )-۲/۹۵( )-۱۹/۲۷( )-۲/۹4( )-۱۶/۲۵( )-۰/۹۱( )-۱۵/4۶( )-۰/8۶( 

تراکم 
جمعیت

-۱۰/۵۳۵۱***-۲/8۹۹۰***-۹/۵۷۲8***-۳/۱۰۰۶***

)-۳۶/۵8( )-4/۰۲( )-۳۰/۱۰( )-۳/8۰( 
اعتبارات 
جذب شده

۰/۰۰۰۰***۰/۰۰۰۰۰/۰۰۰۰***۰/۰۰۰۰*

)۲۰/۷4( )۱/84( )۲۰/۵۳( )۲/۰۳( 
سرانه 
زباله

۱4۰/۹۹84***۳۱/88۶4*۲۱۹/۵۰۱4***۱۹/۹4۵۰
)۱۲/4۹( )۲/۰8( )۱8/۵۰( )۱/۲۰( 

سرانه 
پارک

-۰/۰۰۷۵***۰/۰۰۰۲-۰/۰۰۷۹***۰/۰۰4۵*

)-۱۶/۶۱( )۰/۱۱( )-۱۶/۳۳( )۱/۹۶( 
سرانه 

مرگ ومیر
-۱۵/۷۳۷4***۵/۹۱۶۵***-۱۷/۹۱۹8***4/۷8۱4**

)-۱4/4۹( )4/۵۱( )-۱۵/۰۰( )۳/۲۱( 
***۱۵/4۵8۲***۱4/8۲8۷***۱۵/۵۳۹۶***۱4/۷۶۲4***۱۵/۳۷44***۱۵/۲۳88***۱۵/4۳۰۵***۱۵/۱۲۳۱اثر ثابت

)8۲۱/۷۹()48۶/۰4( )۶۵۰/۰۷( )۳4۰/۳۲( )۶۲۶/44( )4۱۰/۵۶( )۵۵۶/۶۲( )۳۰۳/۳۷( 

تعداد 
مشاهدات

۱۰4۹۰4۱۰4۹۰4۱۰4۹۰4۱۰4۹۰4۹۲۰8۶۹۲۰8۶۹۲۰8۶۹۲۰8۶

:دهندمینشانصورتاینبهرامعناداریهاستارهوهستندZآمارهدهندۀنشانپرانتزداخلاعداد:توضیح
p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 *
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با انجام این پژوهش نوعی قیمتگذاری برای آلودگی هوا )که کاالیی غیربازاری است( انجام می شود 
و می تواند به سیاستگذار در تصمیم گیری های سیاستی درباره کنترل آلودگی هوا کمک کند. با توجه 
حیطه  در  بیش تر  مطالعات  انجام  برای  بابی  فتح  حاضر  پژوهش  حوزه،  این  در  مطالعات  فقدان  به 

ارزشگذاری اقتصادی آلودگی هوا در ایران است. 
سهم های  اصلی این پژوهش، در درجه اول استفاده از داده های خرد معامالت مسکن و داده های 
تک تک ایستگاه های سنجش آلودگی در کالن شهر تهران و جور کردن آن ها با هم است. در درجه دوم، 
مطالعۀ حاضر نخستین پژوهش در ایران با استفاده از مدل داده های پانل واحدهایی است که در پایگاه 
داده چندین بار معامله شده اند. استفاده از این داده ما را قادر می سازد که با در نظرگرفتن متغیرهای 

مجازی مربوط به هر واحد، عوامل غیرقابل مشاهده واحدهای مسکونی را نیز بتوانیم کنترل کنیم. 
محدودیت اصلی پژوهش حاضر در دسترس نبودن داده های ایستگاه های آلودگی در سایر نقاط 
در صورت گسترش  است.  منجر شده  تهران  به کالن شهر  مطالعه  پوشش  تقلیل  به  که  بوده  کشور 
قرار گرفتن داده های آن  و در دسترس  از کشور  به مناطق بیش تری  آلودگی  ایستگاه های سنجش 
می توان تخمین را برای شهرهای بیش تری از کشور ایران انجام داد. از جمله زمینه های مهم برای 
مناطق  تفکیک  به  و  ساالنه  مناسب  کیفیت  با  کنترلی  داده های  تکمیل  نیز  آتی  مطالعات  بهبود 

شهرستان تهران نظیر ترافیک شهری است.
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در  با  كار  نيروی  تقاضای  توابع  تحليل  و  برآورد 
نظرگرفتن تفاوت جنسيت در ايران

پذیرش:1400/11/11دریافت:1400/07/05

چکيد     ه: در سه دهه اخیر، به رغم پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار زنان، نرخ بیکاری 
زنان افزایش قابل مالحظه ای یافته و از نرخ بیکاری مردان فزونی گرفته است. در پژوهش 
حاضر، عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار برحسب جنسیت )زنان و مردان( شناسایی شده 
است. نتایج برآورد الگوی پویا با استفاده از داده های آماری سال های ۱۳۹۶-۱۳۶۵ به روش 
گشتاورهای تعمیم یافته چندمعادله ای نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اثر 
مثبت و معنادار و دستمزدهای نسبی، هزینه نیروی کار نسبت به سرمایه، و سرمایه سرانه 
اثر منفی و معنادار بر تقاضای نیروی کار برحسب جنسیت دارند. نتایج حاصل از برآورد الگو 
نشان می دهد که سرعت تعدیل نیروی کار به سمت سطح مطلوب برای نیروی کار زن کندتر 
از نیروی کار مرد است. نتایج برآورد الگو نشانگر آن است که اثر مثبت تولید ناخالص داخلی 
غیرنفتی بر تقاضای نیروی کار زنان بیش تر از مردان است. بنابراین در شرایط رکودی، زنان 
نسبت به مردان فرصت های شغلی بیش تری را از دست می دهند. یافته دیگر آن که، نیروی 
کار زن و مرد جانشین هستند و در نتیجه، اجرای سیاست های یارانه دستمزد و معافیت 
حق بیمه سهم کارفرما برای استخدام زنان تاثیر مثبت و معناداری بر اشتغال نیروی کار زن 
دارد. همچنین، نیروی کار و سرمایه جانشین هستند و اجرای سیاست هایی که به افزایش 
هزینه نیروی کار نسبت به سرمایه منجر شود، به کاهش اشتغال منتهی می شود. در نهایت، 
پیشرفت فناوری از طریق افزایش سرمایه سرانه اثر منفی قابل توجهی بر اشتغال نیروی کار 

زن و مرد دارد.

کليد     واژه ها:  تقاضای نیروی کار پویا، هزینه های تعدیل، سرمایه بری، پیشرفت فناوری، 
روش گشتاورهای تعمیم یافته چندمعادله ای. 
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مقدمه

یکی از چالش های مهم بازار کار ایران، مربوط به تفاوت زیاد بین نرخ بیکاری زنان و مردان به رغم 
پایین بودن نرخ مشارکت زنان در بازار کار است. بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 
۱۳۹۶۱، نرخ بیکاری زنان در این سال حدود ۱۹/8 درصد و برای مردان ۱۰/۲ درصد بوده است، یعنی 

نرخ بیکاری زنان حدود ۹4 درصد باالتر از نرخ بیکاری مردان است. گفتنی است که نرخ مشارکت مردان 
و زنان در این سال به ترتیب حدود ۶4/۵ درصد و ۱۶ درصد بوده است که به وضوح نشان می دهد اختالف 
زیاد در نرخ بیکاری برحسب جنسیت به دلیل باال بودن نرخ مشارکت زنان و زیاد بودن فشار عرضه 
نیروی کار نیست و در واقع، فرصت های نابرابر اشتغال دلیل آن است و مشکل در طرف تقاضای بازار کار 
است. اگر نرخ مشارکت زنان ایرانی در حد میانگین جهانی می بود، نرخ بیکاری آن ها به مراتب باالتر از 
رقم ذکرشده قرار می داشت. بنابراین، یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه کرد مربوط به باال بودن 
نرخ بیکاری زنان به رغم پایین بودن نرخ مشارکت آن ها نسبت به مردان است و شناسایی راهکارهایی 
که بتواند تقاضا را برای نیروی کار زن افزایش دهد، از اهمیت زیادی برخوردار است. از منظر دیگر، با 
توجه به پایین تر بودن نرخ مشارکت زنان و باالتر بودن نرخ بیکاری آن ها می توان به ناهمگنی نیروی 
کار برحسب جنسیت در بازار کار ایران پی برد و برای کاهش فاصله نرخ بیکاری برحسب جنسیت به 
سیاست های ویژه با رویکرد جنسیتی در بازار کار نیاز است. به عبارت دیگر، اجرای سیاست های اقتصاد 
کالن به تنهایی جوابگوی نیازهای بازار کار نیست. خاطر نشان می سازد که سیاست های اقتصاد کالِن 
مشوق رشد اقتصادی ممکن است به ایجاد اشتغال گسترده برای مردان منجر شود، ولی اشتغال چندان 
زیادی برای زنان ایجاد ننماید. نکته دیگر آن که ممکن است در برخی از دوره ها به رغم مثبت بودن رشد 

اقتصادی، اشتغال افزایش نیابد و اقتصاد کشور با پدیده »رشد بدون اشتغال۲« مواجه شود.
سیاستگذاری بازار کار در ایران با محدودیت مطالعات تجربی و نظری در خصوص ارتباط سیاست های 
اقتصاد کالن موثر بر بازار کار و سیاست های فعال بازار کار مواجه است. برخی از مطالعات تجربی بر این 
موضوع اذعان می کنند که حتی با تحقق اهداف خوشبینانه در مورد نرخ رشد اقتصادی در برنامه ششم 
توسعه، امکان تحقق کامل اهداف اشتغال وجود ندارد و برای تحقق کامل آن به اجرای سیاست های فعال 
بازار کار نیاز است )امینی، ۱۳۹۷(. از منظر دیگر، به تفاوت تاثیرپذیری اشتغال زنان از رونق و رکود در 
مقایسه با اشتغال نیروی کار مردان کم تر پرداخته شده و سیاستگذار درک روشنی از ضرورت اجرای 

۱. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار ـ سال ۱۳۹۶
2 .Jobless Growth
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سیاست های فعال بازار کار برای حمایت بیش تر و ویژه از اشتغال زنان در شرایط رکود نداشته است. از این رو، 
فاصله بین نرخ بیکاری این دو گروه از نیروی کار کم تر نخواهد شد. افزون بر این، به دلیل کمبود مطالعات 
تجربی در خصوص رابطه جانشینی یا مکملی بین نیروی کار زن و مرد، در خصوص اطمینان از اثربخشی 
اجرای سیاست های حمایتی از اشتغال زنان ابهام وجود دارد. همچنین، به دلیل نامعلوم بودن رابطه جانشینی 
یا مکملی بین کار و سرمایه، در خصوص اثرات سیاست پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی بر اشتغال نیز 
تردید وجود دارد. پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی اگر به افزایش تعداد بنگاه های جدید و توسعه ظرفیت 
بنگاه های فعلی با فناوری موجود منجر شود، به افزایش اشتغال کمک می کند، ولی اگر به توسعه فناوری و 

جایگزینی سرمایه به جای نیروی کار منتهی شود، نتیجۀ آن کاهش اشتغال خواهد بود.
نظرگرفتن  در  با  اشتغال  بر  موثر  عوامل  شناسایی  برای  الگوسازی  حاضر،  پژوهش  اصلی  هدف 
تفاوت جنسیت است تا با استفاده از آن ها بتوان توصیه هایی به منظور کاهش فاصله نرخ های بیکاری 
زنان و مردان معرفی کرد. سهم پژوهش حاضر در ارتقای دانش کاربردی سیاستگذاران و برنامه ریزان 
بازار کار این است که به آن ها کمک می کند تا شناخت بهتر و دقیق تری از تفاوت های موجود در 
تاثیرپذیری اشتغال زنان از شرایط رونق و رکود در مقایسه با نیروی کار مرد پیدا کنند و بتوانند به 
ضرورت تغییر در میزان حمایت از اشتغال زنان در شرایط رکود پی ببرند. سهم دیگر این پژوهش، در 
ایجاد این بینش و پاسخ به این پرسش است که با توجه به شرایط اقتصاد ایران، آیا اجرای سیاست های 
کاهش هزینه استفاده از نیروی کار زن در مقایسه با هزینه های استفاده از نیروی کار مرد و سرمایه، 
از اثربخشی الزم بر افزایش اشتغال زنان برخوردار است یا خیر؟ نتایج پژوهش حاضر به سیاستگذار 
کمک می کند که به اثرات توسعه فناوری بر اشتغال پی ببرد و سپس بتواند از سیاست های مناسب 

برای کاهش اثرات منفی توسعه فناوری بر اشتغال استفاده نماید. 
سیستم  یک  در  و  نیست  مجزا  هم  از  مردان  و  زنان  کار  نیروی  تقاضای  این که  به  توجه  با 
اقتصادی می بایست مورد بررسی قرار گیرد، پس در پژوهش حاضر از روش گشتاورهای تعمیم یافته 
چندمعادله ای۱ استفاده می شود که یکی از سهم های پژوهش حاضر نسبت به مطالعات پیشین است. 
به بیان روشن تر، در مطالعات انجام شده در ایران، تقاضای نیروی کار زن به طور مجزا مورد بررسی قرار 
گرفته، ولی در پژوهش حاضر، برای اولین بار رابطه بین تقاضای نیروی کار زن و مرد به طور سیستمی 
در نظرگرفته شده و امکان مقایسه ضرایب متغیرهای تاثیرگذار بر اشتغال به تفکیک زن و مرد فراهم 

شده است که در کاربردهای سیاستگذاری حائز اهمیت است.

1. Multiple Equation Generalized Method of Moments
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مبانی نظری پژوهش

تقاضای نيروی کار

از  است  عبارت  کار  نیروی  تقاضای  کار،  نیروی  با فرض همگنی  اقتصاد خرد،  اولیه  مباحث  در 
رابطه ای که بین نرخ دستمزد )قیمت نیروی کار( و میزان تقاضای نیروی کار وجود دارد که نشان 
این  استخدام کند. در  را  کار  نیروی  از  تعدادی  مایل است چه  نرخ مزد معین،  کارفرما در  می دهد 
تعریف، یک فرض اساسی وجود دارد که مربوط به فرض ثابت بودن سایر عوامل )مانند سطح تولید 
تقاضای  بررسی  برای  کلی،  به طور  است.  فناوری(  و  سرمایه  از  استفاده  هزینه  محصول،  قیمت  یا 
نیروی کار می توان از نظریه های ایستا و پویای تقاضای نیروی کار استفاده نمود. نظریه های ایستای 
تقاضای نیروی کار، وضعیت تقاضای نیروی کار را از سوی کارفرمایان یا بنگاه های اقتصادی بر اساس 
قرار  تجزیه وتحلیل  مورد  معین  زمانی  مقطع  یک  در  هزینه  کمینه سازی  یا  سود  تابع  بیشینه سازی 
از سوی  را طی چند دوره زمانی  نهاده  این  تقاضای  نیروی کار،  تقاضای  پویای  می دهد. نظریه های 
واحدهای تولیدی در نظر می گیرند. در نظریه های پویا، تفاوت بین تقاضای واقعی و مطلوب برای عامل 
کار، به واسطه هزینه های تعدیل و عدم تعدیل مطرح می شود که در ادامه به بررسی رویکردهای مذکور 

.(Amini & Nikbin, 2020) پرداخته می شود

نظریه های ایستای تقاضای کار

الف( روش بيشينه کردن سود بنگاه
در ادبیات کالسیک اقتصاد، می توان از بیشینه کردن سود بنگاه برای تعیین تقاضای بنگاه برای 
نیروی کار استفاده کرد (Henderson, 1980). در نظریۀ رفتار تولیدکننده، عوامل تولید به دو گروه 
سرمایه و نیروي کار تقسیم مي شوند. کارفرما که مدیریت بنگاه اقتصادي را به عهده دارد، با ترکیب 
سرمایه و نیروي کار به تولید محصول مي پردازد. هر یک از عوامل تولید )سرمایه و نیروي کار(، اجرت 
ثابت دریافت مي کند و سود که از مابه التفاوت درآمد کل و هزینۀ کل به دست مي آید، پاداش مدیریت 
و تحمل ریسک کارفرما است. اگر از تابع سود بنگاه نسبت به قیمت های نیروی کار و سرمایه مشتق 
گرفته شود و مساوی صفر قرار داده شود، تابع تقاضای نیروی کار بنگاه به دست می آید که به موجب 
آن تقاضای نیروی کار تابعی از دستمزد، نرخ بهره )قیمت سرمایه(، و قیمت محصول است. تقاضای 
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نیروی کار با دستمزد رابطه غیرمستقیم و با قیمت محصول رابطه مستقیم دارد. با توجه به رابطه 
جانشینی یا مکملی بین کار و سرمایه، تقاضای نیروی کار می تواند رابطه مستقیم یا غیرمستقیم با 

نرخ بهره داشته باشد.

ب( روش کمينه کردن تابع هزینه
این روش به کمینه سازي مخارج بنگاه در یک سطح مشخصي از تولید و قیمت مي پردازد و بر 
اساس لم شفارد۱، با مشتق گیري از تابع هزینه نسبت به قیمت هاي نهاده ها، سیستم معادالت تقاضای 
نهاده ها به دست مي آید (Theil, 1900). به عبارت دیگر، از کمینه سازي کل مخارج نهاده ها نسبت به 
محدودیت فناوری براي ستانده مفروض و قیمت هاي مفروض نهاده ها، توابع تقاضا براي نهاده ها به 
صورت تابعي از ستانده و قیمت هاي نهاده ها به دست مي آید. در تابع تقاضای نیروی کار به دست آمده، 
تقاضای نیروی کار با تولید رابطه مستقیم و با دستمزدها رابطه معکوس دارد. رابطه تقاضای نیروی 
کار با نرخ بهره، با توجه به رابطه جانشینی و مکملی بین کار و سرمایه می تواند به ترتیب مثبت و 

منفی باشد.

نظریه های پویای تقاضای کار

کاهاک و زیلبربرگ۲ )۲۰۰4(، معتقدند نظریه ایستای تقاضای نیروی کار در رابطه با مسیر تعدیل 
)طول دورۀ زمانی تعدیل( در رسیدن به مقدار بلندمدت نهاده های تولید، هیچ جزئیاتی محکمی ارائه 
نمی دهد. عالوه بر این، نظریه مذکور، واقعیت هایی از قبیل محدودیت های فناورانه، نوسانات بازار، و 
تحرک نیروی کار را که بنگاه های اقتصادی در فرایند تعدیل ساختاری با آن روبه رو هستند، در نظر 
نمی گیرد. به منظور توانمند شدن در ارزیابی این پدیده ها، به مفهوم هزینه تعدیل که به صورت خاص 
بر زیان ایجادشدۀ ناشی از تغییر کّمی عامل تولید تمرکز می کند، متوسل می شود. فرم تبعی که برای 
توصیف هزینه های تعدیل بکار گرفته می شود، مدل پویای تقاضای نیروی کار و راه حل پایدار را تعیین 

.(Cahuc & Zylberberg, 2004) و مشروط می کند

1. Shephard’s Lemma
2. Cahuc & Zylberberg
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هزینه های تعدیل نيروی کار

مخارجی که به بنگاه هنگام تعدیل تعدادی از نیروی کار تحمیل می شود، هزینه های تعدیل نامیده 
می شود. هنگامی که بنگاه تعداد زیادی از نیروی کار خود را اخراج می کند، هزینه های قابل توجهی 
را متحمل می شود که شامل از دست رفتن تجربه و دانش آن نیروی کار در خط تولید بنگاه است. 
از منظر دیگر، هنگامی که اقدام به استخدام نیروی کار جدید می نماید، هزینه های فرایند جذب و 
آموزش نیروی کار جدید نیز به بنگاه تحمیل می گردد. به طور کلی، دو نوع هزینۀ تعدیل وجود دارد: 
هزینه های تعدیل متغیر و هزینه های تعدیل ثابت. هزینۀ تعدیل متغیر، به تعداد نیروی کاری که بنگاه 
استخدام یا اخراج می کند، بستگی دارد. برای مثال، هزینه های آموزش نیروی کار جدید به طور کامل 
بستگی به این دارد که آیا بنگاه یک نفر یا این که ده نفر را استخدام می کند. در مقابل، هزینه های 
تعدیل ثابت به تعداد استخدام و اخراج نیروی کار بستگی ندارد. هزینه هایی که در اثر انجام دادن 
هزینه های اداری کارکنان به بنگاه تحمیل می شود، این جنس از هزینه به تعداد فرم های درخواست 
کار یا تعداد مهرهای اخراج نیروی کار که ممکن است در چارچوب فرایند بنگاه اتفاق بیفتد، بستگی 

.(Borjas, 2006) ندارد

ناهمگنی نيروی کار

وقتی بحث ناهمگنی نیروی کار مطرح می شود، منظور این است که ما دست کم با دو نوع نیروی 
کار روبه رو هستیم که با هم تفاوت هایی دارند. این تفاوت ها می تواند مربوط به تفکیک جنسیت باشد 
نیروی کار را به دو گروه زنان و مردان تقسیم بندی می کند. در رویکرد ایستا، بر اساس  که معموالً 
شنلز و فن رینن۱ )۱۹۹۹( مدلسازی ها بر مبنای وقوع تغییرات فناوری و اریبی که در سطح مهارت 
نیروی کار اتفاق می افتد، بنا نهاده شده است که در آن سه مورد از عوامل متغیر شامل نیروی کار 
ماهر، نیروی کار غیرماهر، و مواد اولیه و دو نوع از عوامل شبه ثابت شامل سرمایه فیزیکی )K( و سرمایه 
فناورانه )R( در نظرگرفته شده است. همچنین، تابع تولید مشتق شده از تابع هزینه در قالب تابع هزینه 
شبه ثابت ترانسالگ است. در ضمن، رویکرد مطرح شده را می توان برای ناهمگنی نیروی کار برحسب 
جنسیت نیز بکار برد. هنگامی که پیشرفت فناوری به افزایش شدت استفاده از نیروی کار زن منجر 
شود، یک افزایش برون زا در موجودی فناوری )شوک فناوری(، تقاضای بکارگیری نیروی کار زن را 

1. Chennells & Van Reenen
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نسبت به مرد افزایش خواهد داد. به طوری که منحنی تقاضای نیروی کار زن به بیرون انتقال می یابد و 
در نقطه تعادل، هم افزایش در دستمزد نسبی و هم افزایش در سهم اشتغال زنان ایجاد می شود. این 

.(Amini et al., 2013) امر موجب کاهش نابرابری دستمزدهای نسبی نیروی کار زن و مرد می شود
 البته همان طور که پیش تر مطرح شد، رویکرد پژوهش حاضر بر اساس رویکرد پویای تقاضای 
با لحاظ شرط ناهمگنی نیروی کار برحسب جنسیت  ادامه به استخراج آن  کار استوار است که در 

خواهیم پرداخت.

تابع تقاضای پویای نيروی کار بنگاه بر اساس ناهمگنی نيروی کار برحسب جنسيت

برای استخراج تابع تقاضای نیروی کار، فرض بر آن است که فناوری تولید بنگاه از تابع کاب ـ 
داگالس پیروی می کند: 

4 
 

 شود نسبی نیروی کار زن و مرد میشود. این امر موجب کاهش نابرابری دستمزدهای  ایجاد میافزایش در سهم اشتغال زنان 

(Amini et al., 2013.) 
پویای تقاضای کار استوار است که در ادامه به  کردحاضر بر اساس روی پژوهش، رویکرد تر مطرح شد که پیش طور همانالبته  

 خواهیم پرداخت. جنسیتحسب ا لحاظ شرط ناهمگنی نیروی کار براستخراج آن ب
 

 جنسیتحسب اه بر اساس ناهمگنی نیروی کار برتابع تقاضای پویای نیروی کار بنگ
 کند: داگالس پیروی میـ  فناوری تولید بنگاه از تابع کاب، فرض بر آن است که تابع تقاضای نیروی کار استخراج برای

           
     

      
        (6)  

تحول     حسب جنسیت و( بر ،   سطح اشتغال دو نوع از نیروی کار )        و   در زمان  ، موجودی سرمایه برای بنگاه    
یعنی بنگاه با محدودیت کند )می را تعیین 6دهند. افزون بر این، فرض بر آن است که بنگاه مقدار تولید انتظاریفناوری را نشان می

 های خود است: کردن هزینه کمینه، بنگاه به دنبال این مواجه است(. بر اساسمقداری تولید 
     ∑   

    
  

             ∑       
 
    ∑   

 
 
   (               )

   
 
                 

     (2)  
 تولید خواهیم داشت: مقداریتحت محدودیت 

               
      

       
        (9)  

، نرخ دستمزد نیروی    . استنرخ بهره  و ای، نرخ استهالک سرمایه، از سرمایه که شامل قیمت کاالهای سرمایه استفاده، هزینه   
، شرط مرتبه اول نرخ تنزیل است. بنابراین عامل  و  ،های تعدیل نیروی کار و سرمایه بیانگر هزینه   و   ،  کار برای هر سطح 

 نوشته خواهد شد: (9رابطه )به صورت  اشتغالبرای  2معادله اولر()
  ( 

 
     (               )    (               )             

  
       

)              
      (9)  

 و برای سرمایه: 
  ( 

 
                                          

  
      

)       (1)  
است.  (    ،    ) مدت آنیز خطی کردن در حوالی تعادل بلندحل این سیستم، قضیه مشتق ضمنی و ن های حلیکی از راه

 :است (1)رابطه  بندی نیروی کار به صورتس طبقهاسا بنابراین، مسیر بهینه اشتغال بر
                           ∑                       

     (1)  
تواند از حل  لوب اشتغال میبه سطح اشتغال مطلوب است. اصالح سطح مط موثرضریب تعدیل اشتغال    و  تنزیل، عامل   

  ) های تعدیل مشتق شود. بنابراین، به سطح تولید انتظاری سازی بنگاه بدون هزینهبهینه
    نسبت دستمزدهای انتظاری ،( 

   
   

    های نیروی کار به سرمایه هزینهنسبت  ،زن و مرد() های مختلف کار هبرای گرو
  
های فنی را مجازی زمان که پیشرفتو متغیر ،   

 تصریح خواهد شد:  (1رابطه )به صورت  ، سطح مطلوب اشتغال. بنابراین، بستگی داردکند لحاظ می
                    

  ∑             
  
            

  
     

                   
      (1)  

 : استبازنویسی ( قابل8رابطه ) صورتکه این رابطه به 
               (      )                    (8)  

در  پیروی کند،      متغیره چند ینداز فرا       زاست. اگر فرض شود که ، بردار لگاریتمی متغیرهای برون       (8) در رابطه
 مشاهده: اساس متغیرهای قابل نتیجه، بر

        
                                ∑             

  
   ∑          (  

  
)
   

       (  )  

                                                           
1. Expected Production  
2. First Order Conditions (Euler Equations)  

                )۱(
 

4 
 

 شود نسبی نیروی کار زن و مرد میشود. این امر موجب کاهش نابرابری دستمزدهای  ایجاد میافزایش در سهم اشتغال زنان 

(Amini et al., 2013.) 
پویای تقاضای کار استوار است که در ادامه به  کردحاضر بر اساس روی پژوهش، رویکرد تر مطرح شد که پیش طور همانالبته  

 خواهیم پرداخت. جنسیتحسب ا لحاظ شرط ناهمگنی نیروی کار براستخراج آن ب
 

 جنسیتحسب اه بر اساس ناهمگنی نیروی کار برتابع تقاضای پویای نیروی کار بنگ
 کند: داگالس پیروی میـ  فناوری تولید بنگاه از تابع کاب، فرض بر آن است که تابع تقاضای نیروی کار استخراج برای

           
     

      
        (6)  

تحول     حسب جنسیت و( بر ،   سطح اشتغال دو نوع از نیروی کار )        و   در زمان  ، موجودی سرمایه برای بنگاه    
یعنی بنگاه با محدودیت کند )می را تعیین 6دهند. افزون بر این، فرض بر آن است که بنگاه مقدار تولید انتظاریفناوری را نشان می

 های خود است: کردن هزینه کمینه، بنگاه به دنبال این مواجه است(. بر اساسمقداری تولید 
     ∑   

    
  

             ∑       
 
    ∑   

 
 
   (               )

   
 
                 

     (2)  
 تولید خواهیم داشت: مقداریتحت محدودیت 

               
      

       
        (9)  

، نرخ دستمزد نیروی    . استنرخ بهره  و ای، نرخ استهالک سرمایه، از سرمایه که شامل قیمت کاالهای سرمایه استفاده، هزینه   
، شرط مرتبه اول نرخ تنزیل است. بنابراین عامل  و  ،های تعدیل نیروی کار و سرمایه بیانگر هزینه   و   ،  کار برای هر سطح 

 نوشته خواهد شد: (9رابطه )به صورت  اشتغالبرای  2معادله اولر()
  ( 

 
     (               )    (               )             

  
       

)              
      (9)  

 و برای سرمایه: 
  ( 

 
                                          

  
      

)       (1)  
است.  (    ،    ) مدت آنیز خطی کردن در حوالی تعادل بلندحل این سیستم، قضیه مشتق ضمنی و ن های حلیکی از راه

 :است (1)رابطه  بندی نیروی کار به صورتس طبقهاسا بنابراین، مسیر بهینه اشتغال بر
                           ∑                       

     (1)  
تواند از حل  لوب اشتغال میبه سطح اشتغال مطلوب است. اصالح سطح مط موثرضریب تعدیل اشتغال    و  تنزیل، عامل   

  ) های تعدیل مشتق شود. بنابراین، به سطح تولید انتظاری سازی بنگاه بدون هزینهبهینه
    نسبت دستمزدهای انتظاری ،( 

   
   

    های نیروی کار به سرمایه هزینهنسبت  ،زن و مرد() های مختلف کار هبرای گرو
  
های فنی را مجازی زمان که پیشرفتو متغیر ،   

 تصریح خواهد شد:  (1رابطه )به صورت  ، سطح مطلوب اشتغال. بنابراین، بستگی داردکند لحاظ می
                    

  ∑             
  
            

  
     

                   
      (1)  

 : استبازنویسی ( قابل8رابطه ) صورتکه این رابطه به 
               (      )                    (8)  

در  پیروی کند،      متغیره چند ینداز فرا       زاست. اگر فرض شود که ، بردار لگاریتمی متغیرهای برون       (8) در رابطه
 مشاهده: اساس متغیرهای قابل نتیجه، بر

        
                                ∑             

  
   ∑          (  

  
)
   

       (  )  

                                                           
1. Expected Production  
2. First Order Conditions (Euler Equations)  

 سطح اشتغال دو نوع از نیروی کار 

4 
 

 شود نسبی نیروی کار زن و مرد میشود. این امر موجب کاهش نابرابری دستمزدهای  ایجاد میافزایش در سهم اشتغال زنان 

(Amini et al., 2013.) 
پویای تقاضای کار استوار است که در ادامه به  کردحاضر بر اساس روی پژوهش، رویکرد تر مطرح شد که پیش طور همانالبته  

 خواهیم پرداخت. جنسیتحسب ا لحاظ شرط ناهمگنی نیروی کار براستخراج آن ب
 

 جنسیتحسب اه بر اساس ناهمگنی نیروی کار برتابع تقاضای پویای نیروی کار بنگ
 کند: داگالس پیروی میـ  فناوری تولید بنگاه از تابع کاب، فرض بر آن است که تابع تقاضای نیروی کار استخراج برای

           
     

      
        (6)  

تحول     حسب جنسیت و( بر ،   سطح اشتغال دو نوع از نیروی کار )        و   در زمان  ، موجودی سرمایه برای بنگاه    
یعنی بنگاه با محدودیت کند )می را تعیین 6دهند. افزون بر این، فرض بر آن است که بنگاه مقدار تولید انتظاریفناوری را نشان می

 های خود است: کردن هزینه کمینه، بنگاه به دنبال این مواجه است(. بر اساسمقداری تولید 
     ∑   

    
  

             ∑       
 
    ∑   

 
 
   (               )

   
 
                 

     (2)  
 تولید خواهیم داشت: مقداریتحت محدودیت 

               
      

       
        (9)  

، نرخ دستمزد نیروی    . استنرخ بهره  و ای، نرخ استهالک سرمایه، از سرمایه که شامل قیمت کاالهای سرمایه استفاده، هزینه   
، شرط مرتبه اول نرخ تنزیل است. بنابراین عامل  و  ،های تعدیل نیروی کار و سرمایه بیانگر هزینه   و   ،  کار برای هر سطح 

 نوشته خواهد شد: (9رابطه )به صورت  اشتغالبرای  2معادله اولر()
  ( 

 
     (               )    (               )             

  
       

)              
      (9)  

 و برای سرمایه: 
  ( 

 
                                          

  
      

)       (1)  
است.  (    ،    ) مدت آنیز خطی کردن در حوالی تعادل بلندحل این سیستم، قضیه مشتق ضمنی و ن های حلیکی از راه

 :است (1)رابطه  بندی نیروی کار به صورتس طبقهاسا بنابراین، مسیر بهینه اشتغال بر
                           ∑                       

     (1)  
تواند از حل  لوب اشتغال میبه سطح اشتغال مطلوب است. اصالح سطح مط موثرضریب تعدیل اشتغال    و  تنزیل، عامل   

  ) های تعدیل مشتق شود. بنابراین، به سطح تولید انتظاری سازی بنگاه بدون هزینهبهینه
    نسبت دستمزدهای انتظاری ،( 

   
   

    های نیروی کار به سرمایه هزینهنسبت  ،زن و مرد() های مختلف کار هبرای گرو
  
های فنی را مجازی زمان که پیشرفتو متغیر ،   

 تصریح خواهد شد:  (1رابطه )به صورت  ، سطح مطلوب اشتغال. بنابراین، بستگی داردکند لحاظ می
                    

  ∑             
  
            

  
     

                   
      (1)  

 : استبازنویسی ( قابل8رابطه ) صورتکه این رابطه به 
               (      )                    (8)  

در  پیروی کند،      متغیره چند ینداز فرا       زاست. اگر فرض شود که ، بردار لگاریتمی متغیرهای برون       (8) در رابطه
 مشاهده: اساس متغیرهای قابل نتیجه، بر

        
                                ∑             

  
   ∑          (  

  
)
   

       (  )  

                                                           
1. Expected Production  
2. First Order Conditions (Euler Equations)  

 و 

4 
 

 شود نسبی نیروی کار زن و مرد میشود. این امر موجب کاهش نابرابری دستمزدهای  ایجاد میافزایش در سهم اشتغال زنان 

(Amini et al., 2013.) 
پویای تقاضای کار استوار است که در ادامه به  کردحاضر بر اساس روی پژوهش، رویکرد تر مطرح شد که پیش طور همانالبته  

 خواهیم پرداخت. جنسیتحسب ا لحاظ شرط ناهمگنی نیروی کار براستخراج آن ب
 

 جنسیتحسب اه بر اساس ناهمگنی نیروی کار برتابع تقاضای پویای نیروی کار بنگ
 کند: داگالس پیروی میـ  فناوری تولید بنگاه از تابع کاب، فرض بر آن است که تابع تقاضای نیروی کار استخراج برای

           
     

      
        (6)  

تحول     حسب جنسیت و( بر ،   سطح اشتغال دو نوع از نیروی کار )        و   در زمان  ، موجودی سرمایه برای بنگاه    
یعنی بنگاه با محدودیت کند )می را تعیین 6دهند. افزون بر این، فرض بر آن است که بنگاه مقدار تولید انتظاریفناوری را نشان می

 های خود است: کردن هزینه کمینه، بنگاه به دنبال این مواجه است(. بر اساسمقداری تولید 
     ∑   

    
  

             ∑       
 
    ∑   

 
 
   (               )

   
 
                 

     (2)  
 تولید خواهیم داشت: مقداریتحت محدودیت 

               
      

       
        (9)  

، نرخ دستمزد نیروی    . استنرخ بهره  و ای، نرخ استهالک سرمایه، از سرمایه که شامل قیمت کاالهای سرمایه استفاده، هزینه   
، شرط مرتبه اول نرخ تنزیل است. بنابراین عامل  و  ،های تعدیل نیروی کار و سرمایه بیانگر هزینه   و   ،  کار برای هر سطح 

 نوشته خواهد شد: (9رابطه )به صورت  اشتغالبرای  2معادله اولر()
  ( 

 
     (               )    (               )             

  
       

)              
      (9)  

 و برای سرمایه: 
  ( 

 
                                          

  
      

)       (1)  
است.  (    ،    ) مدت آنیز خطی کردن در حوالی تعادل بلندحل این سیستم، قضیه مشتق ضمنی و ن های حلیکی از راه

 :است (1)رابطه  بندی نیروی کار به صورتس طبقهاسا بنابراین، مسیر بهینه اشتغال بر
                           ∑                       

     (1)  
تواند از حل  لوب اشتغال میبه سطح اشتغال مطلوب است. اصالح سطح مط موثرضریب تعدیل اشتغال    و  تنزیل، عامل   

  ) های تعدیل مشتق شود. بنابراین، به سطح تولید انتظاری سازی بنگاه بدون هزینهبهینه
    نسبت دستمزدهای انتظاری ،( 

   
   

    های نیروی کار به سرمایه هزینهنسبت  ،زن و مرد() های مختلف کار هبرای گرو
  
های فنی را مجازی زمان که پیشرفتو متغیر ،   

 تصریح خواهد شد:  (1رابطه )به صورت  ، سطح مطلوب اشتغال. بنابراین، بستگی داردکند لحاظ می
                    

  ∑             
  
            

  
     

                   
      (1)  

 : استبازنویسی ( قابل8رابطه ) صورتکه این رابطه به 
               (      )                    (8)  

در  پیروی کند،      متغیره چند ینداز فرا       زاست. اگر فرض شود که ، بردار لگاریتمی متغیرهای برون       (8) در رابطه
 مشاهده: اساس متغیرهای قابل نتیجه، بر

        
                                ∑             

  
   ∑          (  

  
)
   

       (  )  

                                                           
1. Expected Production  
2. First Order Conditions (Euler Equations)  

 در زمان 

4 
 

 شود نسبی نیروی کار زن و مرد میشود. این امر موجب کاهش نابرابری دستمزدهای  ایجاد میافزایش در سهم اشتغال زنان 

(Amini et al., 2013.) 
پویای تقاضای کار استوار است که در ادامه به  کردحاضر بر اساس روی پژوهش، رویکرد تر مطرح شد که پیش طور همانالبته  

 خواهیم پرداخت. جنسیتحسب ا لحاظ شرط ناهمگنی نیروی کار براستخراج آن ب
 

 جنسیتحسب اه بر اساس ناهمگنی نیروی کار برتابع تقاضای پویای نیروی کار بنگ
 کند: داگالس پیروی میـ  فناوری تولید بنگاه از تابع کاب، فرض بر آن است که تابع تقاضای نیروی کار استخراج برای

           
     

      
        (6)  

تحول     حسب جنسیت و( بر ،   سطح اشتغال دو نوع از نیروی کار )        و   در زمان  ، موجودی سرمایه برای بنگاه    
یعنی بنگاه با محدودیت کند )می را تعیین 6دهند. افزون بر این، فرض بر آن است که بنگاه مقدار تولید انتظاریفناوری را نشان می

 های خود است: کردن هزینه کمینه، بنگاه به دنبال این مواجه است(. بر اساسمقداری تولید 
     ∑   

    
  

             ∑       
 
    ∑   

 
 
   (               )

   
 
                 

     (2)  
 تولید خواهیم داشت: مقداریتحت محدودیت 

               
      

       
        (9)  

، نرخ دستمزد نیروی    . استنرخ بهره  و ای، نرخ استهالک سرمایه، از سرمایه که شامل قیمت کاالهای سرمایه استفاده، هزینه   
، شرط مرتبه اول نرخ تنزیل است. بنابراین عامل  و  ،های تعدیل نیروی کار و سرمایه بیانگر هزینه   و   ،  کار برای هر سطح 

 نوشته خواهد شد: (9رابطه )به صورت  اشتغالبرای  2معادله اولر()
  ( 

 
     (               )    (               )             

  
       

)              
      (9)  

 و برای سرمایه: 
  ( 

 
                                          

  
      

)       (1)  
است.  (    ،    ) مدت آنیز خطی کردن در حوالی تعادل بلندحل این سیستم، قضیه مشتق ضمنی و ن های حلیکی از راه

 :است (1)رابطه  بندی نیروی کار به صورتس طبقهاسا بنابراین، مسیر بهینه اشتغال بر
                           ∑                       

     (1)  
تواند از حل  لوب اشتغال میبه سطح اشتغال مطلوب است. اصالح سطح مط موثرضریب تعدیل اشتغال    و  تنزیل، عامل   

  ) های تعدیل مشتق شود. بنابراین، به سطح تولید انتظاری سازی بنگاه بدون هزینهبهینه
    نسبت دستمزدهای انتظاری ،( 

   
   

    های نیروی کار به سرمایه هزینهنسبت  ،زن و مرد() های مختلف کار هبرای گرو
  
های فنی را مجازی زمان که پیشرفتو متغیر ،   

 تصریح خواهد شد:  (1رابطه )به صورت  ، سطح مطلوب اشتغال. بنابراین، بستگی داردکند لحاظ می
                    

  ∑             
  
            

  
     

                   
      (1)  

 : استبازنویسی ( قابل8رابطه ) صورتکه این رابطه به 
               (      )                    (8)  

در  پیروی کند،      متغیره چند ینداز فرا       زاست. اگر فرض شود که ، بردار لگاریتمی متغیرهای برون       (8) در رابطه
 مشاهده: اساس متغیرهای قابل نتیجه، بر

        
                                ∑             

  
   ∑          (  

  
)
   

       (  )  

                                                           
1. Expected Production  
2. First Order Conditions (Euler Equations)  

، موجودی سرمایه برای بنگاه 

4 
 

 شود نسبی نیروی کار زن و مرد میشود. این امر موجب کاهش نابرابری دستمزدهای  ایجاد میافزایش در سهم اشتغال زنان 

(Amini et al., 2013.) 
پویای تقاضای کار استوار است که در ادامه به  کردحاضر بر اساس روی پژوهش، رویکرد تر مطرح شد که پیش طور همانالبته  

 خواهیم پرداخت. جنسیتحسب ا لحاظ شرط ناهمگنی نیروی کار براستخراج آن ب
 

 جنسیتحسب اه بر اساس ناهمگنی نیروی کار برتابع تقاضای پویای نیروی کار بنگ
 کند: داگالس پیروی میـ  فناوری تولید بنگاه از تابع کاب، فرض بر آن است که تابع تقاضای نیروی کار استخراج برای

           
     

      
        (6)  

تحول     حسب جنسیت و( بر ،   سطح اشتغال دو نوع از نیروی کار )        و   در زمان  ، موجودی سرمایه برای بنگاه    
یعنی بنگاه با محدودیت کند )می را تعیین 6دهند. افزون بر این، فرض بر آن است که بنگاه مقدار تولید انتظاریفناوری را نشان می

 های خود است: کردن هزینه کمینه، بنگاه به دنبال این مواجه است(. بر اساسمقداری تولید 
     ∑   

    
  

             ∑       
 
    ∑   

 
 
   (               )

   
 
                 

     (2)  
 تولید خواهیم داشت: مقداریتحت محدودیت 

               
      

       
        (9)  

، نرخ دستمزد نیروی    . استنرخ بهره  و ای، نرخ استهالک سرمایه، از سرمایه که شامل قیمت کاالهای سرمایه استفاده، هزینه   
، شرط مرتبه اول نرخ تنزیل است. بنابراین عامل  و  ،های تعدیل نیروی کار و سرمایه بیانگر هزینه   و   ،  کار برای هر سطح 

 نوشته خواهد شد: (9رابطه )به صورت  اشتغالبرای  2معادله اولر()
  ( 

 
     (               )    (               )             

  
       

)              
      (9)  

 و برای سرمایه: 
  ( 

 
                                          

  
      

)       (1)  
است.  (    ،    ) مدت آنیز خطی کردن در حوالی تعادل بلندحل این سیستم، قضیه مشتق ضمنی و ن های حلیکی از راه

 :است (1)رابطه  بندی نیروی کار به صورتس طبقهاسا بنابراین، مسیر بهینه اشتغال بر
                           ∑                       

     (1)  
تواند از حل  لوب اشتغال میبه سطح اشتغال مطلوب است. اصالح سطح مط موثرضریب تعدیل اشتغال    و  تنزیل، عامل   

  ) های تعدیل مشتق شود. بنابراین، به سطح تولید انتظاری سازی بنگاه بدون هزینهبهینه
    نسبت دستمزدهای انتظاری ،( 

   
   

    های نیروی کار به سرمایه هزینهنسبت  ،زن و مرد() های مختلف کار هبرای گرو
  
های فنی را مجازی زمان که پیشرفتو متغیر ،   

 تصریح خواهد شد:  (1رابطه )به صورت  ، سطح مطلوب اشتغال. بنابراین، بستگی داردکند لحاظ می
                    

  ∑             
  
            

  
     

                   
      (1)  

 : استبازنویسی ( قابل8رابطه ) صورتکه این رابطه به 
               (      )                    (8)  

در  پیروی کند،      متغیره چند ینداز فرا       زاست. اگر فرض شود که ، بردار لگاریتمی متغیرهای برون       (8) در رابطه
 مشاهده: اساس متغیرهای قابل نتیجه، بر

        
                                ∑             

  
   ∑          (  

  
)
   

       (  )  

                                                           
1. Expected Production  
2. First Order Conditions (Euler Equations)  

 تحول فناوری را نشان می دهند. افزون بر این، فرض بر آن است که بنگاه مقدار 

4 
 

 شود نسبی نیروی کار زن و مرد میشود. این امر موجب کاهش نابرابری دستمزدهای  ایجاد میافزایش در سهم اشتغال زنان 

(Amini et al., 2013.) 
پویای تقاضای کار استوار است که در ادامه به  کردحاضر بر اساس روی پژوهش، رویکرد تر مطرح شد که پیش طور همانالبته  

 خواهیم پرداخت. جنسیتحسب ا لحاظ شرط ناهمگنی نیروی کار براستخراج آن ب
 

 جنسیتحسب اه بر اساس ناهمگنی نیروی کار برتابع تقاضای پویای نیروی کار بنگ
 کند: داگالس پیروی میـ  فناوری تولید بنگاه از تابع کاب، فرض بر آن است که تابع تقاضای نیروی کار استخراج برای

           
     

      
        (6)  

تحول     حسب جنسیت و( بر ،   سطح اشتغال دو نوع از نیروی کار )        و   در زمان  ، موجودی سرمایه برای بنگاه    
یعنی بنگاه با محدودیت کند )می را تعیین 6دهند. افزون بر این، فرض بر آن است که بنگاه مقدار تولید انتظاریفناوری را نشان می

 های خود است: کردن هزینه کمینه، بنگاه به دنبال این مواجه است(. بر اساسمقداری تولید 
     ∑   

    
  

             ∑       
 
    ∑   

 
 
   (               )

   
 
                 

     (2)  
 تولید خواهیم داشت: مقداریتحت محدودیت 

               
      

       
        (9)  

، نرخ دستمزد نیروی    . استنرخ بهره  و ای، نرخ استهالک سرمایه، از سرمایه که شامل قیمت کاالهای سرمایه استفاده، هزینه   
، شرط مرتبه اول نرخ تنزیل است. بنابراین عامل  و  ،های تعدیل نیروی کار و سرمایه بیانگر هزینه   و   ،  کار برای هر سطح 

 نوشته خواهد شد: (9رابطه )به صورت  اشتغالبرای  2معادله اولر()
  ( 

 
     (               )    (               )             

  
       

)              
      (9)  

 و برای سرمایه: 
  ( 

 
                                          

  
      

)       (1)  
است.  (    ،    ) مدت آنیز خطی کردن در حوالی تعادل بلندحل این سیستم، قضیه مشتق ضمنی و ن های حلیکی از راه

 :است (1)رابطه  بندی نیروی کار به صورتس طبقهاسا بنابراین، مسیر بهینه اشتغال بر
                           ∑                       

     (1)  
تواند از حل  لوب اشتغال میبه سطح اشتغال مطلوب است. اصالح سطح مط موثرضریب تعدیل اشتغال    و  تنزیل، عامل   

  ) های تعدیل مشتق شود. بنابراین، به سطح تولید انتظاری سازی بنگاه بدون هزینهبهینه
    نسبت دستمزدهای انتظاری ،( 

   
   

    های نیروی کار به سرمایه هزینهنسبت  ،زن و مرد() های مختلف کار هبرای گرو
  
های فنی را مجازی زمان که پیشرفتو متغیر ،   

 تصریح خواهد شد:  (1رابطه )به صورت  ، سطح مطلوب اشتغال. بنابراین، بستگی داردکند لحاظ می
                    

  ∑             
  
            

  
     

                   
      (1)  

 : استبازنویسی ( قابل8رابطه ) صورتکه این رابطه به 
               (      )                    (8)  

در  پیروی کند،      متغیره چند ینداز فرا       زاست. اگر فرض شود که ، بردار لگاریتمی متغیرهای برون       (8) در رابطه
 مشاهده: اساس متغیرهای قابل نتیجه، بر

        
                                ∑             

  
   ∑          (  

  
)
   

       (  )  

                                                           
1. Expected Production  
2. First Order Conditions (Euler Equations)  

برحسب جنسیت و 
تولید انتظاری۱ را تعیین می کند )یعنی بنگاه با محدودیت مقداری تولید مواجه است(. بر اساس این، 

بنگاه به دنبال کمینه کردن هزینه های خود است:
 )۲(

4 
 

 شود نسبی نیروی کار زن و مرد میشود. این امر موجب کاهش نابرابری دستمزدهای  ایجاد میافزایش در سهم اشتغال زنان 

(Amini et al., 2013.) 
پویای تقاضای کار استوار است که در ادامه به  کردحاضر بر اساس روی پژوهش، رویکرد تر مطرح شد که پیش طور همانالبته  

 خواهیم پرداخت. جنسیتحسب ا لحاظ شرط ناهمگنی نیروی کار براستخراج آن ب
 

 جنسیتحسب اه بر اساس ناهمگنی نیروی کار برتابع تقاضای پویای نیروی کار بنگ
 کند: داگالس پیروی میـ  فناوری تولید بنگاه از تابع کاب، فرض بر آن است که تابع تقاضای نیروی کار استخراج برای

           
     

      
        (6)  

تحول     حسب جنسیت و( بر ،   سطح اشتغال دو نوع از نیروی کار )        و   در زمان  ، موجودی سرمایه برای بنگاه    
یعنی بنگاه با محدودیت کند )می را تعیین 6دهند. افزون بر این، فرض بر آن است که بنگاه مقدار تولید انتظاریفناوری را نشان می

 های خود است: کردن هزینه کمینه، بنگاه به دنبال این مواجه است(. بر اساسمقداری تولید 
     ∑   

    
  

             ∑       
 
    ∑   

 
 
   (               )

   
 
                 

     (2)  
 تولید خواهیم داشت: مقداریتحت محدودیت 

               
      

       
        (9)  

، نرخ دستمزد نیروی    . استنرخ بهره  و ای، نرخ استهالک سرمایه، از سرمایه که شامل قیمت کاالهای سرمایه استفاده، هزینه   
، شرط مرتبه اول نرخ تنزیل است. بنابراین عامل  و  ،های تعدیل نیروی کار و سرمایه بیانگر هزینه   و   ،  کار برای هر سطح 

 نوشته خواهد شد: (9رابطه )به صورت  اشتغالبرای  2معادله اولر()
  ( 

 
     (               )    (               )             

  
       

)              
      (9)  

 و برای سرمایه: 
  ( 

 
                                          

  
      

)       (1)  
است.  (    ،    ) مدت آنیز خطی کردن در حوالی تعادل بلندحل این سیستم، قضیه مشتق ضمنی و ن های حلیکی از راه

 :است (1)رابطه  بندی نیروی کار به صورتس طبقهاسا بنابراین، مسیر بهینه اشتغال بر
                           ∑                       

     (1)  
تواند از حل  لوب اشتغال میبه سطح اشتغال مطلوب است. اصالح سطح مط موثرضریب تعدیل اشتغال    و  تنزیل، عامل   

  ) های تعدیل مشتق شود. بنابراین، به سطح تولید انتظاری سازی بنگاه بدون هزینهبهینه
    نسبت دستمزدهای انتظاری ،( 

   
   

    های نیروی کار به سرمایه هزینهنسبت  ،زن و مرد() های مختلف کار هبرای گرو
  
های فنی را مجازی زمان که پیشرفتو متغیر ،   

 تصریح خواهد شد:  (1رابطه )به صورت  ، سطح مطلوب اشتغال. بنابراین، بستگی داردکند لحاظ می
                    

  ∑             
  
            

  
     

                   
      (1)  

 : استبازنویسی ( قابل8رابطه ) صورتکه این رابطه به 
               (      )                    (8)  

در  پیروی کند،      متغیره چند ینداز فرا       زاست. اگر فرض شود که ، بردار لگاریتمی متغیرهای برون       (8) در رابطه
 مشاهده: اساس متغیرهای قابل نتیجه، بر

        
                                ∑             

  
   ∑          (  

  
)
   

       (  )  

                                                           
1. Expected Production  
2. First Order Conditions (Euler Equations)  

تحت محدودیت مقداری تولید خواهیم داشت:

4 
 

 شود نسبی نیروی کار زن و مرد میشود. این امر موجب کاهش نابرابری دستمزدهای  ایجاد میافزایش در سهم اشتغال زنان 

(Amini et al., 2013.) 
پویای تقاضای کار استوار است که در ادامه به  کردحاضر بر اساس روی پژوهش، رویکرد تر مطرح شد که پیش طور همانالبته  

 خواهیم پرداخت. جنسیتحسب ا لحاظ شرط ناهمگنی نیروی کار براستخراج آن ب
 

 جنسیتحسب اه بر اساس ناهمگنی نیروی کار برتابع تقاضای پویای نیروی کار بنگ
 کند: داگالس پیروی میـ  فناوری تولید بنگاه از تابع کاب، فرض بر آن است که تابع تقاضای نیروی کار استخراج برای

           
     

      
        (6)  

تحول     حسب جنسیت و( بر ،   سطح اشتغال دو نوع از نیروی کار )        و   در زمان  ، موجودی سرمایه برای بنگاه    
یعنی بنگاه با محدودیت کند )می را تعیین 6دهند. افزون بر این، فرض بر آن است که بنگاه مقدار تولید انتظاریفناوری را نشان می

 های خود است: کردن هزینه کمینه، بنگاه به دنبال این مواجه است(. بر اساسمقداری تولید 
     ∑   

    
  

             ∑       
 
    ∑   

 
 
   (               )

   
 
                 

     (2)  
 تولید خواهیم داشت: مقداریتحت محدودیت 

               
      

       
        (9)  

، نرخ دستمزد نیروی    . استنرخ بهره  و ای، نرخ استهالک سرمایه، از سرمایه که شامل قیمت کاالهای سرمایه استفاده، هزینه   
، شرط مرتبه اول نرخ تنزیل است. بنابراین عامل  و  ،های تعدیل نیروی کار و سرمایه بیانگر هزینه   و   ،  کار برای هر سطح 

 نوشته خواهد شد: (9رابطه )به صورت  اشتغالبرای  2معادله اولر()
  ( 

 
     (               )    (               )             

  
       

)              
      (9)  

 و برای سرمایه: 
  ( 

 
                                          

  
      

)       (1)  
است.  (    ،    ) مدت آنیز خطی کردن در حوالی تعادل بلندحل این سیستم، قضیه مشتق ضمنی و ن های حلیکی از راه

 :است (1)رابطه  بندی نیروی کار به صورتس طبقهاسا بنابراین، مسیر بهینه اشتغال بر
                           ∑                       

     (1)  
تواند از حل  لوب اشتغال میبه سطح اشتغال مطلوب است. اصالح سطح مط موثرضریب تعدیل اشتغال    و  تنزیل، عامل   

  ) های تعدیل مشتق شود. بنابراین، به سطح تولید انتظاری سازی بنگاه بدون هزینهبهینه
    نسبت دستمزدهای انتظاری ،( 

   
   

    های نیروی کار به سرمایه هزینهنسبت  ،زن و مرد() های مختلف کار هبرای گرو
  
های فنی را مجازی زمان که پیشرفتو متغیر ،   

 تصریح خواهد شد:  (1رابطه )به صورت  ، سطح مطلوب اشتغال. بنابراین، بستگی داردکند لحاظ می
                    

  ∑             
  
            

  
     

                   
      (1)  

 : استبازنویسی ( قابل8رابطه ) صورتکه این رابطه به 
               (      )                    (8)  

در  پیروی کند،      متغیره چند ینداز فرا       زاست. اگر فرض شود که ، بردار لگاریتمی متغیرهای برون       (8) در رابطه
 مشاهده: اساس متغیرهای قابل نتیجه، بر

        
                                ∑             

  
   ∑          (  

  
)
   

       (  )  

                                                           
1. Expected Production  
2. First Order Conditions (Euler Equations)  

    ̀     )۳(
، هزینه استفاده از سرمایه که شامل قیمت کاالهای سرمایه ای، نرخ استهالک سرمایه، و نرخ 

4 
 

 شود نسبی نیروی کار زن و مرد میشود. این امر موجب کاهش نابرابری دستمزدهای  ایجاد میافزایش در سهم اشتغال زنان 

(Amini et al., 2013.) 
پویای تقاضای کار استوار است که در ادامه به  کردحاضر بر اساس روی پژوهش، رویکرد تر مطرح شد که پیش طور همانالبته  

 خواهیم پرداخت. جنسیتحسب ا لحاظ شرط ناهمگنی نیروی کار براستخراج آن ب
 

 جنسیتحسب اه بر اساس ناهمگنی نیروی کار برتابع تقاضای پویای نیروی کار بنگ
 کند: داگالس پیروی میـ  فناوری تولید بنگاه از تابع کاب، فرض بر آن است که تابع تقاضای نیروی کار استخراج برای

           
     

      
        (6)  

تحول     حسب جنسیت و( بر ،   سطح اشتغال دو نوع از نیروی کار )        و   در زمان  ، موجودی سرمایه برای بنگاه    
یعنی بنگاه با محدودیت کند )می را تعیین 6دهند. افزون بر این، فرض بر آن است که بنگاه مقدار تولید انتظاریفناوری را نشان می

 های خود است: کردن هزینه کمینه، بنگاه به دنبال این مواجه است(. بر اساسمقداری تولید 
     ∑   

    
  

             ∑       
 
    ∑   

 
 
   (               )

   
 
                 

     (2)  
 تولید خواهیم داشت: مقداریتحت محدودیت 

               
      

       
        (9)  

، نرخ دستمزد نیروی    . استنرخ بهره  و ای، نرخ استهالک سرمایه، از سرمایه که شامل قیمت کاالهای سرمایه استفاده، هزینه   
، شرط مرتبه اول نرخ تنزیل است. بنابراین عامل  و  ،های تعدیل نیروی کار و سرمایه بیانگر هزینه   و   ،  کار برای هر سطح 

 نوشته خواهد شد: (9رابطه )به صورت  اشتغالبرای  2معادله اولر()
  ( 

 
     (               )    (               )             

  
       

)              
      (9)  

 و برای سرمایه: 
  ( 

 
                                          

  
      

)       (1)  
است.  (    ،    ) مدت آنیز خطی کردن در حوالی تعادل بلندحل این سیستم، قضیه مشتق ضمنی و ن های حلیکی از راه

 :است (1)رابطه  بندی نیروی کار به صورتس طبقهاسا بنابراین، مسیر بهینه اشتغال بر
                           ∑                       

     (1)  
تواند از حل  لوب اشتغال میبه سطح اشتغال مطلوب است. اصالح سطح مط موثرضریب تعدیل اشتغال    و  تنزیل، عامل   

  ) های تعدیل مشتق شود. بنابراین، به سطح تولید انتظاری سازی بنگاه بدون هزینهبهینه
    نسبت دستمزدهای انتظاری ،( 

   
   

    های نیروی کار به سرمایه هزینهنسبت  ،زن و مرد() های مختلف کار هبرای گرو
  
های فنی را مجازی زمان که پیشرفتو متغیر ،   

 تصریح خواهد شد:  (1رابطه )به صورت  ، سطح مطلوب اشتغال. بنابراین، بستگی داردکند لحاظ می
                    

  ∑             
  
            

  
     

                   
      (1)  

 : استبازنویسی ( قابل8رابطه ) صورتکه این رابطه به 
               (      )                    (8)  

در  پیروی کند،      متغیره چند ینداز فرا       زاست. اگر فرض شود که ، بردار لگاریتمی متغیرهای برون       (8) در رابطه
 مشاهده: اساس متغیرهای قابل نتیجه، بر

        
                                ∑             

  
   ∑          (  

  
)
   

       (  )  

                                                           
1. Expected Production  
2. First Order Conditions (Euler Equations)  

 بیانگر هزینه های تعدیل نیروی کار 

4 
 

 شود نسبی نیروی کار زن و مرد میشود. این امر موجب کاهش نابرابری دستمزدهای  ایجاد میافزایش در سهم اشتغال زنان 

(Amini et al., 2013.) 
پویای تقاضای کار استوار است که در ادامه به  کردحاضر بر اساس روی پژوهش، رویکرد تر مطرح شد که پیش طور همانالبته  

 خواهیم پرداخت. جنسیتحسب ا لحاظ شرط ناهمگنی نیروی کار براستخراج آن ب
 

 جنسیتحسب اه بر اساس ناهمگنی نیروی کار برتابع تقاضای پویای نیروی کار بنگ
 کند: داگالس پیروی میـ  فناوری تولید بنگاه از تابع کاب، فرض بر آن است که تابع تقاضای نیروی کار استخراج برای

           
     

      
        (6)  

تحول     حسب جنسیت و( بر ،   سطح اشتغال دو نوع از نیروی کار )        و   در زمان  ، موجودی سرمایه برای بنگاه    
یعنی بنگاه با محدودیت کند )می را تعیین 6دهند. افزون بر این، فرض بر آن است که بنگاه مقدار تولید انتظاریفناوری را نشان می

 های خود است: کردن هزینه کمینه، بنگاه به دنبال این مواجه است(. بر اساسمقداری تولید 
     ∑   

    
  

             ∑       
 
    ∑   

 
 
   (               )

   
 
                 

     (2)  
 تولید خواهیم داشت: مقداریتحت محدودیت 

               
      

       
        (9)  

، نرخ دستمزد نیروی    . استنرخ بهره  و ای، نرخ استهالک سرمایه، از سرمایه که شامل قیمت کاالهای سرمایه استفاده، هزینه   
، شرط مرتبه اول نرخ تنزیل است. بنابراین عامل  و  ،های تعدیل نیروی کار و سرمایه بیانگر هزینه   و   ،  کار برای هر سطح 

 نوشته خواهد شد: (9رابطه )به صورت  اشتغالبرای  2معادله اولر()
  ( 

 
     (               )    (               )             

  
       

)              
      (9)  

 و برای سرمایه: 
  ( 

 
                                          

  
      

)       (1)  
است.  (    ،    ) مدت آنیز خطی کردن در حوالی تعادل بلندحل این سیستم، قضیه مشتق ضمنی و ن های حلیکی از راه

 :است (1)رابطه  بندی نیروی کار به صورتس طبقهاسا بنابراین، مسیر بهینه اشتغال بر
                           ∑                       

     (1)  
تواند از حل  لوب اشتغال میبه سطح اشتغال مطلوب است. اصالح سطح مط موثرضریب تعدیل اشتغال    و  تنزیل، عامل   

  ) های تعدیل مشتق شود. بنابراین، به سطح تولید انتظاری سازی بنگاه بدون هزینهبهینه
    نسبت دستمزدهای انتظاری ،( 

   
   

    های نیروی کار به سرمایه هزینهنسبت  ،زن و مرد() های مختلف کار هبرای گرو
  
های فنی را مجازی زمان که پیشرفتو متغیر ،   

 تصریح خواهد شد:  (1رابطه )به صورت  ، سطح مطلوب اشتغال. بنابراین، بستگی داردکند لحاظ می
                    

  ∑             
  
            

  
     

                   
      (1)  

 : استبازنویسی ( قابل8رابطه ) صورتکه این رابطه به 
               (      )                    (8)  

در  پیروی کند،      متغیره چند ینداز فرا       زاست. اگر فرض شود که ، بردار لگاریتمی متغیرهای برون       (8) در رابطه
 مشاهده: اساس متغیرهای قابل نتیجه، بر

        
                                ∑             

  
   ∑          (  

  
)
   

       (  )  

                                                           
1. Expected Production  
2. First Order Conditions (Euler Equations)  

 و 

4 
 

 شود نسبی نیروی کار زن و مرد میشود. این امر موجب کاهش نابرابری دستمزدهای  ایجاد میافزایش در سهم اشتغال زنان 

(Amini et al., 2013.) 
پویای تقاضای کار استوار است که در ادامه به  کردحاضر بر اساس روی پژوهش، رویکرد تر مطرح شد که پیش طور همانالبته  

 خواهیم پرداخت. جنسیتحسب ا لحاظ شرط ناهمگنی نیروی کار براستخراج آن ب
 

 جنسیتحسب اه بر اساس ناهمگنی نیروی کار برتابع تقاضای پویای نیروی کار بنگ
 کند: داگالس پیروی میـ  فناوری تولید بنگاه از تابع کاب، فرض بر آن است که تابع تقاضای نیروی کار استخراج برای

           
     

      
        (6)  

تحول     حسب جنسیت و( بر ،   سطح اشتغال دو نوع از نیروی کار )        و   در زمان  ، موجودی سرمایه برای بنگاه    
یعنی بنگاه با محدودیت کند )می را تعیین 6دهند. افزون بر این، فرض بر آن است که بنگاه مقدار تولید انتظاریفناوری را نشان می

 های خود است: کردن هزینه کمینه، بنگاه به دنبال این مواجه است(. بر اساسمقداری تولید 
     ∑   

    
  

             ∑       
 
    ∑   

 
 
   (               )

   
 
                 

     (2)  
 تولید خواهیم داشت: مقداریتحت محدودیت 

               
      

       
        (9)  

، نرخ دستمزد نیروی    . استنرخ بهره  و ای، نرخ استهالک سرمایه، از سرمایه که شامل قیمت کاالهای سرمایه استفاده، هزینه   
، شرط مرتبه اول نرخ تنزیل است. بنابراین عامل  و  ،های تعدیل نیروی کار و سرمایه بیانگر هزینه   و   ،  کار برای هر سطح 

 نوشته خواهد شد: (9رابطه )به صورت  اشتغالبرای  2معادله اولر()
  ( 

 
     (               )    (               )             

  
       

)              
      (9)  

 و برای سرمایه: 
  ( 

 
                                          

  
      

)       (1)  
است.  (    ،    ) مدت آنیز خطی کردن در حوالی تعادل بلندحل این سیستم، قضیه مشتق ضمنی و ن های حلیکی از راه

 :است (1)رابطه  بندی نیروی کار به صورتس طبقهاسا بنابراین، مسیر بهینه اشتغال بر
                           ∑                       

     (1)  
تواند از حل  لوب اشتغال میبه سطح اشتغال مطلوب است. اصالح سطح مط موثرضریب تعدیل اشتغال    و  تنزیل، عامل   

  ) های تعدیل مشتق شود. بنابراین، به سطح تولید انتظاری سازی بنگاه بدون هزینهبهینه
    نسبت دستمزدهای انتظاری ،( 

   
   

    های نیروی کار به سرمایه هزینهنسبت  ،زن و مرد() های مختلف کار هبرای گرو
  
های فنی را مجازی زمان که پیشرفتو متغیر ،   

 تصریح خواهد شد:  (1رابطه )به صورت  ، سطح مطلوب اشتغال. بنابراین، بستگی داردکند لحاظ می
                    

  ∑             
  
            

  
     

                   
      (1)  

 : استبازنویسی ( قابل8رابطه ) صورتکه این رابطه به 
               (      )                    (8)  

در  پیروی کند،      متغیره چند ینداز فرا       زاست. اگر فرض شود که ، بردار لگاریتمی متغیرهای برون       (8) در رابطه
 مشاهده: اساس متغیرهای قابل نتیجه، بر

        
                                ∑             

  
   ∑          (  

  
)
   

       (  )  

                                                           
1. Expected Production  
2. First Order Conditions (Euler Equations)  

 ،

4 
 

 شود نسبی نیروی کار زن و مرد میشود. این امر موجب کاهش نابرابری دستمزدهای  ایجاد میافزایش در سهم اشتغال زنان 

(Amini et al., 2013.) 
پویای تقاضای کار استوار است که در ادامه به  کردحاضر بر اساس روی پژوهش، رویکرد تر مطرح شد که پیش طور همانالبته  

 خواهیم پرداخت. جنسیتحسب ا لحاظ شرط ناهمگنی نیروی کار براستخراج آن ب
 

 جنسیتحسب اه بر اساس ناهمگنی نیروی کار برتابع تقاضای پویای نیروی کار بنگ
 کند: داگالس پیروی میـ  فناوری تولید بنگاه از تابع کاب، فرض بر آن است که تابع تقاضای نیروی کار استخراج برای

           
     

      
        (6)  

تحول     حسب جنسیت و( بر ،   سطح اشتغال دو نوع از نیروی کار )        و   در زمان  ، موجودی سرمایه برای بنگاه    
یعنی بنگاه با محدودیت کند )می را تعیین 6دهند. افزون بر این، فرض بر آن است که بنگاه مقدار تولید انتظاریفناوری را نشان می

 های خود است: کردن هزینه کمینه، بنگاه به دنبال این مواجه است(. بر اساسمقداری تولید 
     ∑   

    
  

             ∑       
 
    ∑   

 
 
   (               )

   
 
                 

     (2)  
 تولید خواهیم داشت: مقداریتحت محدودیت 

               
      

       
        (9)  

، نرخ دستمزد نیروی    . استنرخ بهره  و ای، نرخ استهالک سرمایه، از سرمایه که شامل قیمت کاالهای سرمایه استفاده، هزینه   
، شرط مرتبه اول نرخ تنزیل است. بنابراین عامل  و  ،های تعدیل نیروی کار و سرمایه بیانگر هزینه   و   ،  کار برای هر سطح 

 نوشته خواهد شد: (9رابطه )به صورت  اشتغالبرای  2معادله اولر()
  ( 

 
     (               )    (               )             

  
       

)              
      (9)  

 و برای سرمایه: 
  ( 

 
                                          

  
      

)       (1)  
است.  (    ،    ) مدت آنیز خطی کردن در حوالی تعادل بلندحل این سیستم، قضیه مشتق ضمنی و ن های حلیکی از راه

 :است (1)رابطه  بندی نیروی کار به صورتس طبقهاسا بنابراین، مسیر بهینه اشتغال بر
                           ∑                       

     (1)  
تواند از حل  لوب اشتغال میبه سطح اشتغال مطلوب است. اصالح سطح مط موثرضریب تعدیل اشتغال    و  تنزیل، عامل   

  ) های تعدیل مشتق شود. بنابراین، به سطح تولید انتظاری سازی بنگاه بدون هزینهبهینه
    نسبت دستمزدهای انتظاری ،( 

   
   

    های نیروی کار به سرمایه هزینهنسبت  ،زن و مرد() های مختلف کار هبرای گرو
  
های فنی را مجازی زمان که پیشرفتو متغیر ،   

 تصریح خواهد شد:  (1رابطه )به صورت  ، سطح مطلوب اشتغال. بنابراین، بستگی داردکند لحاظ می
                    

  ∑             
  
            

  
     

                   
      (1)  

 : استبازنویسی ( قابل8رابطه ) صورتکه این رابطه به 
               (      )                    (8)  

در  پیروی کند،      متغیره چند ینداز فرا       زاست. اگر فرض شود که ، بردار لگاریتمی متغیرهای برون       (8) در رابطه
 مشاهده: اساس متغیرهای قابل نتیجه، بر

        
                                ∑             

  
   ∑          (  

  
)
   

       (  )  

                                                           
1. Expected Production  
2. First Order Conditions (Euler Equations)  

، نرخ دستمزد نیروی کار برای هر سطح 

4 
 

 شود نسبی نیروی کار زن و مرد میشود. این امر موجب کاهش نابرابری دستمزدهای  ایجاد میافزایش در سهم اشتغال زنان 

(Amini et al., 2013.) 
پویای تقاضای کار استوار است که در ادامه به  کردحاضر بر اساس روی پژوهش، رویکرد تر مطرح شد که پیش طور همانالبته  

 خواهیم پرداخت. جنسیتحسب ا لحاظ شرط ناهمگنی نیروی کار براستخراج آن ب
 

 جنسیتحسب اه بر اساس ناهمگنی نیروی کار برتابع تقاضای پویای نیروی کار بنگ
 کند: داگالس پیروی میـ  فناوری تولید بنگاه از تابع کاب، فرض بر آن است که تابع تقاضای نیروی کار استخراج برای

           
     

      
        (6)  

تحول     حسب جنسیت و( بر ،   سطح اشتغال دو نوع از نیروی کار )        و   در زمان  ، موجودی سرمایه برای بنگاه    
یعنی بنگاه با محدودیت کند )می را تعیین 6دهند. افزون بر این، فرض بر آن است که بنگاه مقدار تولید انتظاریفناوری را نشان می

 های خود است: کردن هزینه کمینه، بنگاه به دنبال این مواجه است(. بر اساسمقداری تولید 
     ∑   

    
  

             ∑       
 
    ∑   

 
 
   (               )

   
 
                 

     (2)  
 تولید خواهیم داشت: مقداریتحت محدودیت 

               
      

       
        (9)  

، نرخ دستمزد نیروی    . استنرخ بهره  و ای، نرخ استهالک سرمایه، از سرمایه که شامل قیمت کاالهای سرمایه استفاده، هزینه   
، شرط مرتبه اول نرخ تنزیل است. بنابراین عامل  و  ،های تعدیل نیروی کار و سرمایه بیانگر هزینه   و   ،  کار برای هر سطح 

 نوشته خواهد شد: (9رابطه )به صورت  اشتغالبرای  2معادله اولر()
  ( 

 
     (               )    (               )             

  
       

)              
      (9)  

 و برای سرمایه: 
  ( 

 
                                          

  
      

)       (1)  
است.  (    ،    ) مدت آنیز خطی کردن در حوالی تعادل بلندحل این سیستم، قضیه مشتق ضمنی و ن های حلیکی از راه

 :است (1)رابطه  بندی نیروی کار به صورتس طبقهاسا بنابراین، مسیر بهینه اشتغال بر
                           ∑                       

     (1)  
تواند از حل  لوب اشتغال میبه سطح اشتغال مطلوب است. اصالح سطح مط موثرضریب تعدیل اشتغال    و  تنزیل، عامل   

  ) های تعدیل مشتق شود. بنابراین، به سطح تولید انتظاری سازی بنگاه بدون هزینهبهینه
    نسبت دستمزدهای انتظاری ،( 

   
   

    های نیروی کار به سرمایه هزینهنسبت  ،زن و مرد() های مختلف کار هبرای گرو
  
های فنی را مجازی زمان که پیشرفتو متغیر ،   

 تصریح خواهد شد:  (1رابطه )به صورت  ، سطح مطلوب اشتغال. بنابراین، بستگی داردکند لحاظ می
                    

  ∑             
  
            

  
     

                   
      (1)  

 : استبازنویسی ( قابل8رابطه ) صورتکه این رابطه به 
               (      )                    (8)  

در  پیروی کند،      متغیره چند ینداز فرا       زاست. اگر فرض شود که ، بردار لگاریتمی متغیرهای برون       (8) در رابطه
 مشاهده: اساس متغیرهای قابل نتیجه، بر

        
                                ∑             

  
   ∑          (  

  
)
   

       (  )  

                                                           
1. Expected Production  
2. First Order Conditions (Euler Equations)  

بهره است. 
 عامل نرخ تنزیل است. بنابراین، شرط مرتبه اول )معادله اولر(۲ برای اشتغال به صورت 

4 
 

 شود نسبی نیروی کار زن و مرد میشود. این امر موجب کاهش نابرابری دستمزدهای  ایجاد میافزایش در سهم اشتغال زنان 

(Amini et al., 2013.) 
پویای تقاضای کار استوار است که در ادامه به  کردحاضر بر اساس روی پژوهش، رویکرد تر مطرح شد که پیش طور همانالبته  

 خواهیم پرداخت. جنسیتحسب ا لحاظ شرط ناهمگنی نیروی کار براستخراج آن ب
 

 جنسیتحسب اه بر اساس ناهمگنی نیروی کار برتابع تقاضای پویای نیروی کار بنگ
 کند: داگالس پیروی میـ  فناوری تولید بنگاه از تابع کاب، فرض بر آن است که تابع تقاضای نیروی کار استخراج برای

           
     

      
        (6)  

تحول     حسب جنسیت و( بر ،   سطح اشتغال دو نوع از نیروی کار )        و   در زمان  ، موجودی سرمایه برای بنگاه    
یعنی بنگاه با محدودیت کند )می را تعیین 6دهند. افزون بر این، فرض بر آن است که بنگاه مقدار تولید انتظاریفناوری را نشان می

 های خود است: کردن هزینه کمینه، بنگاه به دنبال این مواجه است(. بر اساسمقداری تولید 
     ∑   

    
  

             ∑       
 
    ∑   

 
 
   (               )

   
 
                 

     (2)  
 تولید خواهیم داشت: مقداریتحت محدودیت 

               
      

       
        (9)  

، نرخ دستمزد نیروی    . استنرخ بهره  و ای، نرخ استهالک سرمایه، از سرمایه که شامل قیمت کاالهای سرمایه استفاده، هزینه   
، شرط مرتبه اول نرخ تنزیل است. بنابراین عامل  و  ،های تعدیل نیروی کار و سرمایه بیانگر هزینه   و   ،  کار برای هر سطح 

 نوشته خواهد شد: (9رابطه )به صورت  اشتغالبرای  2معادله اولر()
  ( 

 
     (               )    (               )             

  
       

)              
      (9)  

 و برای سرمایه: 
  ( 

 
                                          

  
      

)       (1)  
است.  (    ،    ) مدت آنیز خطی کردن در حوالی تعادل بلندحل این سیستم، قضیه مشتق ضمنی و ن های حلیکی از راه

 :است (1)رابطه  بندی نیروی کار به صورتس طبقهاسا بنابراین، مسیر بهینه اشتغال بر
                           ∑                       

     (1)  
تواند از حل  لوب اشتغال میبه سطح اشتغال مطلوب است. اصالح سطح مط موثرضریب تعدیل اشتغال    و  تنزیل، عامل   

  ) های تعدیل مشتق شود. بنابراین، به سطح تولید انتظاری سازی بنگاه بدون هزینهبهینه
    نسبت دستمزدهای انتظاری ،( 

   
   

    های نیروی کار به سرمایه هزینهنسبت  ،زن و مرد() های مختلف کار هبرای گرو
  
های فنی را مجازی زمان که پیشرفتو متغیر ،   

 تصریح خواهد شد:  (1رابطه )به صورت  ، سطح مطلوب اشتغال. بنابراین، بستگی داردکند لحاظ می
                    

  ∑             
  
            

  
     

                   
      (1)  

 : استبازنویسی ( قابل8رابطه ) صورتکه این رابطه به 
               (      )                    (8)  

در  پیروی کند،      متغیره چند ینداز فرا       زاست. اگر فرض شود که ، بردار لگاریتمی متغیرهای برون       (8) در رابطه
 مشاهده: اساس متغیرهای قابل نتیجه، بر

        
                                ∑             

  
   ∑          (  

  
)
   

       (  )  

                                                           
1. Expected Production  
2. First Order Conditions (Euler Equations)  

و سرمایه، و 
رابطه )4( نوشته خواهد شد:

 )4(

4 
 

 شود نسبی نیروی کار زن و مرد میشود. این امر موجب کاهش نابرابری دستمزدهای  ایجاد میافزایش در سهم اشتغال زنان 

(Amini et al., 2013.) 
پویای تقاضای کار استوار است که در ادامه به  کردحاضر بر اساس روی پژوهش، رویکرد تر مطرح شد که پیش طور همانالبته  

 خواهیم پرداخت. جنسیتحسب ا لحاظ شرط ناهمگنی نیروی کار براستخراج آن ب
 

 جنسیتحسب اه بر اساس ناهمگنی نیروی کار برتابع تقاضای پویای نیروی کار بنگ
 کند: داگالس پیروی میـ  فناوری تولید بنگاه از تابع کاب، فرض بر آن است که تابع تقاضای نیروی کار استخراج برای

           
     

      
        (6)  

تحول     حسب جنسیت و( بر ،   سطح اشتغال دو نوع از نیروی کار )        و   در زمان  ، موجودی سرمایه برای بنگاه    
یعنی بنگاه با محدودیت کند )می را تعیین 6دهند. افزون بر این، فرض بر آن است که بنگاه مقدار تولید انتظاریفناوری را نشان می

 های خود است: کردن هزینه کمینه، بنگاه به دنبال این مواجه است(. بر اساسمقداری تولید 
     ∑   

    
  

             ∑       
 
    ∑   

 
 
   (               )

   
 
                 

     (2)  
 تولید خواهیم داشت: مقداریتحت محدودیت 

               
      

       
        (9)  

، نرخ دستمزد نیروی    . استنرخ بهره  و ای، نرخ استهالک سرمایه، از سرمایه که شامل قیمت کاالهای سرمایه استفاده، هزینه   
، شرط مرتبه اول نرخ تنزیل است. بنابراین عامل  و  ،های تعدیل نیروی کار و سرمایه بیانگر هزینه   و   ،  کار برای هر سطح 

 نوشته خواهد شد: (9رابطه )به صورت  اشتغالبرای  2معادله اولر()
  ( 

 
     (               )    (               )             

  
       

)              
      (9)  

 و برای سرمایه: 
  ( 

 
                                          

  
      

)       (1)  
است.  (    ،    ) مدت آنیز خطی کردن در حوالی تعادل بلندحل این سیستم، قضیه مشتق ضمنی و ن های حلیکی از راه

 :است (1)رابطه  بندی نیروی کار به صورتس طبقهاسا بنابراین، مسیر بهینه اشتغال بر
                           ∑                       

     (1)  
تواند از حل  لوب اشتغال میبه سطح اشتغال مطلوب است. اصالح سطح مط موثرضریب تعدیل اشتغال    و  تنزیل، عامل   

  ) های تعدیل مشتق شود. بنابراین، به سطح تولید انتظاری سازی بنگاه بدون هزینهبهینه
    نسبت دستمزدهای انتظاری ،( 

   
   

    های نیروی کار به سرمایه هزینهنسبت  ،زن و مرد() های مختلف کار هبرای گرو
  
های فنی را مجازی زمان که پیشرفتو متغیر ،   

 تصریح خواهد شد:  (1رابطه )به صورت  ، سطح مطلوب اشتغال. بنابراین، بستگی داردکند لحاظ می
                    

  ∑             
  
            

  
     

                   
      (1)  

 : استبازنویسی ( قابل8رابطه ) صورتکه این رابطه به 
               (      )                    (8)  

در  پیروی کند،      متغیره چند ینداز فرا       زاست. اگر فرض شود که ، بردار لگاریتمی متغیرهای برون       (8) در رابطه
 مشاهده: اساس متغیرهای قابل نتیجه، بر

        
                                ∑             

  
   ∑          (  

  
)
   

       (  )  

                                                           
1. Expected Production  
2. First Order Conditions (Euler Equations)  

1. Expected Production 
2. First Order Conditions (Euler Equations) 



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
شم

 ش
ت و

س
ل بي

سا
ه 4

مار
ش

14
00

ن 
ستا

زم

42

و برای سرمایه: 

4 
 

 شود نسبی نیروی کار زن و مرد میشود. این امر موجب کاهش نابرابری دستمزدهای  ایجاد میافزایش در سهم اشتغال زنان 

(Amini et al., 2013.) 
پویای تقاضای کار استوار است که در ادامه به  کردحاضر بر اساس روی پژوهش، رویکرد تر مطرح شد که پیش طور همانالبته  

 خواهیم پرداخت. جنسیتحسب ا لحاظ شرط ناهمگنی نیروی کار براستخراج آن ب
 

 جنسیتحسب اه بر اساس ناهمگنی نیروی کار برتابع تقاضای پویای نیروی کار بنگ
 کند: داگالس پیروی میـ  فناوری تولید بنگاه از تابع کاب، فرض بر آن است که تابع تقاضای نیروی کار استخراج برای

           
     

      
        (6)  

تحول     حسب جنسیت و( بر ،   سطح اشتغال دو نوع از نیروی کار )        و   در زمان  ، موجودی سرمایه برای بنگاه    
یعنی بنگاه با محدودیت کند )می را تعیین 6دهند. افزون بر این، فرض بر آن است که بنگاه مقدار تولید انتظاریفناوری را نشان می

 های خود است: کردن هزینه کمینه، بنگاه به دنبال این مواجه است(. بر اساسمقداری تولید 
     ∑   

    
  

             ∑       
 
    ∑   

 
 
   (               )

   
 
                 

     (2)  
 تولید خواهیم داشت: مقداریتحت محدودیت 

               
      

       
        (9)  

، نرخ دستمزد نیروی    . استنرخ بهره  و ای، نرخ استهالک سرمایه، از سرمایه که شامل قیمت کاالهای سرمایه استفاده، هزینه   
، شرط مرتبه اول نرخ تنزیل است. بنابراین عامل  و  ،های تعدیل نیروی کار و سرمایه بیانگر هزینه   و   ،  کار برای هر سطح 

 نوشته خواهد شد: (9رابطه )به صورت  اشتغالبرای  2معادله اولر()
  ( 

 
     (               )    (               )             

  
       

)              
      (9)  

 و برای سرمایه: 
  ( 

 
                                          

  
      

)       (1)  
است.  (    ،    ) مدت آنیز خطی کردن در حوالی تعادل بلندحل این سیستم، قضیه مشتق ضمنی و ن های حلیکی از راه

 :است (1)رابطه  بندی نیروی کار به صورتس طبقهاسا بنابراین، مسیر بهینه اشتغال بر
                           ∑                       

     (1)  
تواند از حل  لوب اشتغال میبه سطح اشتغال مطلوب است. اصالح سطح مط موثرضریب تعدیل اشتغال    و  تنزیل، عامل   

  ) های تعدیل مشتق شود. بنابراین، به سطح تولید انتظاری سازی بنگاه بدون هزینهبهینه
    نسبت دستمزدهای انتظاری ،( 

   
   

    های نیروی کار به سرمایه هزینهنسبت  ،زن و مرد() های مختلف کار هبرای گرو
  
های فنی را مجازی زمان که پیشرفتو متغیر ،   

 تصریح خواهد شد:  (1رابطه )به صورت  ، سطح مطلوب اشتغال. بنابراین، بستگی داردکند لحاظ می
                    

  ∑             
  
            

  
     

                   
      (1)  

 : استبازنویسی ( قابل8رابطه ) صورتکه این رابطه به 
               (      )                    (8)  

در  پیروی کند،      متغیره چند ینداز فرا       زاست. اگر فرض شود که ، بردار لگاریتمی متغیرهای برون       (8) در رابطه
 مشاهده: اساس متغیرهای قابل نتیجه، بر

        
                                ∑             

  
   ∑          (  

  
)
   

       (  )  

                                                           
1. Expected Production  
2. First Order Conditions (Euler Equations)  

          )۵(
تعادل  نیز خطی کردن در حوالی  و  این سیستم، قضیه مشتق ضمنی  راه حل های حل  از  یکی 
 است. بنابراین، مسیر بهینه اشتغال بر اساس طبقه بندی نیروی کار به 

4 
 

 شود نسبی نیروی کار زن و مرد میشود. این امر موجب کاهش نابرابری دستمزدهای  ایجاد میافزایش در سهم اشتغال زنان 

(Amini et al., 2013.) 
پویای تقاضای کار استوار است که در ادامه به  کردحاضر بر اساس روی پژوهش، رویکرد تر مطرح شد که پیش طور همانالبته  

 خواهیم پرداخت. جنسیتحسب ا لحاظ شرط ناهمگنی نیروی کار براستخراج آن ب
 

 جنسیتحسب اه بر اساس ناهمگنی نیروی کار برتابع تقاضای پویای نیروی کار بنگ
 کند: داگالس پیروی میـ  فناوری تولید بنگاه از تابع کاب، فرض بر آن است که تابع تقاضای نیروی کار استخراج برای

           
     

      
        (6)  

تحول     حسب جنسیت و( بر ،   سطح اشتغال دو نوع از نیروی کار )        و   در زمان  ، موجودی سرمایه برای بنگاه    
یعنی بنگاه با محدودیت کند )می را تعیین 6دهند. افزون بر این، فرض بر آن است که بنگاه مقدار تولید انتظاریفناوری را نشان می

 های خود است: کردن هزینه کمینه، بنگاه به دنبال این مواجه است(. بر اساسمقداری تولید 
     ∑   

    
  

             ∑       
 
    ∑   

 
 
   (               )

   
 
                 

     (2)  
 تولید خواهیم داشت: مقداریتحت محدودیت 

               
      

       
        (9)  

، نرخ دستمزد نیروی    . استنرخ بهره  و ای، نرخ استهالک سرمایه، از سرمایه که شامل قیمت کاالهای سرمایه استفاده، هزینه   
، شرط مرتبه اول نرخ تنزیل است. بنابراین عامل  و  ،های تعدیل نیروی کار و سرمایه بیانگر هزینه   و   ،  کار برای هر سطح 

 نوشته خواهد شد: (9رابطه )به صورت  اشتغالبرای  2معادله اولر()
  ( 

 
     (               )    (               )             

  
       

)              
      (9)  

 و برای سرمایه: 
  ( 

 
                                          

  
      

)       (1)  
است.  (    ،    ) مدت آنیز خطی کردن در حوالی تعادل بلندحل این سیستم، قضیه مشتق ضمنی و ن های حلیکی از راه

 :است (1)رابطه  بندی نیروی کار به صورتس طبقهاسا بنابراین، مسیر بهینه اشتغال بر
                           ∑                       

     (1)  
تواند از حل  لوب اشتغال میبه سطح اشتغال مطلوب است. اصالح سطح مط موثرضریب تعدیل اشتغال    و  تنزیل، عامل   

  ) های تعدیل مشتق شود. بنابراین، به سطح تولید انتظاری سازی بنگاه بدون هزینهبهینه
    نسبت دستمزدهای انتظاری ،( 

   
   

    های نیروی کار به سرمایه هزینهنسبت  ،زن و مرد() های مختلف کار هبرای گرو
  
های فنی را مجازی زمان که پیشرفتو متغیر ،   

 تصریح خواهد شد:  (1رابطه )به صورت  ، سطح مطلوب اشتغال. بنابراین، بستگی داردکند لحاظ می
                    

  ∑             
  
            

  
     

                   
      (1)  

 : استبازنویسی ( قابل8رابطه ) صورتکه این رابطه به 
               (      )                    (8)  

در  پیروی کند،      متغیره چند ینداز فرا       زاست. اگر فرض شود که ، بردار لگاریتمی متغیرهای برون       (8) در رابطه
 مشاهده: اساس متغیرهای قابل نتیجه، بر

        
                                ∑             

  
   ∑          (  

  
)
   

       (  )  

                                                           
1. Expected Production  
2. First Order Conditions (Euler Equations)  

بلندمدت آن 
صورت رابطه )۶( است:

4 
 

 شود نسبی نیروی کار زن و مرد میشود. این امر موجب کاهش نابرابری دستمزدهای  ایجاد میافزایش در سهم اشتغال زنان 

(Amini et al., 2013.) 
پویای تقاضای کار استوار است که در ادامه به  کردحاضر بر اساس روی پژوهش، رویکرد تر مطرح شد که پیش طور همانالبته  

 خواهیم پرداخت. جنسیتحسب ا لحاظ شرط ناهمگنی نیروی کار براستخراج آن ب
 

 جنسیتحسب اه بر اساس ناهمگنی نیروی کار برتابع تقاضای پویای نیروی کار بنگ
 کند: داگالس پیروی میـ  فناوری تولید بنگاه از تابع کاب، فرض بر آن است که تابع تقاضای نیروی کار استخراج برای

           
     

      
        (6)  

تحول     حسب جنسیت و( بر ،   سطح اشتغال دو نوع از نیروی کار )        و   در زمان  ، موجودی سرمایه برای بنگاه    
یعنی بنگاه با محدودیت کند )می را تعیین 6دهند. افزون بر این، فرض بر آن است که بنگاه مقدار تولید انتظاریفناوری را نشان می

 های خود است: کردن هزینه کمینه، بنگاه به دنبال این مواجه است(. بر اساسمقداری تولید 
     ∑   

    
  

             ∑       
 
    ∑   

 
 
   (               )

   
 
                 

     (2)  
 تولید خواهیم داشت: مقداریتحت محدودیت 

               
      

       
        (9)  

، نرخ دستمزد نیروی    . استنرخ بهره  و ای، نرخ استهالک سرمایه، از سرمایه که شامل قیمت کاالهای سرمایه استفاده، هزینه   
، شرط مرتبه اول نرخ تنزیل است. بنابراین عامل  و  ،های تعدیل نیروی کار و سرمایه بیانگر هزینه   و   ،  کار برای هر سطح 

 نوشته خواهد شد: (9رابطه )به صورت  اشتغالبرای  2معادله اولر()
  ( 

 
     (               )    (               )             

  
       

)              
      (9)  

 و برای سرمایه: 
  ( 

 
                                          

  
      

)       (1)  
است.  (    ،    ) مدت آنیز خطی کردن در حوالی تعادل بلندحل این سیستم، قضیه مشتق ضمنی و ن های حلیکی از راه

 :است (1)رابطه  بندی نیروی کار به صورتس طبقهاسا بنابراین، مسیر بهینه اشتغال بر
                           ∑                       

     (1)  
تواند از حل  لوب اشتغال میبه سطح اشتغال مطلوب است. اصالح سطح مط موثرضریب تعدیل اشتغال    و  تنزیل، عامل   

  ) های تعدیل مشتق شود. بنابراین، به سطح تولید انتظاری سازی بنگاه بدون هزینهبهینه
    نسبت دستمزدهای انتظاری ،( 

   
   

    های نیروی کار به سرمایه هزینهنسبت  ،زن و مرد() های مختلف کار هبرای گرو
  
های فنی را مجازی زمان که پیشرفتو متغیر ،   

 تصریح خواهد شد:  (1رابطه )به صورت  ، سطح مطلوب اشتغال. بنابراین، بستگی داردکند لحاظ می
                    

  ∑             
  
            

  
     

                   
      (1)  

 : استبازنویسی ( قابل8رابطه ) صورتکه این رابطه به 
               (      )                    (8)  

در  پیروی کند،      متغیره چند ینداز فرا       زاست. اگر فرض شود که ، بردار لگاریتمی متغیرهای برون       (8) در رابطه
 مشاهده: اساس متغیرهای قابل نتیجه، بر

        
                                ∑             

  
   ∑          (  

  
)
   

       (  )  

                                                           
1. Expected Production  
2. First Order Conditions (Euler Equations)  

              )۶(
 ضریب تعدیل اشتغال موثر به سطح اشتغال مطلوب است. اصالح سطح 
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 شود نسبی نیروی کار زن و مرد میشود. این امر موجب کاهش نابرابری دستمزدهای  ایجاد میافزایش در سهم اشتغال زنان 

(Amini et al., 2013.) 
پویای تقاضای کار استوار است که در ادامه به  کردحاضر بر اساس روی پژوهش، رویکرد تر مطرح شد که پیش طور همانالبته  

 خواهیم پرداخت. جنسیتحسب ا لحاظ شرط ناهمگنی نیروی کار براستخراج آن ب
 

 جنسیتحسب اه بر اساس ناهمگنی نیروی کار برتابع تقاضای پویای نیروی کار بنگ
 کند: داگالس پیروی میـ  فناوری تولید بنگاه از تابع کاب، فرض بر آن است که تابع تقاضای نیروی کار استخراج برای

           
     

      
        (6)  

تحول     حسب جنسیت و( بر ،   سطح اشتغال دو نوع از نیروی کار )        و   در زمان  ، موجودی سرمایه برای بنگاه    
یعنی بنگاه با محدودیت کند )می را تعیین 6دهند. افزون بر این، فرض بر آن است که بنگاه مقدار تولید انتظاریفناوری را نشان می

 های خود است: کردن هزینه کمینه، بنگاه به دنبال این مواجه است(. بر اساسمقداری تولید 
     ∑   

    
  

             ∑       
 
    ∑   

 
 
   (               )

   
 
                 

     (2)  
 تولید خواهیم داشت: مقداریتحت محدودیت 

               
      

       
        (9)  

، نرخ دستمزد نیروی    . استنرخ بهره  و ای، نرخ استهالک سرمایه، از سرمایه که شامل قیمت کاالهای سرمایه استفاده، هزینه   
، شرط مرتبه اول نرخ تنزیل است. بنابراین عامل  و  ،های تعدیل نیروی کار و سرمایه بیانگر هزینه   و   ،  کار برای هر سطح 

 نوشته خواهد شد: (9رابطه )به صورت  اشتغالبرای  2معادله اولر()
  ( 

 
     (               )    (               )             

  
       

)              
      (9)  

 و برای سرمایه: 
  ( 

 
                                          

  
      

)       (1)  
است.  (    ،    ) مدت آنیز خطی کردن در حوالی تعادل بلندحل این سیستم، قضیه مشتق ضمنی و ن های حلیکی از راه

 :است (1)رابطه  بندی نیروی کار به صورتس طبقهاسا بنابراین، مسیر بهینه اشتغال بر
                           ∑                       

     (1)  
تواند از حل  لوب اشتغال میبه سطح اشتغال مطلوب است. اصالح سطح مط موثرضریب تعدیل اشتغال    و  تنزیل، عامل   

  ) های تعدیل مشتق شود. بنابراین، به سطح تولید انتظاری سازی بنگاه بدون هزینهبهینه
    نسبت دستمزدهای انتظاری ،( 

   
   

    های نیروی کار به سرمایه هزینهنسبت  ،زن و مرد() های مختلف کار هبرای گرو
  
های فنی را مجازی زمان که پیشرفتو متغیر ،   

 تصریح خواهد شد:  (1رابطه )به صورت  ، سطح مطلوب اشتغال. بنابراین، بستگی داردکند لحاظ می
                    

  ∑             
  
            

  
     

                   
      (1)  

 : استبازنویسی ( قابل8رابطه ) صورتکه این رابطه به 
               (      )                    (8)  

در  پیروی کند،      متغیره چند ینداز فرا       زاست. اگر فرض شود که ، بردار لگاریتمی متغیرهای برون       (8) در رابطه
 مشاهده: اساس متغیرهای قابل نتیجه، بر
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، عامل تنزیل و 
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 شود نسبی نیروی کار زن و مرد میشود. این امر موجب کاهش نابرابری دستمزدهای  ایجاد میافزایش در سهم اشتغال زنان 

(Amini et al., 2013.) 
پویای تقاضای کار استوار است که در ادامه به  کردحاضر بر اساس روی پژوهش، رویکرد تر مطرح شد که پیش طور همانالبته  

 خواهیم پرداخت. جنسیتحسب ا لحاظ شرط ناهمگنی نیروی کار براستخراج آن ب
 

 جنسیتحسب اه بر اساس ناهمگنی نیروی کار برتابع تقاضای پویای نیروی کار بنگ
 کند: داگالس پیروی میـ  فناوری تولید بنگاه از تابع کاب، فرض بر آن است که تابع تقاضای نیروی کار استخراج برای

           
     

      
        (6)  

تحول     حسب جنسیت و( بر ،   سطح اشتغال دو نوع از نیروی کار )        و   در زمان  ، موجودی سرمایه برای بنگاه    
یعنی بنگاه با محدودیت کند )می را تعیین 6دهند. افزون بر این، فرض بر آن است که بنگاه مقدار تولید انتظاریفناوری را نشان می

 های خود است: کردن هزینه کمینه، بنگاه به دنبال این مواجه است(. بر اساسمقداری تولید 
     ∑   

    
  

             ∑       
 
    ∑   

 
 
   (               )

   
 
                 

     (2)  
 تولید خواهیم داشت: مقداریتحت محدودیت 

               
      

       
        (9)  

، نرخ دستمزد نیروی    . استنرخ بهره  و ای، نرخ استهالک سرمایه، از سرمایه که شامل قیمت کاالهای سرمایه استفاده، هزینه   
، شرط مرتبه اول نرخ تنزیل است. بنابراین عامل  و  ،های تعدیل نیروی کار و سرمایه بیانگر هزینه   و   ،  کار برای هر سطح 

 نوشته خواهد شد: (9رابطه )به صورت  اشتغالبرای  2معادله اولر()
  ( 

 
     (               )    (               )             

  
       

)              
      (9)  

 و برای سرمایه: 
  ( 

 
                                          

  
      

)       (1)  
است.  (    ،    ) مدت آنیز خطی کردن در حوالی تعادل بلندحل این سیستم، قضیه مشتق ضمنی و ن های حلیکی از راه

 :است (1)رابطه  بندی نیروی کار به صورتس طبقهاسا بنابراین، مسیر بهینه اشتغال بر
                           ∑                       

     (1)  
تواند از حل  لوب اشتغال میبه سطح اشتغال مطلوب است. اصالح سطح مط موثرضریب تعدیل اشتغال    و  تنزیل، عامل   

  ) های تعدیل مشتق شود. بنابراین، به سطح تولید انتظاری سازی بنگاه بدون هزینهبهینه
    نسبت دستمزدهای انتظاری ،( 

   
   

    های نیروی کار به سرمایه هزینهنسبت  ،زن و مرد() های مختلف کار هبرای گرو
  
های فنی را مجازی زمان که پیشرفتو متغیر ،   

 تصریح خواهد شد:  (1رابطه )به صورت  ، سطح مطلوب اشتغال. بنابراین، بستگی داردکند لحاظ می
                    

  ∑             
  
            

  
     

                   
      (1)  

 : استبازنویسی ( قابل8رابطه ) صورتکه این رابطه به 
               (      )                    (8)  

در  پیروی کند،      متغیره چند ینداز فرا       زاست. اگر فرض شود که ، بردار لگاریتمی متغیرهای برون       (8) در رابطه
 مشاهده: اساس متغیرهای قابل نتیجه، بر

        
                                ∑             

  
   ∑          (  

  
)
   

       (  )  

                                                           
1. Expected Production  
2. First Order Conditions (Euler Equations)  

به  بنابراین،  بنگاه بدون هزینه های تعدیل مشتق شود.  بهینه سازی  از حل  مطلوب اشتغال می تواند 
 برای گروه های مختلف کار )زن و مرد(، 
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 شود نسبی نیروی کار زن و مرد میشود. این امر موجب کاهش نابرابری دستمزدهای  ایجاد میافزایش در سهم اشتغال زنان 

(Amini et al., 2013.) 
پویای تقاضای کار استوار است که در ادامه به  کردحاضر بر اساس روی پژوهش، رویکرد تر مطرح شد که پیش طور همانالبته  

 خواهیم پرداخت. جنسیتحسب ا لحاظ شرط ناهمگنی نیروی کار براستخراج آن ب
 

 جنسیتحسب اه بر اساس ناهمگنی نیروی کار برتابع تقاضای پویای نیروی کار بنگ
 کند: داگالس پیروی میـ  فناوری تولید بنگاه از تابع کاب، فرض بر آن است که تابع تقاضای نیروی کار استخراج برای

           
     

      
        (6)  

تحول     حسب جنسیت و( بر ،   سطح اشتغال دو نوع از نیروی کار )        و   در زمان  ، موجودی سرمایه برای بنگاه    
یعنی بنگاه با محدودیت کند )می را تعیین 6دهند. افزون بر این، فرض بر آن است که بنگاه مقدار تولید انتظاریفناوری را نشان می

 های خود است: کردن هزینه کمینه، بنگاه به دنبال این مواجه است(. بر اساسمقداری تولید 
     ∑   

    
  

             ∑       
 
    ∑   

 
 
   (               )

   
 
                 

     (2)  
 تولید خواهیم داشت: مقداریتحت محدودیت 

               
      

       
        (9)  

، نرخ دستمزد نیروی    . استنرخ بهره  و ای، نرخ استهالک سرمایه، از سرمایه که شامل قیمت کاالهای سرمایه استفاده، هزینه   
، شرط مرتبه اول نرخ تنزیل است. بنابراین عامل  و  ،های تعدیل نیروی کار و سرمایه بیانگر هزینه   و   ،  کار برای هر سطح 

 نوشته خواهد شد: (9رابطه )به صورت  اشتغالبرای  2معادله اولر()
  ( 

 
     (               )    (               )             

  
       

)              
      (9)  

 و برای سرمایه: 
  ( 

 
                                          

  
      

)       (1)  
است.  (    ،    ) مدت آنیز خطی کردن در حوالی تعادل بلندحل این سیستم، قضیه مشتق ضمنی و ن های حلیکی از راه

 :است (1)رابطه  بندی نیروی کار به صورتس طبقهاسا بنابراین، مسیر بهینه اشتغال بر
                           ∑                       

     (1)  
تواند از حل  لوب اشتغال میبه سطح اشتغال مطلوب است. اصالح سطح مط موثرضریب تعدیل اشتغال    و  تنزیل، عامل   

  ) های تعدیل مشتق شود. بنابراین، به سطح تولید انتظاری سازی بنگاه بدون هزینهبهینه
    نسبت دستمزدهای انتظاری ،( 

   
   

    های نیروی کار به سرمایه هزینهنسبت  ،زن و مرد() های مختلف کار هبرای گرو
  
های فنی را مجازی زمان که پیشرفتو متغیر ،   

 تصریح خواهد شد:  (1رابطه )به صورت  ، سطح مطلوب اشتغال. بنابراین، بستگی داردکند لحاظ می
                    

  ∑             
  
            

  
     

                   
      (1)  

 : استبازنویسی ( قابل8رابطه ) صورتکه این رابطه به 
               (      )                    (8)  

در  پیروی کند،      متغیره چند ینداز فرا       زاست. اگر فرض شود که ، بردار لگاریتمی متغیرهای برون       (8) در رابطه
 مشاهده: اساس متغیرهای قابل نتیجه، بر
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       (  )  

                                                           
1. Expected Production  
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، نسبت دستمزدهای انتظاری 
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 شود نسبی نیروی کار زن و مرد میشود. این امر موجب کاهش نابرابری دستمزدهای  ایجاد میافزایش در سهم اشتغال زنان 

(Amini et al., 2013.) 
پویای تقاضای کار استوار است که در ادامه به  کردحاضر بر اساس روی پژوهش، رویکرد تر مطرح شد که پیش طور همانالبته  
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 جنسیتحسب اه بر اساس ناهمگنی نیروی کار برتابع تقاضای پویای نیروی کار بنگ
 کند: داگالس پیروی میـ  فناوری تولید بنگاه از تابع کاب، فرض بر آن است که تابع تقاضای نیروی کار استخراج برای
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، و متغیر مجازی زمان که پیشرفت های فنی را لحاظ 

4 
 

 شود نسبی نیروی کار زن و مرد میشود. این امر موجب کاهش نابرابری دستمزدهای  ایجاد میافزایش در سهم اشتغال زنان 

(Amini et al., 2013.) 
پویای تقاضای کار استوار است که در ادامه به  کردحاضر بر اساس روی پژوهش، رویکرد تر مطرح شد که پیش طور همانالبته  

 خواهیم پرداخت. جنسیتحسب ا لحاظ شرط ناهمگنی نیروی کار براستخراج آن ب
 

 جنسیتحسب اه بر اساس ناهمگنی نیروی کار برتابع تقاضای پویای نیروی کار بنگ
 کند: داگالس پیروی میـ  فناوری تولید بنگاه از تابع کاب، فرض بر آن است که تابع تقاضای نیروی کار استخراج برای

           
     

      
        (6)  

تحول     حسب جنسیت و( بر ،   سطح اشتغال دو نوع از نیروی کار )        و   در زمان  ، موجودی سرمایه برای بنگاه    
یعنی بنگاه با محدودیت کند )می را تعیین 6دهند. افزون بر این، فرض بر آن است که بنگاه مقدار تولید انتظاریفناوری را نشان می

 های خود است: کردن هزینه کمینه، بنگاه به دنبال این مواجه است(. بر اساسمقداری تولید 
     ∑   

    
  

             ∑       
 
    ∑   

 
 
   (               )

   
 
                 

     (2)  
 تولید خواهیم داشت: مقداریتحت محدودیت 

               
      

       
        (9)  

، نرخ دستمزد نیروی    . استنرخ بهره  و ای، نرخ استهالک سرمایه، از سرمایه که شامل قیمت کاالهای سرمایه استفاده، هزینه   
، شرط مرتبه اول نرخ تنزیل است. بنابراین عامل  و  ،های تعدیل نیروی کار و سرمایه بیانگر هزینه   و   ،  کار برای هر سطح 

 نوشته خواهد شد: (9رابطه )به صورت  اشتغالبرای  2معادله اولر()
  ( 

 
     (               )    (               )             

  
       

)              
      (9)  

 و برای سرمایه: 
  ( 

 
                                          

  
      

)       (1)  
است.  (    ،    ) مدت آنیز خطی کردن در حوالی تعادل بلندحل این سیستم، قضیه مشتق ضمنی و ن های حلیکی از راه

 :است (1)رابطه  بندی نیروی کار به صورتس طبقهاسا بنابراین، مسیر بهینه اشتغال بر
                           ∑                       

     (1)  
تواند از حل  لوب اشتغال میبه سطح اشتغال مطلوب است. اصالح سطح مط موثرضریب تعدیل اشتغال    و  تنزیل، عامل   

  ) های تعدیل مشتق شود. بنابراین، به سطح تولید انتظاری سازی بنگاه بدون هزینهبهینه
    نسبت دستمزدهای انتظاری ،( 

   
   

    های نیروی کار به سرمایه هزینهنسبت  ،زن و مرد() های مختلف کار هبرای گرو
  
های فنی را مجازی زمان که پیشرفتو متغیر ،   

 تصریح خواهد شد:  (1رابطه )به صورت  ، سطح مطلوب اشتغال. بنابراین، بستگی داردکند لحاظ می
                    

  ∑             
  
            

  
     

                   
      (1)  

 : استبازنویسی ( قابل8رابطه ) صورتکه این رابطه به 
               (      )                    (8)  

در  پیروی کند،      متغیره چند ینداز فرا       زاست. اگر فرض شود که ، بردار لگاریتمی متغیرهای برون       (8) در رابطه
 مشاهده: اساس متغیرهای قابل نتیجه، بر

        
                                ∑             

  
   ∑          (  

  
)
   

       (  )  

                                                           
1. Expected Production  
2. First Order Conditions (Euler Equations)  

نسبت هزینه های نیروی کار به سرمایه 
می کند، بستگی دارد. بنابراین، سطح مطلوب اشتغال به صورت رابطه )۷( تصریح خواهد شد: 

4 
 

 شود نسبی نیروی کار زن و مرد میشود. این امر موجب کاهش نابرابری دستمزدهای  ایجاد میافزایش در سهم اشتغال زنان 

(Amini et al., 2013.) 
پویای تقاضای کار استوار است که در ادامه به  کردحاضر بر اساس روی پژوهش، رویکرد تر مطرح شد که پیش طور همانالبته  

 خواهیم پرداخت. جنسیتحسب ا لحاظ شرط ناهمگنی نیروی کار براستخراج آن ب
 

 جنسیتحسب اه بر اساس ناهمگنی نیروی کار برتابع تقاضای پویای نیروی کار بنگ
 کند: داگالس پیروی میـ  فناوری تولید بنگاه از تابع کاب، فرض بر آن است که تابع تقاضای نیروی کار استخراج برای

           
     

      
        (6)  

تحول     حسب جنسیت و( بر ،   سطح اشتغال دو نوع از نیروی کار )        و   در زمان  ، موجودی سرمایه برای بنگاه    
یعنی بنگاه با محدودیت کند )می را تعیین 6دهند. افزون بر این، فرض بر آن است که بنگاه مقدار تولید انتظاریفناوری را نشان می

 های خود است: کردن هزینه کمینه، بنگاه به دنبال این مواجه است(. بر اساسمقداری تولید 
     ∑   

    
  

             ∑       
 
    ∑   

 
 
   (               )

   
 
                 

     (2)  
 تولید خواهیم داشت: مقداریتحت محدودیت 

               
      

       
        (9)  

، نرخ دستمزد نیروی    . استنرخ بهره  و ای، نرخ استهالک سرمایه، از سرمایه که شامل قیمت کاالهای سرمایه استفاده، هزینه   
، شرط مرتبه اول نرخ تنزیل است. بنابراین عامل  و  ،های تعدیل نیروی کار و سرمایه بیانگر هزینه   و   ،  کار برای هر سطح 

 نوشته خواهد شد: (9رابطه )به صورت  اشتغالبرای  2معادله اولر()
  ( 

 
     (               )    (               )             

  
       

)              
      (9)  

 و برای سرمایه: 
  ( 

 
                                          

  
      

)       (1)  
است.  (    ،    ) مدت آنیز خطی کردن در حوالی تعادل بلندحل این سیستم، قضیه مشتق ضمنی و ن های حلیکی از راه

 :است (1)رابطه  بندی نیروی کار به صورتس طبقهاسا بنابراین، مسیر بهینه اشتغال بر
                           ∑                       

     (1)  
تواند از حل  لوب اشتغال میبه سطح اشتغال مطلوب است. اصالح سطح مط موثرضریب تعدیل اشتغال    و  تنزیل، عامل   

  ) های تعدیل مشتق شود. بنابراین، به سطح تولید انتظاری سازی بنگاه بدون هزینهبهینه
    نسبت دستمزدهای انتظاری ،( 

   
   

    های نیروی کار به سرمایه هزینهنسبت  ،زن و مرد() های مختلف کار هبرای گرو
  
های فنی را مجازی زمان که پیشرفتو متغیر ،   

 تصریح خواهد شد:  (1رابطه )به صورت  ، سطح مطلوب اشتغال. بنابراین، بستگی داردکند لحاظ می
                    

  ∑             
  
            

  
     

                   
      (1)  

 : استبازنویسی ( قابل8رابطه ) صورتکه این رابطه به 
               (      )                    (8)  

در  پیروی کند،      متغیره چند ینداز فرا       زاست. اگر فرض شود که ، بردار لگاریتمی متغیرهای برون       (8) در رابطه
 مشاهده: اساس متغیرهای قابل نتیجه، بر

        
                                ∑             

  
   ∑          (  

  
)
   

       (  )  

                                                           
1. Expected Production  
2. First Order Conditions (Euler Equations)  

    )۷(
که این رابطه به صورت رابطه )8( قابل بازنویسی است: 

4 
 

 شود نسبی نیروی کار زن و مرد میشود. این امر موجب کاهش نابرابری دستمزدهای  ایجاد میافزایش در سهم اشتغال زنان 

(Amini et al., 2013.) 
پویای تقاضای کار استوار است که در ادامه به  کردحاضر بر اساس روی پژوهش، رویکرد تر مطرح شد که پیش طور همانالبته  

 خواهیم پرداخت. جنسیتحسب ا لحاظ شرط ناهمگنی نیروی کار براستخراج آن ب
 

 جنسیتحسب اه بر اساس ناهمگنی نیروی کار برتابع تقاضای پویای نیروی کار بنگ
 کند: داگالس پیروی میـ  فناوری تولید بنگاه از تابع کاب، فرض بر آن است که تابع تقاضای نیروی کار استخراج برای

           
     

      
        (6)  

تحول     حسب جنسیت و( بر ،   سطح اشتغال دو نوع از نیروی کار )        و   در زمان  ، موجودی سرمایه برای بنگاه    
یعنی بنگاه با محدودیت کند )می را تعیین 6دهند. افزون بر این، فرض بر آن است که بنگاه مقدار تولید انتظاریفناوری را نشان می

 های خود است: کردن هزینه کمینه، بنگاه به دنبال این مواجه است(. بر اساسمقداری تولید 
     ∑   

    
  

             ∑       
 
    ∑   

 
 
   (               )

   
 
                 

     (2)  
 تولید خواهیم داشت: مقداریتحت محدودیت 

               
      

       
        (9)  

، نرخ دستمزد نیروی    . استنرخ بهره  و ای، نرخ استهالک سرمایه، از سرمایه که شامل قیمت کاالهای سرمایه استفاده، هزینه   
، شرط مرتبه اول نرخ تنزیل است. بنابراین عامل  و  ،های تعدیل نیروی کار و سرمایه بیانگر هزینه   و   ،  کار برای هر سطح 

 نوشته خواهد شد: (9رابطه )به صورت  اشتغالبرای  2معادله اولر()
  ( 

 
     (               )    (               )             

  
       

)              
      (9)  

 و برای سرمایه: 
  ( 

 
                                          

  
      

)       (1)  
است.  (    ،    ) مدت آنیز خطی کردن در حوالی تعادل بلندحل این سیستم، قضیه مشتق ضمنی و ن های حلیکی از راه

 :است (1)رابطه  بندی نیروی کار به صورتس طبقهاسا بنابراین، مسیر بهینه اشتغال بر
                           ∑                       

     (1)  
تواند از حل  لوب اشتغال میبه سطح اشتغال مطلوب است. اصالح سطح مط موثرضریب تعدیل اشتغال    و  تنزیل، عامل   

  ) های تعدیل مشتق شود. بنابراین، به سطح تولید انتظاری سازی بنگاه بدون هزینهبهینه
    نسبت دستمزدهای انتظاری ،( 

   
   

    های نیروی کار به سرمایه هزینهنسبت  ،زن و مرد() های مختلف کار هبرای گرو
  
های فنی را مجازی زمان که پیشرفتو متغیر ،   

 تصریح خواهد شد:  (1رابطه )به صورت  ، سطح مطلوب اشتغال. بنابراین، بستگی داردکند لحاظ می
                    

  ∑             
  
            

  
     

                   
      (1)  

 : استبازنویسی ( قابل8رابطه ) صورتکه این رابطه به 
               (      )                    (8)  

در  پیروی کند،      متغیره چند ینداز فرا       زاست. اگر فرض شود که ، بردار لگاریتمی متغیرهای برون       (8) در رابطه
 مشاهده: اساس متغیرهای قابل نتیجه، بر

        
                                ∑             

  
   ∑          (  

  
)
   

       (  )  

                                                           
1. Expected Production  
2. First Order Conditions (Euler Equations)  

                      )8(
 از فرایند 

4 
 

 شود نسبی نیروی کار زن و مرد میشود. این امر موجب کاهش نابرابری دستمزدهای  ایجاد میافزایش در سهم اشتغال زنان 

(Amini et al., 2013.) 
پویای تقاضای کار استوار است که در ادامه به  کردحاضر بر اساس روی پژوهش، رویکرد تر مطرح شد که پیش طور همانالبته  

 خواهیم پرداخت. جنسیتحسب ا لحاظ شرط ناهمگنی نیروی کار براستخراج آن ب
 

 جنسیتحسب اه بر اساس ناهمگنی نیروی کار برتابع تقاضای پویای نیروی کار بنگ
 کند: داگالس پیروی میـ  فناوری تولید بنگاه از تابع کاب، فرض بر آن است که تابع تقاضای نیروی کار استخراج برای

           
     

      
        (6)  

تحول     حسب جنسیت و( بر ،   سطح اشتغال دو نوع از نیروی کار )        و   در زمان  ، موجودی سرمایه برای بنگاه    
یعنی بنگاه با محدودیت کند )می را تعیین 6دهند. افزون بر این، فرض بر آن است که بنگاه مقدار تولید انتظاریفناوری را نشان می

 های خود است: کردن هزینه کمینه، بنگاه به دنبال این مواجه است(. بر اساسمقداری تولید 
     ∑   

    
  

             ∑       
 
    ∑   

 
 
   (               )

   
 
                 

     (2)  
 تولید خواهیم داشت: مقداریتحت محدودیت 

               
      

       
        (9)  

، نرخ دستمزد نیروی    . استنرخ بهره  و ای، نرخ استهالک سرمایه، از سرمایه که شامل قیمت کاالهای سرمایه استفاده، هزینه   
، شرط مرتبه اول نرخ تنزیل است. بنابراین عامل  و  ،های تعدیل نیروی کار و سرمایه بیانگر هزینه   و   ،  کار برای هر سطح 

 نوشته خواهد شد: (9رابطه )به صورت  اشتغالبرای  2معادله اولر()
  ( 

 
     (               )    (               )             

  
       

)              
      (9)  

 و برای سرمایه: 
  ( 

 
                                          

  
      

)       (1)  
است.  (    ،    ) مدت آنیز خطی کردن در حوالی تعادل بلندحل این سیستم، قضیه مشتق ضمنی و ن های حلیکی از راه

 :است (1)رابطه  بندی نیروی کار به صورتس طبقهاسا بنابراین، مسیر بهینه اشتغال بر
                           ∑                       

     (1)  
تواند از حل  لوب اشتغال میبه سطح اشتغال مطلوب است. اصالح سطح مط موثرضریب تعدیل اشتغال    و  تنزیل، عامل   

  ) های تعدیل مشتق شود. بنابراین، به سطح تولید انتظاری سازی بنگاه بدون هزینهبهینه
    نسبت دستمزدهای انتظاری ،( 

   
   

    های نیروی کار به سرمایه هزینهنسبت  ،زن و مرد() های مختلف کار هبرای گرو
  
های فنی را مجازی زمان که پیشرفتو متغیر ،   

 تصریح خواهد شد:  (1رابطه )به صورت  ، سطح مطلوب اشتغال. بنابراین، بستگی داردکند لحاظ می
                    

  ∑             
  
            

  
     

                   
      (1)  

 : استبازنویسی ( قابل8رابطه ) صورتکه این رابطه به 
               (      )                    (8)  

در  پیروی کند،      متغیره چند ینداز فرا       زاست. اگر فرض شود که ، بردار لگاریتمی متغیرهای برون       (8) در رابطه
 مشاهده: اساس متغیرهای قابل نتیجه، بر

        
                                ∑             

  
   ∑          (  

  
)
   

       (  )  

                                                           
1. Expected Production  
2. First Order Conditions (Euler Equations)  

، بردار لگاریتمی متغیرهای برون زاست. اگر فرض شود که 

4 
 

 شود نسبی نیروی کار زن و مرد میشود. این امر موجب کاهش نابرابری دستمزدهای  ایجاد میافزایش در سهم اشتغال زنان 

(Amini et al., 2013.) 
پویای تقاضای کار استوار است که در ادامه به  کردحاضر بر اساس روی پژوهش، رویکرد تر مطرح شد که پیش طور همانالبته  

 خواهیم پرداخت. جنسیتحسب ا لحاظ شرط ناهمگنی نیروی کار براستخراج آن ب
 

 جنسیتحسب اه بر اساس ناهمگنی نیروی کار برتابع تقاضای پویای نیروی کار بنگ
 کند: داگالس پیروی میـ  فناوری تولید بنگاه از تابع کاب، فرض بر آن است که تابع تقاضای نیروی کار استخراج برای

           
     

      
        (6)  

تحول     حسب جنسیت و( بر ،   سطح اشتغال دو نوع از نیروی کار )        و   در زمان  ، موجودی سرمایه برای بنگاه    
یعنی بنگاه با محدودیت کند )می را تعیین 6دهند. افزون بر این، فرض بر آن است که بنگاه مقدار تولید انتظاریفناوری را نشان می

 های خود است: کردن هزینه کمینه، بنگاه به دنبال این مواجه است(. بر اساسمقداری تولید 
     ∑   

    
  

             ∑       
 
    ∑   

 
 
   (               )

   
 
                 

     (2)  
 تولید خواهیم داشت: مقداریتحت محدودیت 

               
      

       
        (9)  

، نرخ دستمزد نیروی    . استنرخ بهره  و ای، نرخ استهالک سرمایه، از سرمایه که شامل قیمت کاالهای سرمایه استفاده، هزینه   
، شرط مرتبه اول نرخ تنزیل است. بنابراین عامل  و  ،های تعدیل نیروی کار و سرمایه بیانگر هزینه   و   ،  کار برای هر سطح 

 نوشته خواهد شد: (9رابطه )به صورت  اشتغالبرای  2معادله اولر()
  ( 

 
     (               )    (               )             

  
       

)              
      (9)  

 و برای سرمایه: 
  ( 

 
                                          

  
      

)       (1)  
است.  (    ،    ) مدت آنیز خطی کردن در حوالی تعادل بلندحل این سیستم، قضیه مشتق ضمنی و ن های حلیکی از راه

 :است (1)رابطه  بندی نیروی کار به صورتس طبقهاسا بنابراین، مسیر بهینه اشتغال بر
                           ∑                       

     (1)  
تواند از حل  لوب اشتغال میبه سطح اشتغال مطلوب است. اصالح سطح مط موثرضریب تعدیل اشتغال    و  تنزیل، عامل   

  ) های تعدیل مشتق شود. بنابراین، به سطح تولید انتظاری سازی بنگاه بدون هزینهبهینه
    نسبت دستمزدهای انتظاری ،( 

   
   

    های نیروی کار به سرمایه هزینهنسبت  ،زن و مرد() های مختلف کار هبرای گرو
  
های فنی را مجازی زمان که پیشرفتو متغیر ،   

 تصریح خواهد شد:  (1رابطه )به صورت  ، سطح مطلوب اشتغال. بنابراین، بستگی داردکند لحاظ می
                    

  ∑             
  
            

  
     

                   
      (1)  

 : استبازنویسی ( قابل8رابطه ) صورتکه این رابطه به 
               (      )                    (8)  

در  پیروی کند،      متغیره چند ینداز فرا       زاست. اگر فرض شود که ، بردار لگاریتمی متغیرهای برون       (8) در رابطه
 مشاهده: اساس متغیرهای قابل نتیجه، بر

        
                                ∑             

  
   ∑          (  

  
)
   

       (  )  

                                                           
1. Expected Production  
2. First Order Conditions (Euler Equations)  

در رابطه )8( 
 پیروی کند، در نتیجه، بر اساس متغیرهای قابل مشاهده: 

4 
 

 شود نسبی نیروی کار زن و مرد میشود. این امر موجب کاهش نابرابری دستمزدهای  ایجاد میافزایش در سهم اشتغال زنان 

(Amini et al., 2013.) 
پویای تقاضای کار استوار است که در ادامه به  کردحاضر بر اساس روی پژوهش، رویکرد تر مطرح شد که پیش طور همانالبته  

 خواهیم پرداخت. جنسیتحسب ا لحاظ شرط ناهمگنی نیروی کار براستخراج آن ب
 

 جنسیتحسب اه بر اساس ناهمگنی نیروی کار برتابع تقاضای پویای نیروی کار بنگ
 کند: داگالس پیروی میـ  فناوری تولید بنگاه از تابع کاب، فرض بر آن است که تابع تقاضای نیروی کار استخراج برای

           
     

      
        (6)  

تحول     حسب جنسیت و( بر ،   سطح اشتغال دو نوع از نیروی کار )        و   در زمان  ، موجودی سرمایه برای بنگاه    
یعنی بنگاه با محدودیت کند )می را تعیین 6دهند. افزون بر این، فرض بر آن است که بنگاه مقدار تولید انتظاریفناوری را نشان می

 های خود است: کردن هزینه کمینه، بنگاه به دنبال این مواجه است(. بر اساسمقداری تولید 
     ∑   

    
  

             ∑       
 
    ∑   

 
 
   (               )

   
 
                 

     (2)  
 تولید خواهیم داشت: مقداریتحت محدودیت 

               
      

       
        (9)  

، نرخ دستمزد نیروی    . استنرخ بهره  و ای، نرخ استهالک سرمایه، از سرمایه که شامل قیمت کاالهای سرمایه استفاده، هزینه   
، شرط مرتبه اول نرخ تنزیل است. بنابراین عامل  و  ،های تعدیل نیروی کار و سرمایه بیانگر هزینه   و   ،  کار برای هر سطح 

 نوشته خواهد شد: (9رابطه )به صورت  اشتغالبرای  2معادله اولر()
  ( 

 
     (               )    (               )             

  
       

)              
      (9)  

 و برای سرمایه: 
  ( 

 
                                          

  
      

)       (1)  
است.  (    ،    ) مدت آنیز خطی کردن در حوالی تعادل بلندحل این سیستم، قضیه مشتق ضمنی و ن های حلیکی از راه

 :است (1)رابطه  بندی نیروی کار به صورتس طبقهاسا بنابراین، مسیر بهینه اشتغال بر
                           ∑                       

     (1)  
تواند از حل  لوب اشتغال میبه سطح اشتغال مطلوب است. اصالح سطح مط موثرضریب تعدیل اشتغال    و  تنزیل، عامل   

  ) های تعدیل مشتق شود. بنابراین، به سطح تولید انتظاری سازی بنگاه بدون هزینهبهینه
    نسبت دستمزدهای انتظاری ،( 

   
   

    های نیروی کار به سرمایه هزینهنسبت  ،زن و مرد() های مختلف کار هبرای گرو
  
های فنی را مجازی زمان که پیشرفتو متغیر ،   

 تصریح خواهد شد:  (1رابطه )به صورت  ، سطح مطلوب اشتغال. بنابراین، بستگی داردکند لحاظ می
                    

  ∑             
  
            

  
     

                   
      (1)  

 : استبازنویسی ( قابل8رابطه ) صورتکه این رابطه به 
               (      )                    (8)  

در  پیروی کند،      متغیره چند ینداز فرا       زاست. اگر فرض شود که ، بردار لگاریتمی متغیرهای برون       (8) در رابطه
 مشاهده: اساس متغیرهای قابل نتیجه، بر
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   ∑          (  

  
)
   

       (  )  

                                                           
1. Expected Production  
2. First Order Conditions (Euler Equations)  

چندمتغیره 
)۹(
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 شود نسبی نیروی کار زن و مرد میشود. این امر موجب کاهش نابرابری دستمزدهای  ایجاد میافزایش در سهم اشتغال زنان 

(Amini et al., 2013.) 
پویای تقاضای کار استوار است که در ادامه به  کردحاضر بر اساس روی پژوهش، رویکرد تر مطرح شد که پیش طور همانالبته  

 خواهیم پرداخت. جنسیتحسب ا لحاظ شرط ناهمگنی نیروی کار براستخراج آن ب
 

 جنسیتحسب اه بر اساس ناهمگنی نیروی کار برتابع تقاضای پویای نیروی کار بنگ
 کند: داگالس پیروی میـ  فناوری تولید بنگاه از تابع کاب، فرض بر آن است که تابع تقاضای نیروی کار استخراج برای

           
     

      
        (1)  

تحول     حسب جنسیت و( بر ،   سطح اشتغال دو نوع از نیروی کار )        و   در زمان  ، موجودی سرمایه برای بنگاه    
یعنی بنگاه با محدودیت کند )می را تعیین 1دهند. افزون بر این، فرض بر آن است که بنگاه مقدار تولید انتظاریفناوری را نشان می

 های خود است: کردن هزینه کمینه، بنگاه به دنبال این مواجه است(. بر اساسمقداری تولید 
     ∑   

    
  

             ∑       
 
    ∑   

 
 
   (               )

   
 
                 

     (2)  
 تولید خواهیم داشت: مقداریتحت محدودیت 

               
      

       
        (3)  

، نرخ دستمزد نیروی    . استنرخ بهره  و ای، نرخ استهالک سرمایه، از سرمایه که شامل قیمت کاالهای سرمایه استفاده، هزینه   
، شرط مرتبه اول نرخ تنزیل است. بنابراین عامل  و  ،های تعدیل نیروی کار و سرمایه بیانگر هزینه   و   ،  کار برای هر سطح 

 نوشته خواهد شد: (4رابطه )به صورت  اشتغالبرای  2معادله اولر()
  ( 

 
     (               )    (               )             

  
       

)              
      (4)  

 و برای سرمایه: 
  ( 

 
                                          

  
      

)       (5)  
است.  (    ،    ) مدت آنیز خطی کردن در حوالی تعادل بلندحل این سیستم، قضیه مشتق ضمنی و ن های حلیکی از راه

 :است (6)رابطه  بندی نیروی کار به صورتس طبقهاسا بنابراین، مسیر بهینه اشتغال بر
                           ∑                       

     (6)  
تواند از حل  لوب اشتغال میبه سطح اشتغال مطلوب است. اصالح سطح مط موثرضریب تعدیل اشتغال    و  تنزیل، عامل   

  ) های تعدیل مشتق شود. بنابراین، به سطح تولید انتظاری سازی بنگاه بدون هزینهبهینه
    نسبت دستمزدهای انتظاری ،( 

   
   

    های نیروی کار به سرمایه هزینهنسبت  ،زن و مرد() های مختلف کار هبرای گرو
  
های فنی را مجازی زمان که پیشرفتو متغیر ،   

 تصریح خواهد شد:  (7رابطه )به صورت  ، سطح مطلوب اشتغال. بنابراین، بستگی داردکند لحاظ می
                    

  ∑             
  
            

  
     

                   
      (7)  

 : استبازنویسی ( قابل8رابطه ) صورتکه این رابطه به 
               (      )                    (8)  

در  پیروی کند،      متغیره چند ینداز فرا       زاست. اگر فرض شود که ، بردار لگاریتمی متغیرهای برون       (8) در رابطه
 مشاهده: اساس متغیرهای قابل نتیجه، بر

                                        ∑             
  
   ∑          (  

  
)
   

       (
 
 )  

      (
 
 )                               (9)  

                                                           
1. Expected Production  
2. First Order Conditions (Euler Equations)  

در نهایت، اگر فرض شود که نسبت هزینه های نسبی نیروی کار در طول زمان ثابت است، در این 
 به صورت رابطه )۱۰( خواهد شد: 
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      (
 
 )                               

 (3)  
مدل برای نیروی کار از نوع  طول زمان ثابت است، در این صورت های نسبی نیروی کار در در نهایت، اگر فرض شود که نسبت هزینه

 خواهد شد:  (61رابطه )به صورت   
                                              (

 
 )        (

 
 )                     

       (61                        )      

های اشتغال، ار، تابعی از وقفهدستمزد است. بنابراین، اشتغال هر نوع نیروی کزا غیر از ، متغیری برون   اشاره است کهبه  نیاز
ه، به بررسی در ادام (.Bresson et al., 1992)و نسبت دستمزدهای انواع نیروی کار به قیمت سرمایه خواهد بود  ،افزودهارزش

 .شود پرداخته می جنسیتحسب نیروی کار با در نظرگرفتن ناهمگنی نیروی کار برمینه تقاضای شده در زمطالعات تجربی انجام

ها در دو دسته جایی شغلی آن ههل زنان در جاببه بررسی تاثیر تاهل یا عدم تا 2111و  6338های  سال ، در(2166) 6هندی
تری به ترک شغل خود نسبت خصوصی تمایل بیشپردازد. نتایج حاکی از آن است که زنان شاغل در مشاغل و دولتی می خصوصی

آمار و اطالعات خانوارها و گیری  از  ، با بهره(2169) 2تلز و همکارانـ  آگایو. دارندزنان شاغل در بخش دولتی، پس از ازدواج به 
ی . آمارها حاکی از ثبات دستمزد نسبکنندمیثیر آزادسازی تجاری بر نیروی کار زنان مکزیکی را بررسی تا، 6331های دهه بنگاه

پایه تجارت،  های صنایع بر ، دگرگونیانجامد. همچنین است که به افزایش دستمزد اسمی زنان میه زنان در کنار افزایش اشتغال آن
مثبت و معناداری با رشد صنعت و  یش داده است. کاهش تعرفه صادراتی نیز رابطۀاافز 2111تا  6331های  دستمزد زنان را در سال

ان را مورد بررسی قرار ، ابعاد جنسیتی آزادسازی تجاری در دو بخش تولید و مصرف پاکست(2113) 9صدیقی میزان نفع زنان دارد.
دهد که آزادسازی تجاری در پاکستان، سهم اشتغال زنان را در مشاغل بدون مهارت افزایش  سازی نشان می نتایج شبیه .دهدمی
آمیز مچنان تغییری در توزیع کار تبعیضدهد، اما ه ها را بیش از مردان افزایش میتر مشاغل دستمزد واقعی آنبیشو در  دهدمی

 علیه زنان رخ نداده است.
 سپسدهند، میقرار  مورد بررسی سال را 61-21 جوان زنان رسمیغیر وضعیت اشتغالابتدا ، (6939تیغ )کریمی موغاری و جهان

و  باال رسمیغیر اشتغال در زنان سهم 6931 سال در که دهد می نشان نتایج .پردازندمیغیررسمی  اشتغال بر ثرمو عوامل توضیح به
امینی دهد.  می کاهش را اشتغال غیررسمی احتمال بودن هلمتا و ،دانشگاهی تحصیالت بودن، شهری است. تربیش مردان به نسبت

. نتایج پردازندمیهای صنعتی ایران  ، به بررسی رابطه اثرات آزادسازی تجاری بر سهم اشتغال زنان در کارگاه(2169) و همکاران
 ست که آزادسازی تجاری، فرصتی برای اشتغال زنان است. همچنین، نتایج حاکی از آن است که نسبت سرمایهااین موضوع  بیانگر

افزوده، صادرات وتوسعه به ارزشهای سرمایه تحقیقدارد و نسبتمنفی  اثرافزوده و نسبت دستمزد زنان به مردان فیزیکی به ارزش
با سرمایه  د. به عبارت دیگر، نیروی کار زنمثبت و معناداری بر سهم اشتغال زنان دارن اثرافزوده به ارزش، و واردات افزودهبه ارزش
 سپس و تحلیل زنان را اشتغال روند ابتدا ،(2161زاده )امینی و غنی و با سرمایه فیزیکی رابطه جانشینی دارد. مکملرابطه  فناوری

 نتایج اساس . برکنندمیشناسایی  6919-6981های صنعتی کشور طی دوره را در کارگاه زنان اشتغال بر ثرمو عوامل نقش

رشد  موانع رفع دارد. بنابراین، زنان اشتغال بر را مثبت اثر ترینبیش افزودهارزش، زن کار نیروی تقاضای الگوی برآورد از آمدهستدبه
 و فیزیکی سرمایۀ با زن کار جانشینی نیروی فرضیۀ همچنین،کند. می زنان اشتغال افزایش به را کمک ترینبیش صنایع، در تولید

ابونوری  نیست. معنادار اثر این ولی دارد، زنان اشتغال بر منفی اثر زنان واقعی اگرچه دستمزد نهایت، در شود. می ییدتا مرد کار نیروی
مورد  6989تا  6913نایع در دوره زمانی ها را به تفکیک ص ثر بر اشتغال آنروند اشتغال زنان و نیز عوامل مو ،(2113و غالمی )

دارای  ولید منسوجات نسبت به سایر صنایع. نتایج حاکی از آن است که صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و تدهندمیمطالعه قرار 
شده صورت های ضبط ترین رشد نسبی شاغالن زن نیز در صنعت انتشار، چاپ و تکثیر رسانهترین تعداد کارکنان زن است. بیشبیش

هایی که دارای مدیریت خصوصی شود که اشتغال زنان در بنگاهمیترکیبی نشان داده  های گرفته است. همچنین، با استفاده از داده
های اقتصادی  ، به چگونگی اشتغال زنان در سه بخش عمده فعالیت(6981زعفرانچی ) تر است.هستند به شکل معناداری بیش

های سری زمانی مربوط به  نتایج با استفاده از داده .پردازدمیو خدمات( بر اساس متغیرهای پیشنهادی  ،)کشاورزی، صنعت
ادامه  فرض با که دهد می نشان 6982تا  6911های  طی سال زنان در بخش وقفهو اشتغال با  ،افزوده بخش، دستمزد واقعیارزش
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 (3)  
مدل برای نیروی کار از نوع  طول زمان ثابت است، در این صورت های نسبی نیروی کار در در نهایت، اگر فرض شود که نسبت هزینه

 خواهد شد:  (61رابطه )به صورت   
                                              (

 
 )        (

 
 )                     

       (61                        )      

های اشتغال، ار، تابعی از وقفهدستمزد است. بنابراین، اشتغال هر نوع نیروی کزا غیر از ، متغیری برون   اشاره است کهبه  نیاز
ه، به بررسی در ادام (.Bresson et al., 1992)و نسبت دستمزدهای انواع نیروی کار به قیمت سرمایه خواهد بود  ،افزودهارزش

 .شود پرداخته می جنسیتحسب نیروی کار با در نظرگرفتن ناهمگنی نیروی کار برمینه تقاضای شده در زمطالعات تجربی انجام

ها در دو دسته جایی شغلی آن ههل زنان در جاببه بررسی تاثیر تاهل یا عدم تا 2111و  6338های  سال ، در(2166) 6هندی
تری به ترک شغل خود نسبت خصوصی تمایل بیشپردازد. نتایج حاکی از آن است که زنان شاغل در مشاغل و دولتی می خصوصی

آمار و اطالعات خانوارها و گیری  از  ، با بهره(2169) 2تلز و همکارانـ  آگایو. دارندزنان شاغل در بخش دولتی، پس از ازدواج به 
ی . آمارها حاکی از ثبات دستمزد نسبکنندمیثیر آزادسازی تجاری بر نیروی کار زنان مکزیکی را بررسی تا، 6331های دهه بنگاه

پایه تجارت،  های صنایع بر ، دگرگونیانجامد. همچنین است که به افزایش دستمزد اسمی زنان میه زنان در کنار افزایش اشتغال آن
مثبت و معناداری با رشد صنعت و  یش داده است. کاهش تعرفه صادراتی نیز رابطۀاافز 2111تا  6331های  دستمزد زنان را در سال

ان را مورد بررسی قرار ، ابعاد جنسیتی آزادسازی تجاری در دو بخش تولید و مصرف پاکست(2113) 9صدیقی میزان نفع زنان دارد.
دهد که آزادسازی تجاری در پاکستان، سهم اشتغال زنان را در مشاغل بدون مهارت افزایش  سازی نشان می نتایج شبیه .دهدمی
آمیز مچنان تغییری در توزیع کار تبعیضدهد، اما ه ها را بیش از مردان افزایش میتر مشاغل دستمزد واقعی آنبیشو در  دهدمی

 علیه زنان رخ نداده است.
 سپسدهند، میقرار  مورد بررسی سال را 61-21 جوان زنان رسمیغیر وضعیت اشتغالابتدا ، (6939تیغ )کریمی موغاری و جهان

و  باال رسمیغیر اشتغال در زنان سهم 6931 سال در که دهد می نشان نتایج .پردازندمیغیررسمی  اشتغال بر ثرمو عوامل توضیح به
امینی دهد.  می کاهش را اشتغال غیررسمی احتمال بودن هلمتا و ،دانشگاهی تحصیالت بودن، شهری است. تربیش مردان به نسبت

. نتایج پردازندمیهای صنعتی ایران  ، به بررسی رابطه اثرات آزادسازی تجاری بر سهم اشتغال زنان در کارگاه(2169) و همکاران
 ست که آزادسازی تجاری، فرصتی برای اشتغال زنان است. همچنین، نتایج حاکی از آن است که نسبت سرمایهااین موضوع  بیانگر

افزوده، صادرات وتوسعه به ارزشهای سرمایه تحقیقدارد و نسبتمنفی  اثرافزوده و نسبت دستمزد زنان به مردان فیزیکی به ارزش
با سرمایه  د. به عبارت دیگر، نیروی کار زنمثبت و معناداری بر سهم اشتغال زنان دارن اثرافزوده به ارزش، و واردات افزودهبه ارزش
 سپس و تحلیل زنان را اشتغال روند ابتدا ،(2161زاده )امینی و غنی و با سرمایه فیزیکی رابطه جانشینی دارد. مکملرابطه  فناوری

 نتایج اساس . برکنندمیشناسایی  6919-6981های صنعتی کشور طی دوره را در کارگاه زنان اشتغال بر ثرمو عوامل نقش

رشد  موانع رفع دارد. بنابراین، زنان اشتغال بر را مثبت اثر ترینبیش افزودهارزش، زن کار نیروی تقاضای الگوی برآورد از آمدهستدبه
 و فیزیکی سرمایۀ با زن کار جانشینی نیروی فرضیۀ همچنین،کند. می زنان اشتغال افزایش به را کمک ترینبیش صنایع، در تولید

ابونوری  نیست. معنادار اثر این ولی دارد، زنان اشتغال بر منفی اثر زنان واقعی اگرچه دستمزد نهایت، در شود. می ییدتا مرد کار نیروی
مورد  6989تا  6913نایع در دوره زمانی ها را به تفکیک ص ثر بر اشتغال آنروند اشتغال زنان و نیز عوامل مو ،(2113و غالمی )

دارای  ولید منسوجات نسبت به سایر صنایع. نتایج حاکی از آن است که صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و تدهندمیمطالعه قرار 
شده صورت های ضبط ترین رشد نسبی شاغالن زن نیز در صنعت انتشار، چاپ و تکثیر رسانهترین تعداد کارکنان زن است. بیشبیش

هایی که دارای مدیریت خصوصی شود که اشتغال زنان در بنگاهمیترکیبی نشان داده  های گرفته است. همچنین، با استفاده از داده
های اقتصادی  ، به چگونگی اشتغال زنان در سه بخش عمده فعالیت(6981زعفرانچی ) تر است.هستند به شکل معناداری بیش

های سری زمانی مربوط به  نتایج با استفاده از داده .پردازدمیو خدمات( بر اساس متغیرهای پیشنهادی  ،)کشاورزی، صنعت
ادامه  فرض با که دهد می نشان 6982تا  6911های  طی سال زنان در بخش وقفهو اشتغال با  ،افزوده بخش، دستمزد واقعیارزش
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مدل برای نیروی کار از نوع  طول زمان ثابت است، در این صورت های نسبی نیروی کار در در نهایت، اگر فرض شود که نسبت هزینه
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های اشتغال، ار، تابعی از وقفهدستمزد است. بنابراین، اشتغال هر نوع نیروی کزا غیر از ، متغیری برون   اشاره است کهبه  نیاز
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تری به ترک شغل خود نسبت خصوصی تمایل بیشپردازد. نتایج حاکی از آن است که زنان شاغل در مشاغل و دولتی می خصوصی

آمار و اطالعات خانوارها و گیری  از  ، با بهره(2169) 2تلز و همکارانـ  آگایو. دارندزنان شاغل در بخش دولتی، پس از ازدواج به 
ی . آمارها حاکی از ثبات دستمزد نسبکنندمیثیر آزادسازی تجاری بر نیروی کار زنان مکزیکی را بررسی تا، 6331های دهه بنگاه
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مثبت و معناداری با رشد صنعت و  یش داده است. کاهش تعرفه صادراتی نیز رابطۀاافز 2111تا  6331های  دستمزد زنان را در سال

ان را مورد بررسی قرار ، ابعاد جنسیتی آزادسازی تجاری در دو بخش تولید و مصرف پاکست(2113) 9صدیقی میزان نفع زنان دارد.
دهد که آزادسازی تجاری در پاکستان، سهم اشتغال زنان را در مشاغل بدون مهارت افزایش  سازی نشان می نتایج شبیه .دهدمی
آمیز مچنان تغییری در توزیع کار تبعیضدهد، اما ه ها را بیش از مردان افزایش میتر مشاغل دستمزد واقعی آنبیشو در  دهدمی
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نیاز به اشاره است که 
کار، تابعی از وقفه های اشتغال، ارزش افزوده، و نسبت دستمزدهای انواع نیروی کار به قیمت سرمایه 
خواهد بود (Bresson et al., 1992). در ادامه، به بررسی مطالعات تجربی انجام شده در زمینه تقاضای 
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نیروی کار با در نظرگرفتن ناهمگنی نیروی کار برحسب جنسیت پرداخته می شود.
هندی )۲۰۱۱(۱، در سال های ۱۹۹8 و ۲۰۰۶ به بررسی تاثیر تاهل یا عدم تاهل زنان در جابه جایی 
از آن است که زنان شاغل در  نتایج حاکی  شغلی آن ها در دو دسته خصوصی و دولتی می پردازد. 
مشاغل خصوصی تمایل بیش تری به ترک شغل خود نسبت به زنان شاغل در بخش دولتی، پس از 
ازدواج دارند. آگایوـ  تلز و همکاران۲ )۲۰۱4(، با بهره گیری  از آمار و اطالعات خانوارها و بنگاه های دهه 
۱۹۹۰، تاثیر آزادسازی تجاری بر نیروی کار زنان مکزیکی را بررسی می کنند. آمارها حاکی از ثبات 
دستمزد نسبی زنان در کنار افزایش اشتغال آن هاست که به افزایش دستمزد اسمی زنان می انجامد. 
همچنین، دگرگونی های صنایع بر  پایه تجارت، دستمزد زنان را در سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ افزایش 
داده است. کاهش تعرفه صادراتی نیز رابطۀ مثبت و معناداری با رشد صنعت و میزان نفع زنان دارد. 
را مورد  پاکستان  تولید و مصرف  تجاری در دو بخش  آزادسازی  ابعاد جنسیتی  صدیقی۳ )۲۰۰۹(، 
بررسی قرار می دهد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که آزادسازی تجاری در پاکستان، سهم اشتغال 
زنان را در مشاغل بدون مهارت افزایش می دهد و در بیش تر مشاغل دستمزد واقعی آن ها را بیش 

از مردان افزایش می دهد، اما همچنان تغییری در توزیع کار تبعیض آمیز علیه زنان رخ نداده است.
زنان جوان ۲۵-۱۵ سال  اشتغال غیررسمی  ابتدا وضعیت  کریمی موغاری و جهان تیغ )۱۳۹۳(، 
نتایج  غیررسمی می پردازند.  اشتغال  بر  موثر  عوامل  توضیح  به  قرار می دهند، سپس  بررسی  مورد  را 
نشان می دهد که در سال ۱۳۹۰ سهم زنان در اشتغال غیررسمی باال و نسبت به مردان بیش تر است. 
شهری بودن، تحصیالت دانشگاهی، و متاهل بودن احتمال اشتغال غیررسمی را کاهش می دهد. امینی و 
همکاران )۲۰۱۳(، به بررسی رابطه اثرات آزادسازی تجاری بر سهم اشتغال زنان در کارگاه های صنعتی 
ایران می پردازند. نتایج بیانگر این موضوع است که آزادسازی تجاری، فرصتی برای اشتغال زنان است. 
همچنین، نتایج حاکی از آن است که نسبت سرمایه فیزیکی به ارزش افزوده و نسبت دستمزد زنان به 
مردان اثر منفی دارد و نسبت های سرمایه تحقیق وتوسعه به ارزش افزوده، صادرات به ارزش افزوده، و 
واردات به ارزش افزوده اثر مثبت و معناداری بر سهم اشتغال زنان دارند. به عبارت دیگر، نیروی کار زن 
با سرمایه فناوری رابطه مکمل و با سرمایه فیزیکی رابطه جانشینی دارد. امینی و غنی زاده )۲۰۱۰(، 
ابتدا روند اشتغال زنان را تحلیل و سپس نقش عوامل موثر بر اشتغال زنان را در کارگاه های صنعتی 
کشور طی دوره ۱۳8۵-۱۳۷۳ شناسایی می کنند. بر اساس نتایج به د ست آمده از برآورد الگوي تقاضاي 

1. Hendy
2. Aguayo-Tellez et al.
3 .Siddiqui
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نیروي کار زن، ارزش افزوده بیش ترین اثر مثبت را بر اشتغال زنان دارد. بنابراین، رفع موانع رشد تولید 
در صنایع، بیش ترین کمک را به افزایش اشتغال زنان می کند. همچنین، فرضیۀ جانشینی نیروي کار 
زن با سرمایۀ فیزیکی و نیروي کار مرد تایید می شود. در نهایت، اگرچه دستمزد واقعی زنان اثر منفی بر 
اشتغال زنان دارد، ولی این اثر معنادار نیست. ابونوری و غالمی )۲۰۰۹(، روند اشتغال زنان و نیز عوامل 
موثر بر اشتغال آن ها را به تفکیک صنایع در دوره زمانی ۱۳۷۹ تا ۱۳84 مورد مطالعه قرار می دهند. 
نتایج حاکی از آن است که صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و تولید منسوجات نسبت به سایر صنایع 
دارای بیش ترین تعداد کارکنان زن است. بیش ترین رشد نسبی شاغالن زن نیز در صنعت انتشار، چاپ 
و تکثیر رسانه های ضبط شده صورت گرفته است. همچنین، با استفاده از داده های ترکیبی نشان داده 
می شود که اشتغال زنان در بنگاه هایی که دارای مدیریت خصوصی هستند به شکل معناداری بیش تر 
است. زعفرانچی )۱۳8۶(، به چگونگی اشتغال زنان در سه بخش عمده فعالیت های اقتصادی )کشاورزی، 
صنعت، و خدمات( بر اساس متغیرهای پیشنهادی می پردازد. نتایج با استفاده از داده های سری زمانی 
مربوط به ارزش افزوده بخش، دستمزد واقعي، و اشتغال با وقفه زنان در بخش طی سال های ۱۳۵۰ تا 
۱۳8۲ نشان مي دهد که با فرض ادامه روند گذشته و نبود ایجاد تحوالت ساختاري و نیز با توجه به عرضه 
کل نیروي کار پیش بیني شده در برنامه چهارم توسعه، نرخ بیکاري زنان در سال پایانی برنامه به میزان 

قابل مالحظه ای نسبت به سال آغاز برنامه چهارم توسعه بیش تر خواهد بود.
همچنین، برخی از مهم ترین مطالعات انجام شده در رابطه بین توسعه فناوری و تقاضای نیروی 

کار نیز شامل موارد زیر است:
عجم اغلو و رسترپو۱ )۲۰۲۰(، این گونه بیان می کنند که هوش مصنوعی می تواند دو بُعد داشته باشد: 
یا فعالیت ها و وظایفی را که پیش تر توسط نیروی کار انسان انجام می شده است را به ماشین واگذار نماید 
که در نتیجه می تواند عواقبی همچون کاهش در تقاضای نیروی کار، تقلیل سهم نیروی کار از درآمد 
ملّی، افزایش نابرابری، و رشد پایین بهره وری را به همراه داشته باشد، یا فعالیت های جدیدی را تعریف 
کند که نیروی کار بتواند به شکلی مولد و کارامد در آن ها بکار گرفته شود. عجم اغلو و رسترپو )۲۰۱۹(، 
مجدد به دو وجهی بودن اثر فناوری و توسعه آن بر اشتغال تاکید می کنند و بیان می نمایند که اتوماسیون 
این اجازه را به سرمایه می دهد تا در اموری که پیش تر به صورت صرف توسط نیروی کار انجام می شده 
است، جانشین آن شود که به آن »اثر جانشینی یا جابه جایی«۲ گفته می شود. همچنین، از سویی دیگر 

1. Acemoglu & Restrepo
2. Displacement Effect
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می تواند وظایف جدیدی را که نیروی کار در آن ها دارای مزیت نسبی است تعریف نماید و از این طریق 
اثرات سوء توسعه فناوری بر اشتغال را تعدیل نماید که این امر ناشی از »اثر بازگشت یا احیای مجدد«۱ 
است. پژوهشگران همچنین با استفاده از آمار و اطالعات سطح صنعت نشان می دهند که رشد کندتر 
اشتغال طی سه دهه گذشته حاصل افزایش شتابان در اثر جانشینی، به ویژه در بخش ساخت صنعتی، اثر 

بازگشت ضعیف و رشد آرام و ُکند بهره وری نسبت به دهه های پیش از آن بوده است.
عجم اغلو و رسترپو )۲۰۲۲(، این گونه مطرح می کنند که افزایش سن کارگران با توسعه و استفاده 
با  پژوهشگران  دارد.  ارتباط مستقیم  به ویژه در بخش صنعت  اتوماسیون )خودکارسازی(،  از  بیش تر 
استفاده از آمار و اطالعات ایاالت متحده آمریکا درمی یابند که ربات ها بیش تر جایگزین افراد شاغل 
)کارگران( میانسال )بین ۳۶ تا ۵۵ سال( می شوند و همچنین نشان می دهند که تغییرات جمعیتی 
)منظور افزایش نسبت افراد مسن به میانسال است( با بکارگیری بیش تر ربات ها و سایر فناوری های 
اتوماسیون مرتبط است، به گونه ای که هرچه این تغییرات جمعیتی سریع تر رخ دهد، میزان استفاده آن 
کشور )یا منطقه( از اتوماسیون نیز افزایش پیدا می کند. پژوهشگران در این مطالعه به دو موضوع دیگر 
نیز اشاره می کنند: اول آن که صنایعی که وابستگی بیش تری به کارکنان میانسال دارند یا به نوعی 
ظرفیت های بالقوه بیش تری برای خودکارسازی فرایندها در آن ها وجود دارد، بیش تر از سایر صنایع 
در معرض جانشینی میان اتوماسیون و نیروی کار هستند. همچنین، بهره وری و سهم نیروی کار در 

صنایعی که تمایل بیش تری به استفاده از اتوماسیون دارند به ترتیب افزایش و کاهش خواهد یافت.
ناهمگنی  به بررسی مطالعات پیشین، کمبود مطالعات تجربی در زمینۀ در نظرگرفتن  با توجه 
بازار کار مانند  ایران احساس می شود و اجرای برخی سیاست های  نیروی کار برحسب جنسیت در 
نیازمند  ایران  معافیت بیمه کارفرمایی برای استخدام نیروی کار زنان و پرداخت یارانه دستمزد در 
برحسب  اشتغال  تولیدی  بین کشش های  تفاوت های  از  اطالع  این،  بر  افزون  است.  تجربی  پشتوانه 
جنسیت در تدوین سیاست های بازار کار ضروری است تا بتوان سیاست های حمایتی کارامد از نیروی 
کار را در دوران رکود اجرا نمود. در این راستا، دو فرضیه زیر با استفاده از داده های آماری سال های 

۱۳۹۶-۱۳۶۵ مورد آزمون تجربی قرار می گیرند:
H1: تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اثر مثبت و قوی تری بر اشتغال نیروی کار زن در مقایسه با 

نیروی کار مرد دارد. 
H2: نیروی کار زن و مرد جانشین هستند.

1. Reinstatement Effect
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فرضیه H1 مبتنی بر این شاهد آماری است که سهم اشتغال زنان از کل اشتغال طی دوره ۱۳۹۶-
تقاضای  تولید معین،  به ازای یک رشد  این،  اساس  بر  و  قابل مالحظه ای داشته است  افزایش   ۱۳۶۵
بیش تری برای استخدام نیروی کار زن وجود داشته است. استدالل ذکرشده اشاره دارد بر این که در 

شرایط رونق، تقاضای بیش تری برای نیروی کار زن وجود دارد.
در رابطه با فرضیه H2 می توان چنین استدالل نمود که در سه دهه اخیر اشتغال زنان در مشاغل 
مختلف در حال گسترش بوده است و با توجه به حضور گسترده آن ها در دانشگاه ها، از تخصص های 
مختلف برخوردار شده اند و می توانند در بسیاری از مشاغل مختلف جایگزین مردان شوند و فضای 
فرهنگی جامعه نیز در حال تغییر به نفع حضور زنان در فعالیت های اقتصادی مختلف است. صرف 
نظر از برخی از مشاغل که با توجه به فرهنگ و عرف جامعه ماهیت مردانه دارند۱ )مانند فعالیت های 
ساخت وساز مسکن و پروژه های عمرانی و حمل ونقل جاده ای( و زنان در این نوع مشاغل نمی توانند 

جایگزین مردان شوند، در بقیه مشاغل انتظار می رود زنان و مردان جانشین یکدیگر باشند. 

روش شناسی پژوهش

داده ها
آمارهای سری زمانی اشتغال به تفکیک جنسیت در دوره ۱۳۹۶-۱۳۶۵ از گزارش بازنگری آمارهای 
سری زمانی شاخص های منتخب بازار کار، که توسط امور اقتصاد کالن سازمان برنامه و بودجه تهیه شده، 
استخراج گردیده است.۲ آمارهای دستمزدها به تفکیک  زن و مرد از نتایج طرح آمارگیری از هزینه و 
درآمد خانوار مرکز آمار ایران استخراج شده است.۳ در پژوهش حاضر، برای اندازه گیری هزینه استفاده از 
سرمایه، از نرخ سود تسهیالت بانکی به عنوان »نماینده«4 استفاده می شود و آمارهای آن از بانک مرکزی 

۱. تقسیم بندی مشاغل به مردانه و زنانه به فرهنگ و عرف هر جامعه ای بستگی دارد. در یک کشور مانند ایران 
فعالیت  اشتغال در  یا  فعالیت حمل ونقل جاده ای  رانندگی در  به لحاظ مسائل فرهنگی و عرفی،  ممکن است 

ساختمان مردانه تلقی شود، حال آن که در کشور دیگر همین فعالیت ها تفکیک جنسیتی ندارد.
۲. گزارش بازنگری آمارهای سری زمانی شاخص های منتخب بازار کار در دوره ۱۳۶۵-۱۳۹۶ )ویرایش دوم(، 

سازمان برنامه و بودجه کشور.
۳. داده های آماری دستمزدها به تفکیک جنسیت توسط امور اقتصاد کالن سازمان برنامه و بودجه کشور نیز 

منتشر شده است.
4 .Proxy

https://mpb.mporg.ir/0a36f0c4-5c5b-488f-9b11-7344b0667183/wid/16e3758f-53a1-416e-b837-386a5d5c37b6/id/b9f92c91-5876-4d2b-be67-a2642f3a0d9d/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B197
https://mpb.mporg.ir/0a36f0c4-5c5b-488f-9b11-7344b0667183/wid/16e3758f-53a1-416e-b837-386a5d5c37b6/id/b9f92c91-5876-4d2b-be67-a2642f3a0d9d/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B197
https://mpb.mporg.ir/0a36f0c4-5c5b-488f-9b11-7344b0667183/wid/16e3758f-53a1-416e-b837-386a5d5c37b6/id/b9f92c91-5876-4d2b-be67-a2642f3a0d9d/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B197
https://mpb.mporg.ir/0a36f0c4-5c5b-488f-9b11-7344b0667183/wid/16e3758f-53a1-416e-b837-386a5d5c37b6/id/b9f92c91-5876-4d2b-be67-a2642f3a0d9d/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B197
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جمهوری اسالمی ایران جمع آوری شده است.۱ گفتنی است، با توجه به این که کاالهای سرمایه ای یکبار 
خریداری می شوند و در طی چندین سال مورد استفاده قرار می گیرند، اندازه گیری هزینه استفاده از 
سرمایه به سهولت هزینه استفاده از نیروی کار نیست و پیچیدگی زیادی دارد و معموالً از تقریب های 
مختلف برای اندازه گیری آن استفاده می شود. یکی از تقریب های متداول، استفاده از نرخ بهره یا نرخ سود 
تسهیالت بانکی است که با آن منابع مالی الزم برای سرمایه گذاری تامین می شود. قابل توجه است که 
این »نماینده« اثرات افزایش نرخ ارز و هزینه های ناشی از وضع تحریم های خارجی را در افزایش قیمت 
ماشین آالت و تجهیزات و سایر کاالهای سرمایه ای در نظر نمی گیرد، ولی با توجه به این که نماینده بهتری 
در سطح کالن اقتصاد وجود ندارد، از آن استفاده شده است. همچنین، در الگوی مورد نظر از متغیرهای 
هزینه نسبی استفاده از نیروی کار، که از تقسیم دستمزد به قیمت جاری بر نرخ سود اسمی تسهیالت 
بانکی به دست می آید و سرمایه سرانه )متوسط موجودی سرمایه خالص به ازای هر شاغل به قیمت ثابت 
اشاره است که  به  نیاز  برخوردار است.  به نسبت مناسبی  تغییرپذیری  از  استفاده می شود که   )۱۳۹۰
داده های آماری موجودی سرمایه نیز از داده های آماری بانک مرکزی استخراج شده است.۲ در پیوست، 

داده های آماری مورد استفاده در برآورد الگوها برای دوره ۱۳۹۶-۱۳۶۵ ارائه شده است.

روش برآورد الگو
لحاظ محاسباتی روش ساده ای  به  ارائه می دهد که  را  تعمیم یافته چارچوبی  روش گشتاورهای 
است و نیاز به تصریح تابع درست نمایی ندارد. سنگ بنای روش گشتاورهای تعمیم یافته مانند بسیاری 
قرار  جامعه  گشتاورهای  شرایط  درباره  اطالعاتی  بر  اقتصادسنجی،  در  تخمین  معروف  روش های  از 
گرفته است که از مفروضات الگوهای اقتصادسنجی استنباط می شود. بر اساس این، با توجه به ساختار 
مدل پویای تقاضای نیروی کار که به واسطه هزینه های تعدیل شکل گرفته و سبب حضور وقفه متغیر 
وابسته در مدل شده است، باید از روش هایی برای برآورد الگوها استفاده شود که به اریب در برآورد 
ضرایب متغیرها منجر نشود. بنابراین، با توجه به این موضوع که تقاضای نیروی کار زنان و مردان از 
هم مجزا نیست و در یک سیستم اقتصادی باید مورد بررسی قرار گیرد، در پژوهش حاضر از روش 
گشتاورهای تعمیم یافته چندمعادله ای استفاده می شود. مزیت گسترش روش گشتاورهای تعمیم یافته 

برنسون )۱۳۹۳(، چاپراپیسیلپ  به  اندازه گیری آن  از سرمایه و نحوه  از مفهوم هزینه استفاده  برای اطالع   .۱
)۲۰۰۹(، و ِگیل و اورسزاگ )۲۰۰۵( مراجعه شود.

۲. آمار موجودی سرمایه ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

https://www.cbi.ir/simplelist/5485.aspx
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از حالت تک معادله به چندمعادله ای قابل توجه است. به طوری که در شرایط واریانس همسانی۱، این 
روش به برآوردکنندۀ کارای متغیر ابزاری با اطالعات کامل )FIVE(۲ تقلیل خواهد یافت. همچنین، 
این روش به روش حداقل مربعات  باشد،  ابزاری در تمام معادالت مشترک  اگر مجموعۀ متغیرهای 
توضیحی در  متغیرهای  تمامی  اگر فرض شود که  این،  بر  افزون  یافت.  تقلیل خواهد  سه مرحله ای۳ 
نامرتبط )SUR(۵ تقلیل خواهد  معادالت از پیش تعیین شده4 باشند، این روش به معادالت به ظاهر 
یافت. عالوه  بر این، اگر تمام متغیرهای توضیحی در تمام معادالت یکسان باشند، آنگاه این معادالت 

.(Hayashi, 2000) به رگرسیون چندمعادله ای۶ تقلیل خواهد یافت

بررسی تحوالت سهم اشتغال زنان از کل اشتغال کشور
در این بخش، ابتدا روند سهم اشتغال زنان از کل اشتغال کشور طی دوره ۱۳۹8-۱۳۶۵ مورد 
بررسی قرار می گیرد و سپس به بررسی آماری رابطه سهم اشتغال زنان از کل اشتغال کشور با تولید 
ناخالص داخلی غیرنفتی پرداخته می شود. همان طور که پیش تر مطرح شد، انتظار می رود در رونق 
اقتصادی فضای اقتصادی برای حضور بیش تر زنان در بازار کار فراهم شود و سهم بیش تری از اشتغال 
ایجادشده به زنان تعلق گیرد و در زمان رکود اقتصادی، سهم زنان در مشاغل از دست رفته بیش تر 
 شود، زیرا کارفرمایان به دالیل مختلف ترجیح می دهند زنان را زودتر نسبت به مردان تعدیل کنند. 
اولین دلیل آن است که مردان وظیفه تامین معیشت را بر عهده دارند و کارفرمایان سعی می کنند 
مردان را حفظ کنند. دومین دلیل آن است که به دلیل بی ثباتی حضور زنان در بازار کار و خروج 
متناوب آن ها از بازار کار )به دالیلی مانند ازدواج، بارداری، نگهداری از نوزاد و کودک، و مراقبت از 
سالمندان در خانواده(، از آن ها در مشاغل فرعی و کم تر مهم در کسب وکار استفاده می کنند تا بنگاه 

در هنگام ترک کار آن ها با مشکل مواجه نشود )امینی، ۱۳8۳(.
در شکل )۱(، روند سهم اشتغال زنان از کل اشتغال کشور طی سال های ۱۳۹8-۱۳۶۵ نمایش داده 
می شود. در دوره ۱۳۷۰-۱۳۶۵ سهم اشتغال زنان در یک روند صعودی مالیم از 8/8 درصد به ۹/4 درصد 
افزایش یافته و سپس در دوره ۱۳۷۷-۱۳۷۰ با یک شیب تندتر به بیشینۀ خود رسیده و به حدود ۱۶ 
درصد ارتقا یافته است. در دوره ۱۳۷۷-۱۳۶۵، تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به طور متوسط ساالنه ۲/۷ 
1. Conditional Homoscedasticity
2. Full-Information Instrumental Variables Estimator
3. Three-Stage Least Squares
4. Pre-Determined
5. Seemingly Unrelated Regressions
6. Multivariate Regression
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درصد افزایش یافته است. بنابراین در دوره مذکور، همراه با افزایش تولید، سهم اشتغال زنان نیز افزایش 
یافته است. در دوره ۱۳8۳-۱۳۷۷ سهم اشتغال با یک روند نزولی به حدود ۱۳/۱ درصد تنزل یافته و 
این در حالی است که تولید به طور متوسط ساالنه ۵/۹ درصد افزایش یافته است که نشانگر نقش مسلط 
و غالب سایر عوامل موثر بر اشتغال زنان است که موجب کاهش سهم اشتغال زنان شده است. در همین 
دوره، میانگین نرخ بیکاری مردان ۱۱/8 درصد بوده که نسبت به دوره قبل آن ۲/۱ واحد درصد بیش تر 
بوده است و بیانگر آن است که فضای بازار کار برای حضور بیش تر زنان در بازار کار مساعد نبوده است. 
مطلب مهم تر آن که، رشد تولید غیرنفتی در این دوره کم تر اشتغال زا بوده است. بر اساس شاخص نسبت 
میزان افزایش اشتغال به افزایش تولید )ILOR(۱ در دوره ۱۳8۳-۱۳۷۷، به طور متوسط به ازای هر یک 
میلیارد ریال افزایش تولید غیرنفتی )به قیمت ثابت ۱۳۹۰(، برای ۳/8 نفر اشتغال ایجاد شده است، در 
حالی که رقم مذکور برای دوره ۱۳۷۷-۱۳۶۵ حدود ۵/۹ نفر بوده است که حاکی از رشد تولید اشتغال زا 
است. افزون بر میزان اشتغال زا بودن رشد تولید، منابع تامین رشد تولید برحسب فعالیت های اقتصادی 
نیز حائز اهمیت است. برای مثال، اگر رشد تولید در فعالیت های آموزش و بهداشت رخ دهد، برای زنان 
اشتغال بیش تری ایجاد می کند در مقایسه با حالتی که رشد تولید از طریق فعالیت های ساختمان سازی 
و حمل ونقل حاصل شده باشد. بنابراین، در دوره ۱۳8۳-۱۳۷۷ ترکیب رشد تولید در بخش غیرنفتی 

به گونه ای بوده که برای زنان اشتغال زیادی ایجاد نکرده است. 
در سال ۱۳84، با تغییر تعریف اشتغال از دست کم دو روز کار در هفته به دست کم یک ساعت کار 
در هفته و تغییر در شیوه اجرای طرح آمارگیری از نیروی کار و همچنین متداول بودن کار پاره وقت 
برای زنان، شاهد یک پرش در شکل سهم اشتغال زنان هستیم. از سال ۱۳84 به بعد که تعریف جدید 
زنان  اشتغال  در شکل سهم  منطقی  روند  است،  مانده  باقی  تغییر  بدون  آمارگیری  و شیوه  اشتغال 
حاکم است. طی دوره ۱۳۹۳-۱۳84 سهم اشتغال زنان همراه با نوسانات اندک نزولی بوده و از ۱۹/۲ 
درصد به ۱4/۵ درصد رسیده است، در حالی تولید غیرنفتی به طور متوسط ساالنه ۳/4 درصد افزایش 
یافته است. در دوره مذکور، شاخص ILOR برابر ۰/۵ بوده که نشان دهندۀ رشد تولید با اشتغال زایی 
بسیار پایین بوده است که می تواند ناشی از رشد تولید در فعالیت های اقتصادی سرمایه بر باشد. در 
دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۳، سهم اشتغال زنان از کل اشتغال روندی صعودی داشته و به ۱8/۲ درصد رسیده 
است و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی نیز به طور متوسط ساالنه ۰/۷ درصد افزایش یافته است. در 
نتیجه بین آن ها همراستایی مشاهده می گردد. شاخص ILOR در این دوره به بیش ترین مقدار خود 

1. Incremental Labor Output Ratio
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رسیده و به ازای هر یک میلیارد ریال افزایش تولید برای ۱۷/۶ نفر اشتغال ایجاد شده است. در دوره 
مذکور، اجرای سیاست حمایت از طرح های خوداشتغالی از محل اعتبارات تبصره )۱۶( قوانین بودجه 
سنواتی، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، اجرای قانون ایجاد اشتغال پایدار در مناطق 
روستایی و عشایری و توسعه مشاغل غیررسمی می تواند نقش مهمی در افزایش شاخص اشتغال زایی 
تولید داشته باشد. برای مثال، در سال های ۱۳۹8-۱۳۹۷ در اثر اجرای برنامه های اشتغال زایی دولت، 
به طور متوسط ساالنه حدود ۲۰۵ هزار فرصت شغلی جدید برای زنان ایجاد شده است.۱ از منظر دیگر، 
طی دوره ۱۳۹۷-۱۳۹4 به طور متوسط ساالنه حدود ۱۷۷ هزار نفر زن در اقتصاد غیررسمی مشغول 
فعالیت شده اند، در حالی که رقم مشابه در اقتصاد رسمی حدود 48 هزار نفر بوده است.۲ با توجه به 
این که بهره وری نیروی کار در اقتصاد غیررسمی به مراتب پایین تر از اقتصاد رسمی است، پس یکی 
از دالیل مهم باال بودن نسبت ILOR در سال های اخیر مربوط به گسترش اقتصاد غیررسمی است. 
بنابراین، در برخی از دوره ها )کوتاه مدت و میان مدت( شاهد همراستایی بین سهم اشتغال زنان و تولید 
غیرنفتی و در برخی دیگر از دوره ها این همراستایی مشاهده نمی شود. در ادامه، رابطه بلندمدت بین 

سهم اشتغال زنان و تولید غیرنفتی در قالب دیاگرام پراکنش مورد بررسی قرار می گیرد.
در شکل )۲(، رابطه سهم اشتغال زنان از کل اشتغال کشور با تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به قیمت 
ثابت ۱۳۹۰ با استفاده از داده های آماری سال های ۱۳۹8-۱۳۶۵ نمایش داده شده است. همان طور که 
مالحظه می شود، رابطه مستقیمی بین دو متغیر در بلندمدت وجود دارد و بیانگر این موضوع است که با 
افزایش تولید غیرنفتی، سهم اشتغال زنان از کل اشتغال کشور افزایش و با کاهش تولید غیرنفتی، سهم 
اشتغال زنان کاهش می یابد. یافته به دست آمده نشانگر آن است که در دوران رونق )افزایش تولید( سهم 
اشتغال زنان افزایش می یابد و افزایش سهم اشتغال زنان بیانگر آن است که سهم بیش تری از اشتغال 
ایجادشده به زنان تعلق می گیرد. در زمان رکود )کاهش تولید(، سهم اشتغال زنان کاهش می یابد و بدین 
معناست که سهم بیش تری از فرصت های شغلی از دست رفته مربوط به زنان است، یعنی کارفرمایان در 
تعدیل نیروی کار ترجیح می دهند ابتدا نیروی کار زن را اخراج نمایند، زیرا اوالً زنان عمدتاً در مشاغل 

اصلی بنگاه کار نمی کنند و ثانیاً بیش تر زنان مسئول تامین معاش خانواده نیستند.

۱. دستاوردها و برنامه های اشتغال زایی دولت برای زنان
۲. رقم ذکرشده نتیجۀ محاسبات انجام شده توسط پژوهشگران حاضر بر اساس برآورد آمارهای شاغالن غیررسمی 

منتشرشده در پژوهش امینی و نیک بین )۱۳۹8( است.
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9 
 

عشایری و رای قانون ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و بودجه سنواتی، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، اج
-9318های مثال، در سال برایزایی تولید داشته باشد. تواند نقش مهمی در افزایش شاخص اشتغالتوسعه مشاغل غیررسمی می

لی جدید برای زنان ایجاد شده هزار فرصت شغ 502طور متوسط ساالنه حدود  هزایی دولت، ب های اشتغالدر اثر اجرای برنامه 9317
رسمی مشغول فعالیت قتصاد غیرهزار نفر زن در ا 977طور متوسط ساالنه حدود  هب 9314-9317منظر دیگر، طی دوره  از 9.است
اقتصاد وری نیروی کار در  که بهرهبا توجه به این 5.هزار نفر بوده است 48اند، در حالی که رقم مشابه در اقتصاد رسمی حدود  شده

های اخیر مربوط به در سال ILORیکی از دالیل مهم باال بودن نسبت  پستر از اقتصاد رسمی است، مراتب پایین هغیررسمی ب
بین سهم اشتغال زنان و مدت( شاهد همراستایی  مدت و میان ها )کوتاه راین، در برخی از دورهگسترش اقتصاد غیررسمی است. بناب

بین سهم اشتغال زنان و تولید شود. در ادامه، رابطه بلندمدت ها این همراستایی مشاهده نمی ورهدیگر از د نفتی و در برخیتولید غیر
 گیرد.اگرام پراکنش مورد بررسی قرار مینفتی در قالب دیغیر
با استفاده از  9310مت ثابت نفتی به قیکشور با تولید ناخالص داخلی غیر رابطه سهم اشتغال زنان از کل اشتغال ،(5) شکل در

در  رابطه مستقیمی بین دو متغیرشود، مالحظه میکه  طور نمایش داده شده است. همان 9352-9318های های آماری سالداده
و با  نان از کل اشتغال کشور افزایشوجود دارد و بیانگر این موضوع است که با افزایش تولید غیرنفتی، سهم اشتغال ز بلندمدت

)افزایش تولید( سهم  آمده نشانگر آن است که در دوران رونقدست هیابد. یافته بکاهش تولید غیرنفتی، سهم اشتغال زنان کاهش می
شده به زنان تعلق تری از اشتغال ایجادیابد و افزایش سهم اشتغال زنان بیانگر آن است که سهم بیش اشتغال زنان افزایش می

های شغلی از تری از فرصتست که سهم بیشیابد و بدین معناتولید(، سهم اشتغال زنان کاهش میود )کاهش گیرد. در زمان رک می
دهند ابتدا نیروی کار زن را اخراج نمایند، زیرا اوالً ترجیح میرفته مربوط به زنان است، یعنی کارفرمایان در تعدیل نیروی کار دست

 سئول تامین معاش خانواده نیستند.زنان م تربیشکنند و ثانیاً  میزنان عمدتاً در مشاغل اصلی بنگاه کار ن
 

 
 1156-1189 هایسال روند سهم اشتغال زنان از کل اشتغال کشور طی :1شکل 

 حاضر بر اساس آمارهای سازمان برنامه و بودجه کشور پژوهشمحاسبات  :منبع
 

                                                           

 زنان یدولت برا ییزا اشتغال یها دستاوردها و برنامه. 9
امینی و پژوهش شده در اساس برآورد آمارهای شاغالن غیررسمی منتشر حاضر بر پژوهشگرانشده توسط . رقم ذکرشده نتیجۀ محاسبات انجام5
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 نفتیزنان با تولید ناخالص داخلی غیر رابطه سهم اشتغال :۲شکل 

 و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران حاضر بر اساس آمارهای سازمان برنامه پژوهشمحاسبات  :منبع
 

 پژوهشنتایج 
خواهیم بینی اشتغال در برنامه ششم توسعه  و نهایتاً ارائه پیش ،الگوتفسیر و تحلیل نتایج حاصل از  ،ن بخش، به تصریح، برآوردای در

شود تا میی تقاضای نیروی کار تصریح الگوی تابع اشتغال مبتنی بر الگوهای پویا، بیان شدتر  پیشطور که پرداخت. همان
شود. الگوی مورد بررسی  ظاهر می اشتغال با وقفه در سمت راست الگوگرفته شود. به همین خاطر، متغیر های بازار کار در نظر پویایی

بندی نیروی تقسیمشود.  تقسیم می زن و مرداست که در آن نیروی کار به دو نوع  جنسیتحسب پژوهش حاضر، توابع اشتغال بردر 
ا توجه توجیه است. گفتنی است، برد و نرخ بیکاری باالی زنان قابلشده با توجه به ناهمگنی نیروی کار زن و مرکار به دو طبقه ذک

های  توانند در برخی فعالیت آسانی نمیعوامل اجتماعی و فرهنگی، زنان بهبه تفاوت قدرت فیزیکی زنان و مردان و همچنین 
. ویژگی مذکور باعث ای(ونقل جادههای عمرانی و حملوساز مسکن و پروژهختهای سا)مانند فعالیت اقتصادی مشغول کار شوند

ان باشد. تر از مرد مراتب بیش های آموزشی و بهداشتی( به فعالیتویژه  هتمرکز زنان در مشاغل خدماتی )ب که درجۀ شده است
گرفته شود تا بایست ناهمگنی مذکور در نظر تر بازار کار می حسب جنسیت ناهمگن است و برای بررسی دقیقبنابراین، نیروی کار بر

های بازار کار استفاده کرد. در این  گذاریایی نمود و از نتایج آن در سیاسترا شناس هاهای موجود در توابع اشتغال آن بتوان تفاوت
ارتباط، اشتغال هر نوع نیروی کار )زن یا مرد( تابعی از اشتغال با وقفه، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و مقدار با وقفه آن، دستمزد 

و نسبت سرمایه به نیروی کار و مقدار با  ،سبت به سرمایه و مقدار با وقفه آننسبی و مقدار با وقفه آن، هزینه استفاده از نیروی کار ن
به  جنسیتحسب تخمین الگوی توابع اشتغال براین، فرم قابل شود. بر اساس گرفته مینماینده فناوری در نظر وقفه آن به عنوان
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جمله  uعرض از مبدأ،  jهزینه استفاده از سرمایه، cدستمزد،  wتولید ناخالص داخلی بدون نفت،  Qاشتغال،  Lکه در آن 
تاثیر سرمایه  که ، فرض شده است(66)در رابطه  نیروی کار مرد است. بیانگر j=2اشاره به نیروی کار زن دارد و  j=1و  ،اختالل الگو

یکسان است و به همین دلیل از مشخصه  ر تقاضای نیروی کار زن و مردسرمایه ب سرانه و هزینه استفاده از نیروی کار نسبت به
بر اشتغال  یرود توسعه فناوری تاثیر یکسانبه عبارت دیگر، انتظار می ضریب مشترک در برآورد هر دو معادله استفاده شده است.

 بگذارد و رابطه جانشینی و مکملی بین نیروی کار و سرمایه ربطی به جنسیت نداشته باشد.زنان و مردان 

y = ۰.۰x + ۷.۴ 
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منبع:محاسباتپژوهشحاضربراساسآمارهایسازمانبرنامهوبودجهکشوروبانکمرکزیجمهوریاسالمیایران
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نتایج پژوهش

ارائه پیش بینی  در این بخش، به تصریح، برآورد، تفسیر و تحلیل نتایج حاصل از الگو، و نهایتاً 
اشتغال در برنامه ششم توسعه خواهیم پرداخت. همان طور که پیش تر بیان شد، الگوی تابع اشتغال 
مبتنی بر الگوهای پویای تقاضای نیروی کار تصریح می شود تا پویایی های بازار کار در نظرگرفته شود. 
الگوی مورد بررسی در  الگو ظاهر می شود.  با وقفه در سمت راست  به همین خاطر، متغیر اشتغال 
پژوهش حاضر، توابع اشتغال برحسب جنسیت است که در آن نیروی کار به دو نوع زن و مرد تقسیم 
می شود. تقسیم بندی نیروی کار به دو طبقه ذکرشده با توجه به ناهمگنی نیروی کار زن و مرد و نرخ 
بیکاری باالی زنان قابل توجیه است. گفتنی است، با توجه به تفاوت قدرت فیزیکی زنان و مردان و 
همچنین عوامل اجتماعی و فرهنگی، زنان به آسانی نمی توانند در برخی فعالیت های اقتصادی مشغول 
کار شوند )مانند فعالیت های ساخت وساز مسکن و پروژه های عمرانی و حمل ونقل جاده ای(. ویژگی 
و  آموزشی  فعالیت های  )به ویژه  خدماتی  مشاغل  در  زنان  تمرکز  درجۀ  که  است  شده  باعث  مذکور 
بهداشتی( به مراتب بیش تر از مردان باشد. بنابراین، نیروی کار برحسب جنسیت ناهمگن است و برای 
بررسی دقیق تر بازار کار می بایست ناهمگنی مذکور در نظرگرفته شود تا بتوان تفاوت های موجود در 
توابع اشتغال آن ها را شناسایی نمود و از نتایج آن در سیاستگذاری های بازار کار استفاده کرد. در این 
ارتباط، اشتغال هر نوع نیروی کار )زن یا مرد( تابعی از اشتغال با وقفه، تولید ناخالص داخلی بدون 
نفت و مقدار با وقفه آن، دستمزد نسبی و مقدار با وقفه آن، هزینه استفاده از نیروی کار نسبت به 
سرمایه و مقدار با وقفه آن، و نسبت سرمایه به نیروی کار و مقدار با وقفه آن به عنوان نماینده فناوری 
در نظرگرفته می شود. بر اساس این، فرم قابل تخمین الگوی توابع اشتغال برحسب جنسیت به صورت 

رابطه )۱۱( است: 
)۱۱(
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 نفتیزنان با تولید ناخالص داخلی غیر رابطه سهم اشتغال :۲شکل 

 و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران حاضر بر اساس آمارهای سازمان برنامه پژوهشمحاسبات  :منبع
 

 پژوهشنتایج 
خواهیم بینی اشتغال در برنامه ششم توسعه  و نهایتاً ارائه پیش ،الگوتفسیر و تحلیل نتایج حاصل از  ،ن بخش، به تصریح، برآوردای در

شود تا میی تقاضای نیروی کار تصریح الگوی تابع اشتغال مبتنی بر الگوهای پویا، بیان شدتر  پیشطور که پرداخت. همان
شود. الگوی مورد بررسی  ظاهر می اشتغال با وقفه در سمت راست الگوگرفته شود. به همین خاطر، متغیر های بازار کار در نظر پویایی

بندی نیروی تقسیمشود.  تقسیم می زن و مرداست که در آن نیروی کار به دو نوع  جنسیتحسب پژوهش حاضر، توابع اشتغال بردر 
ا توجه توجیه است. گفتنی است، برد و نرخ بیکاری باالی زنان قابلشده با توجه به ناهمگنی نیروی کار زن و مرکار به دو طبقه ذک

های  توانند در برخی فعالیت آسانی نمیعوامل اجتماعی و فرهنگی، زنان بهبه تفاوت قدرت فیزیکی زنان و مردان و همچنین 
. ویژگی مذکور باعث ای(ونقل جادههای عمرانی و حملوساز مسکن و پروژهختهای سا)مانند فعالیت اقتصادی مشغول کار شوند

ان باشد. تر از مرد مراتب بیش های آموزشی و بهداشتی( به فعالیتویژه  هتمرکز زنان در مشاغل خدماتی )ب که درجۀ شده است
گرفته شود تا بایست ناهمگنی مذکور در نظر تر بازار کار می حسب جنسیت ناهمگن است و برای بررسی دقیقبنابراین، نیروی کار بر

های بازار کار استفاده کرد. در این  گذاریایی نمود و از نتایج آن در سیاسترا شناس هاهای موجود در توابع اشتغال آن بتوان تفاوت
ارتباط، اشتغال هر نوع نیروی کار )زن یا مرد( تابعی از اشتغال با وقفه، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و مقدار با وقفه آن، دستمزد 

و نسبت سرمایه به نیروی کار و مقدار با  ،سبت به سرمایه و مقدار با وقفه آننسبی و مقدار با وقفه آن، هزینه استفاده از نیروی کار ن
به  جنسیتحسب تخمین الگوی توابع اشتغال براین، فرم قابل شود. بر اساس گرفته مینماینده فناوری در نظر وقفه آن به عنوان
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جمله  uعرض از مبدأ،  jهزینه استفاده از سرمایه، cدستمزد،  wتولید ناخالص داخلی بدون نفت،  Qاشتغال،  Lکه در آن 
تاثیر سرمایه  که ، فرض شده است(66)در رابطه  نیروی کار مرد است. بیانگر j=2اشاره به نیروی کار زن دارد و  j=1و  ،اختالل الگو

یکسان است و به همین دلیل از مشخصه  ر تقاضای نیروی کار زن و مردسرمایه ب سرانه و هزینه استفاده از نیروی کار نسبت به
بر اشتغال  یرود توسعه فناوری تاثیر یکسانبه عبارت دیگر، انتظار می ضریب مشترک در برآورد هر دو معادله استفاده شده است.

 بگذارد و رابطه جانشینی و مکملی بین نیروی کار و سرمایه ربطی به جنسیت نداشته باشد.زنان و مردان 
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 و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران حاضر بر اساس آمارهای سازمان برنامه پژوهشمحاسبات  :منبع
 

 پژوهشنتایج 
خواهیم بینی اشتغال در برنامه ششم توسعه  و نهایتاً ارائه پیش ،الگوتفسیر و تحلیل نتایج حاصل از  ،ن بخش، به تصریح، برآوردای در

شود تا میی تقاضای نیروی کار تصریح الگوی تابع اشتغال مبتنی بر الگوهای پویا، بیان شدتر  پیشطور که پرداخت. همان
شود. الگوی مورد بررسی  ظاهر می اشتغال با وقفه در سمت راست الگوگرفته شود. به همین خاطر، متغیر های بازار کار در نظر پویایی

بندی نیروی تقسیمشود.  تقسیم می زن و مرداست که در آن نیروی کار به دو نوع  جنسیتحسب پژوهش حاضر، توابع اشتغال بردر 
ا توجه توجیه است. گفتنی است، برد و نرخ بیکاری باالی زنان قابلشده با توجه به ناهمگنی نیروی کار زن و مرکار به دو طبقه ذک

های  توانند در برخی فعالیت آسانی نمیعوامل اجتماعی و فرهنگی، زنان بهبه تفاوت قدرت فیزیکی زنان و مردان و همچنین 
. ویژگی مذکور باعث ای(ونقل جادههای عمرانی و حملوساز مسکن و پروژهختهای سا)مانند فعالیت اقتصادی مشغول کار شوند

ان باشد. تر از مرد مراتب بیش های آموزشی و بهداشتی( به فعالیتویژه  هتمرکز زنان در مشاغل خدماتی )ب که درجۀ شده است
گرفته شود تا بایست ناهمگنی مذکور در نظر تر بازار کار می حسب جنسیت ناهمگن است و برای بررسی دقیقبنابراین، نیروی کار بر

های بازار کار استفاده کرد. در این  گذاریایی نمود و از نتایج آن در سیاسترا شناس هاهای موجود در توابع اشتغال آن بتوان تفاوت
ارتباط، اشتغال هر نوع نیروی کار )زن یا مرد( تابعی از اشتغال با وقفه، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و مقدار با وقفه آن، دستمزد 

و نسبت سرمایه به نیروی کار و مقدار با  ،سبت به سرمایه و مقدار با وقفه آننسبی و مقدار با وقفه آن، هزینه استفاده از نیروی کار ن
به  جنسیتحسب تخمین الگوی توابع اشتغال براین، فرم قابل شود. بر اساس گرفته مینماینده فناوری در نظر وقفه آن به عنوان
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جمله  uعرض از مبدأ،  jهزینه استفاده از سرمایه، cدستمزد،  wتولید ناخالص داخلی بدون نفت،  Qاشتغال،  Lکه در آن 
تاثیر سرمایه  که ، فرض شده است(66)در رابطه  نیروی کار مرد است. بیانگر j=2اشاره به نیروی کار زن دارد و  j=1و  ،اختالل الگو

یکسان است و به همین دلیل از مشخصه  ر تقاضای نیروی کار زن و مردسرمایه ب سرانه و هزینه استفاده از نیروی کار نسبت به
بر اشتغال  یرود توسعه فناوری تاثیر یکسانبه عبارت دیگر، انتظار می ضریب مشترک در برآورد هر دو معادله استفاده شده است.

 بگذارد و رابطه جانشینی و مکملی بین نیروی کار و سرمایه ربطی به جنسیت نداشته باشد.زنان و مردان 
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است. در رابطه )۱۱(، فرض شده است که تاثیر سرمایه سرانه و هزینه استفاده از نیروی کار نسبت به 
سرمایه بر تقاضای نیروی کار زن و مرد یکسان است و به همین دلیل از مشخصه ضریب مشترک در 
برآورد هر دو معادله استفاده شده است. به عبارت دیگر، انتظار می رود توسعه فناوری تاثیر یکسانی بر 
اشتغال زنان و مردان بگذارد و رابطه جانشینی و مکملی بین نیروی کار و سرمایه ربطی به جنسیت 

نداشته باشد.
با توجه به الگوی پویای تقاضای نیروی کار، انتظار می رود مجموع ضرایب اشتغال با وقفه بین 
صفر و یک قرار داشته باشد. همچنین، انتظار می رود جمع جبری ضرایب تولید و مقدار با وقفه آن، که 
بیانگر کشش تولید اشتغال در کوتاه مدت است، مثبت باشد. در نظرگرفتن جمع ضرایب تولید و مقدار 
با وقفه آن به این دلیل است که حرکت از سطح مطلوب فعلی اشتغال به سطح مطلوب جدید اشتغال 
در اثر تغییرات تولید، با وقفه و به تدریج صورت می گیرد. بر اساس مبانی نظری، انتظار می رود جمع 
جبری ضرایب دستمزد هر نوع نیروی کار نسبت به نوع دیگر نیروی کار منفی باشد که در صورت 
و مرد جانشین هستند.  کار زن  نیروی  نتیجه گرفت  بودن ضرایب مذکور می توان  معنادار  و  منفی 
انتظار می رود جمع جبری ضرایب هزینه استفاده از هر واحد نیروی کار نسبت به هزینه استفاده از هر 
واحد سرمایه )w/c( منفی باشد، زیرا با افزایش هزینه نسبی استفاده از نیروی کار، کارفرما سرمایه 
در  نماید.  بیشینه  را  بتواند سود خود  تولید  با کاهش هزینه های  تا  کار می کند  نیروی  را جایگزین 
نهایت، انتظار می رود جمع جبری ضرایب سرمایه سرانه در هر دو الگوی تابع اشتغال نیروی کار زن 
و مرد منفی باشد، زیرا در نتیجۀ پیشرفت فناوری نیاز به نیروی کار برای تولید هر واحد محصول یا 
خدمت کم تر می شود. بر اساس این، توابع اشتغال نیروی کار زن و مرد با استفاده از روش گشتاورهای 
تعمیم یافته چندمعادله ای برای دوره ۱۳۹۶-۱۳۶۵ برآورد شده است. نتیجۀ حاصل از برآورد توابع 

اشتغال نیروی کار زن و مرد در جدول )۱( ارائه می شود.
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جدول1:نتایجبرآوردتوابعاشتغالبرحسبجنسیتبهروشگشتاورهایتعمیمیافتهچندمعادلهای

).Prob( احتمال انحراف معيار ضرایب برآوردشده نام متغير معادله
۰/۰۱۳ ۰/84 ۲/۱۷ عرض از مبدأ تابع اشتغال مردان

تابع 
اشتغال 
مردان

۰/۰۰۰ ۰/۰۶ ۰/۹8 لگاریتم اشتغال مردان با یک وقفه
۰/۰۰۰ ۰/۰۶ -۰/۳۹ لگاریتم اشتغال مردان با دو وقفه
۰/۰۰۰ ۰/۰4 ۰/۳۳ لگاریتم تولید ناخالص داخلی غیرنفتی
۰/۰۰۲ ۰/۰۳ -۰/۱۰ لگاریتم دستمزد مردان نسبت به زنان

۰/۰۰۲ ۰/۰۱ -۰/۰۲ لگاریتم دستمزد نسبت به نرخ سود 
تسهیالت بانکی

۰/۰۰۰ ۰/۰۹ -۱/۱۷ لگاریتم سرمایه سرانه
۰/۰۰۰ ۰/۰۷ ۰/88 لگاریتم سرمایه سرانه با یک وقفه

۰/۹۷۵ قدرت تشریح تعدیل شده
۰/۰۰۰ ۰/۵4 -۳/48 عرض از مبدأ تابع اشتغال زنان

تابع 
اشتغال 

زنان

۰/۰۰۰ ۰/۰8 ۱/۱۹ لگاریتم اشتغال زنان با یک وقفه
۰/۰۰۰ ۰/۰۹ -۰/44 لگاریتم اشتغال زنان با دو وقفه
۰/۰۰۰ ۰/۰۷ ۰/4۹ لگاریتم تولید ناخالص داخلی غیرنفتی
۰/۰۳۱ ۰/۱۶ -۰/۳۶ لگاریتم دستمزد زنان نسبت به مردان

۰/۰۰۲ ۰/۰۱ -۰/۰۲ لگاریتم دستمزد نسبت به نرخ سود 
تسهیالت بانکی

۰/۰۰۰ ۰/۰۹ -۱/۱۷ لگاریتم سرمایه سرانه
۰/۰۰۰ ۰/۰۷ ۰/88 لگاریتم سرمایه سرانه با یک وقفه

۰/8۹۶ قدرت تشریح تعدیل شده
۳/۱۰۵۵^)-۶( * دترمینان کوواریانس پسماندها

۰/۱۵۲ J آماره

Eviewsافزارنرمدراقتصادسنجیبرآوردهایخالصه:منبع
هایشاخصوآمدهدستبهشاغالنکلتعدادبر1390ثابتقیمتبهخالصسرمایهموجودیتقسیمازسرانهسرمایه:*

.اندشدهمحاسبهجاریقیمتاساسبرمردوزنکارنیروینوعدونسبیدستمزدهایوتسهیالتسودنرخبهدستمزدنسبت
.است1390ثابتقیمتبهغیرنفتیداخلیناخالصتولید،ضمندر
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مطابق جدول )۱(، مقدار آماره J برابر ۰/۱۵۲ است که با توجه به نزدیک بودن آن به صفر می توان 
به این نتیجه رسید که فرضیه صفر آزمون سارگان۱ مبنی بر ناهمبسته بودن متغیرهای ابزاری با جمالت 
پسماندها رد نمی شود و متغیرهای ابزاری استفاده شده در برآورد الگوهای توابع اشتغال مردان و زنان 
معتبر و مناسب هستند و مدل نیازی به تعریف متغیرهای ابزاری بیش تر ندارد. با توجه به مقدار بسیار 
کوچک و نزدیک به صفر دترمینان کوواریانس پسماندها، کارایی مدل تخمین زده شده در سطح باالیی 
ارزیابی می شود. قدرت تشریح تعدیل شده الگوهای توابع اشتغال مردان و زنان به ترتیب حدود ۹۷ درصد 
و ۹۰ درصد است که حاکی از برازش بسیار مناسب الگوی اشتغال مردان و برازش به نسبت مناسب 
الگوی اشتغال زنان است و گواه بر این دارد که تمامی متغیرهای اصلی و مهم وارد الگو شده اند. پایین تر 
بودن قدرت تشریح الگوی اشتغال زنان به دلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر اشتغال زنان است که 
قابلیت کّمی سازی و ورود به الگوی اقتصادسنجی را ندارد. افزون بر این، در ارتباط با متغیرهای ابزاری 
انتخاب شده برای برآورد مدل، با تکیه بر تعاریف متغیر ابزاری، هنگامی که متغیرهای درون زای توضیحی 
با جمالت اخالل مشکل همبستگی دارند، باید متغیری را به عنوان ابزار در مدل برگزید که بیش ترین 
همبستگی را با متغیر توضیحی موجود در مدل داشته باشد و از طرفی با جمالت اخالل، همبستگی آن 
صفر بوده باشد. بنابراین، متغیر ابزاری نقش جایگزینی را در متغیری بازی می کند که با جمالت اخالل 
همبستگی دارد. بهترین جایگزین برای متغیرهای موجود در مدل که مشکل درون زایی دارند، استفاده از 
وقفه متغیرهای توضیحی یا بر اساس روابط نظری میان متغیرهاست که در ادبیات علم اقتصاد به دست 
خواهند آمد. برای تحقق هدف مذکور از متغیرهای از پیش تعیین شده )وقفه دار( استفاده شده است که 
برای هر دو معادله به صورت مشترک شامل لگاریتم اشتغال مردان با سه وقفه، لگاریتم اشتغال زنان 
با چهار وقفه، لگاریتم دستمزد مردان نسبت به زنان با وقفه دو، لگاریتم دستمزد زنان نسبت به مردان 
با وقفه سه، لگاریتم تولید ناخالص داخلی غیرنفتی با وقفه سه، لگاریتم دستمزد نسبت به نرخ سود 
تسهیالت بانکی با وقفه دو، لگاریتم سرمایه سرانه با وقفه دو، لگاریتم سهم ارزش افزوده خدمات از تولید 
ناخالص داخلی در سطح و نیز وقفه های دو و چهار و در نهایت لگاریتم درجۀ باز بودن اقتصاد با وقفه های 

یک و سه هستند. در ادامه، به تفسیر نتایج حاصل از برآورد الگوها پرداخته می شود. 
نیروی کار به  برابر ۰/۵۹ است و ضریب تعدیل  با وقفه مردان  لگاریتم اشتغال  مجموع ضرایب 
سمت مقدار تعادلی بلندمدت یا مقدار مطلوب برابر ۰/4۱ است.۲ به عبارت دیگر، حدود ۲/4 سال 

1. Sargan Test (J-Test)

۲. در الگوهای پویا، ضریب تعدیل نیروی کار برابر یک منهای مجموع ضرایب اشتغال با وقفه است. برای مثال، 
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طول می کشد تا سطح موجود اشتغال مردان به سطح مطلوب خود برسد. کشش تولیدی اشتغال در 
تابع اشتغال مردان حدود ۰/۳۳ در کوتاه مدت تخمین زده شده است، یعنی با فرض ثابت بودن سایر 
اشتغال  در  افزایش  درصد  موجب ۰/۳۳  غیرنفتی  داخلی  ناخالص  تولید  افزایش  درصد  یک  عوامل، 
به نسبت  کشش پذیری  که  است   ۰/۶۷ حدود  بلندمدت  در  اشتغال  تولیدی  کشش  می شود.  مردان 
باالی اشتغال مردان را نسبت به تغییرات تولید نشان می دهد. کشش دستمزد نسبی مردان نسبت به 
زنان حدود ۰/۱۰- در کوتاه مدت برآورد شده است، یعنی با فرض ثابت بودن سایر عوامل، یک درصد 
افزایش در دستمزد نسبی مردان، اشتغال مردان ۰/۱۰ درصد کاهش می یابد. کشش اشتغال مردان 
نسبت به دستمزد نسبی مردان در بلندمدت حدود ۰/۲۰- تخمین زده شده است و بیانگر این موضوع 
است که نیروی کار مرد و زن قابل جانشین کردن در فرایند تولید هستند. رابطه جانشینی بین نیروی 

کار زن و مرد در پژوهش امینی و غنی زاده )۲۰۱۰( نیز تایید شده بود.
ضریب لگاریتم هزینه استفاده از نیروی کار نسبت به سرمایه برابر ۰/۰۲- است، یعنی با افزایش 
دستمزد نسبت به نرخ سود تسهیالت بانکی، کارفرمایان از نیروی کار کم تری در فرایند تولید استفاده 
می کنند و به جای آن از سرمایه بیش تری استفاده می کنند که بیانگر جانشین بودن کار و سرمایه 
بلندمدت حدود  در  به سرمایه  نسبت  کار  نیروی  از  استفاده  هزینه  به  نسبت  اشتغال  است. کشش 
۰/۰۵- است و در نتیجه فرضیه رابطه جانشینی بین کار و سرمایه تایید می شود. نتیجۀ به دست آمده 
یافته  است.   )۲۰۱۳( همکاران  و  امینی  یافته  با  هماهنگ  سرمایه  و  کار  نیروی  جانشینی  بر  مبنی 
به دست آمده حاکی از آن است که پرداخت یارانه دستمزد به بنگاه ها توسط دولت می تواند به افزایش 
اشتغال منجر شود، در حالی که پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی اثر منفی بر اشتغال می گذارد. 
به  فناوری  پیشرفت  است که  آن  بیانگر  و  است  برابر ۰/۲۹-  وقفه  با  مجموع ضرایب سرمایه سرانه 
کاهش اشتغال مردان منجر می شود. کشش بلندمدت اشتغال مردان نسبت به سرمایه سرانه حدود 
۰/۷۱- برآورد شده است و انتظار می رود در نتیجۀ توسعه فناوری نیاز به نیروی کار مرد برای تولید 

هر واحد محصول کم تر شود.
مجموع ضرایب لگاریتم اشتغال با وقفه زنان برابر ۰/۷۵ است و ضریب تعدیل نیروی کار زنان به 
سمت مقدار مطلوب آن برابر ۰/۲۵ است، یعنی حدود چهار سال طول می کشد تا میزان موجود اشتغال 
زنان به سطح مطلوب خود برسد. سرعت تعدیل نیروی کار زن در مقایسه با نیروی کار مرد به مراتب 
کندتر است که سه دلیل دارد. اولین دلیل مربوط به تمرکز بیش تر زنان در فعالیت های خدمات عمومی 

به الگوهای ARDL مراجعه شود )نوفرستی، ۱۳۷8(.
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است که در این گونه فعالیت ها، به دلیل قوانین و مقررات استخدام کشوری، چسبندگی بیش تر است. 
دومین دلیل مربوط به این موضوع است که زنان از شانس اشتغال کم تری برخوردار هستند، زیرا به 
دلیل شرایط جسمانی و برخی موانع فرهنگی و اجتماعی، نمی توانند در برخی مشاغل مشغول فعالیت 
شوند. سومین دلیل مربوط به این است که درصد زنان شاغل در بخش غیررسمی نسبت به مردان 
کم تر است و چون تعدیل نیروی کار در اقتصاد غیررسمی سریع تر از اقتصاد رسمی انجام می شود، 
در نتیجه سرعت تعدیل نیروی کار زن نسبت به مرد کم تر است.۱ کشش تولیدی اشتغال نیروی کار 
زن برابر ۰/4۹ است و با فرض ثابت بودن سایر عوامل، یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی 
غیرنفتی، اشتغال زنان حدود ۰/4۹ درصد افزایش می یابد. کشش مذکور در بلندمدت حدود ۱/۹۶ 
تخمین زده می شود، یعنی کشش تولیدی اشتغال نیروی کار زن نسبت به کشش تولیدی اشتغال 
مردان به مراتب بزرگ تر است و با افزایش تولید، نیاز به نیروی کار زنان به مراتب بیش تر از نیروی کار 
مردان است. یکی از دالیل باالتر بودن کشش تولیدی اشتغال زنان آن است که زنان نسبت به مردان 
از دستمزد پایین تری برخوردار هستند. بنابراین، رفع موانع افزایش تولید در اقتصاد از راه هایی مانند 
پرداخت تسهیالت بانکی با نرخ سود مناسب بابت تامین سرمایه در گردش، می تواند به افزایش بیش تر 
اشتغال زنان منجر شود. کشش دستمزد نسبی نیروی کار زنان نسبت به مردان در کوتاه مدت حدود 
۰/۳۶- است. کشش مذکور در بلندمدت حدود ۱/44- تخمین زده شده است که به مراتب بزرگ تر از 
کشش کوتاه مدت است. بنابراین، همانند نتایج الگوی مردان، در الگوی حاضر نیز این نتیجه به دست 
آمده است که نیروی کار زن و مرد جانشین هستند. با توجه به نتیجۀ به دست آمده، فرضیه وجود رابطه 

منفی بین دستمزد نسبی زنان و اشتغال زنان تایید می شود.
مجموع ضرایب لگاریتم سرمایه سرانه با وقفه برابر ۰/۲۹- است که نشانگر اثر منفی پیشرفت فناوری 
بر اشتغال نیروی کار زنان است که مطابق انتظار نظری است، زیرا در نتیجۀ پیشرفت فناوری، برای تولید 
هر واحد محصول به نیروی کار کم تری نیاز است. کشش مذکور در بلندمدت حدود ۱/۱۶- تخمین زده 
شده است و این نشانگر آن است که پیشرفت فناوری در بلندمدت اثر منفی قوی تری بر اشتغال زنان 
نسبت به مردان دارد. با توجه به این که پیشرفت فناوری هم بر اشتغال مردان و هم بر اشتغال زنان اثر 
منفی و قوی دارد، در نتیجه توسعه فناوری بر کل اشتغال کشور اثرهای منفی زیادی دارد و حاکی از غلبه 
»اثر جانشینی« بر »اثر بازگشت مجدد« است )Acemoglu & Restrepo, 2020; 2022( و برای خنثی 

۱. برای اطالع از تفاوت میزان مشارکت زنان و مردان در اقتصاد غیررسمی به پژوهش امینی و نیک بین )۱۳۹8( 
مراجعه شود.
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کردن آن می بایست بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت افزود تا نیاز به نیروی کار بیش تر شود.۱ 
برای مثال، در سال های ۱۳۹۰-۱۳8۵ در صنعت نساجی شاهد نوسازی فناوری و کاهش اشتغال بودیم و 
اثر جایگزینی بین سرمایه و نیروی کار با قدرت باال اتفاق افتاد، ولی با توسعه فناوری وظایف جدید برای 
نیروی کار تعریف نگردید یا در مقیاس بسیار کوچک رخ داد که نتیجۀ آن اثر ضعیف بازگشت مجدد و 

کاهش اشتغال بوده است.

بحث و نتيجه گيری

وجود نرخ بیکاری باالی زنان نسبت به مردان همراه با نرخ مشارکت به مراتب پایین تر زنان نسبت 
به مردان گویای وجود ناهمگنی نیروی کار برحسب جنسیت است که در تصریح توابع اشتغال برحسب 
جنسیت الزم است مورد توجه قرار گیرد. با توجه به این که توابع اشتغال مردان و زنان از هم مستقل 

نیستند، در پژوهش حاضر از روش گشتاورهای تعمیم یافته چندمعادله ای استفاده شده است. 
نتایج برآورد توابع اشتغال مردان و زنان به روش گشتاورهای تعمیم یافته چندمعادله ای با استفاده 
از داده های آماری سال های ۱۳۹۶-۱۳۶۵ نشان می دهد که سرعت تعدیل نیروی کار مردان به مراتب 
بیش تر از زنان بوده است و یکی از دالیل اصلی آن تمرکز بیش تر زنان در فعالیت های خدمات عمومی 
است که در این گونه فعالیت ها، به دلیل قوانین و مقررات استخدام کشوری، چسبندگی بیش تر است. 
همچنین، فرصت های محدودتر اشتغال برای زنان دلیل دیگر این مسئله است که به محدودتر شدن 
ترک شغل داوطلبانه منجر می شود. در نهایت، مشارکت کم تر زنان در اقتصاد غیررسمی نسبت به 

مردان و تعدیل آسان نیروی کار در اقتصاد غیررسمی، دلیل دیگر آن است. 
کشش تولیدی اشتغال برای زنان به مراتب بیش تر از مردان است و با افزایش سهم اشتغال زنان 
از 8/8 درصد به ۱۷/۹ درصد طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۶۵ هماهنگی دارد. نتیجۀ به دست آمده بیانگر آن 
است که در زمان رونق اقتصادی اشتغال بیش تری برای زنان نسبت به مردان ایجاد می شود و به دنبال 
آن بر سهم اشتغال زنان افزوده می شود و در شرایط رکود اقتصادی، برعکس این مورد اتفاق می افتد.

یافتۀ دیگر آن که نیروی کار زن و مرد جانشین هستند و با پرداخت یارانه دستمزد یا حق بیمه 
بیش تری  اولویت  که  خانوار  سرپرست  زنان  به ویژه  زنان،  استخدام  بابت  دولت  توسط  کارفرما  سهم 

قرار  بررسی  مورد  داخلی  ناخالص  تولید  از  ارزش افزوده خدمات  و سهم  اقتصاد  بودن  باز  متغیرهای درجۀ   .۱
گرفتند، ولی به دلیل معنادار نبودن وارد الگو نشدند.
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دارند، می توان به افزایش اشتغال زنان کمک کرد. همچنین، نیروی کار و سرمایه جانشین هستند و 
در نتیجه فرضیه رابطه جانشینی بین کار و سرمایه تایید می شود. یافته به دست آمده حاکی از آن است 
که با فرض ثابت بودن سایر عوامل، پرداخت یارانه دستمزد به بنگاه ها توسط دولت می تواند به افزایش 
اشتغال برای مردان و زنان منجر شود و پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی برعکس به کاهش اشتغال 
منتهی می شود. در نهایت، توسعه فناوری مطابق با عجم اغلو و رسترپو )۲۰۱۹؛ ۲۰۲۲(که کاهش در 
تقاضای نیروی کار را نشان می دهد، اثر منفی بر اشتغال زنان و مردان دارد و این اثر در بلندمدت برای 
زنان قوی تر از مردان است و برای جبران اثرات منفی آن می بایست بر نرخ رشد تولیدات کشور افزود. 
این یافته نشانگر آن است که »اثر جانشینی« بر »اثر بازگشت مجدد« غلبه داشته و به کاهش اشتغال 
منجر شده است. بر اساس این، می توان استنباط نمود که توسعه فناوری بیش تر به جایگزینی سرمایه 
به جای نیروی کار کمک می کند و کم تر به تعریف وظایف جدید برای نیروی کار و استفاده بیش تر از 

نیروی کار منجر شده است. 
با توجه به نتایج به دست آمده، پژوهش حاضر چند سهم در زمینه ارتقای دانش نظری و کاربردی 
توابع اشتغال مردان و  اشاره کرد که روابط بین  باید  ابتدا  ایجاد نموده است: در  بازار کار  در حوزه 
زنان با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته چندمعادله ای در نظرگرفته شده است. دومین سهم 
پژوهش حاضر در ارتقای دانش کاربردی سیاستگذاران و برنامه ریزان بازار کار این است که به آن ها 
کمک می کند تا شناخت بهتر و دقیق تری از تفاوت های موجود در تاثیرپذیری اشتغال زنان از شرایط 
رونق و رکود در مقایسه با نیروی کار مردان پیدا کنند و بتوانند به ضرورت تغییر در میزان حمایت 
از اشتغال زنان در شرایط رکود پی ببرند. سهم دیگر پژوهش حاضر در ایجاد این بینش است که با 
توجه به شرایط اقتصاد ایران، اجرای سیاست های کاهش هزینه استفاده از نیروی کار زنان در مقایسه 
با هزینه های استفاده از نیروی کار مردان و سرمایه، از اثربخشی الزم بر افزایش اشتغال زنان برخوردار 
است یا خیر. در نهایت، نتایج پژوهش حاضر به سیاستگذار کمک می کند که به اثرات توسعه فناوری 
بر اشتغال پی ببرد و سپس بتواند از سیاست های مناسب برای کاهش اثرات منفی توسعه فناوری بر 
اشتغال استفاده نماید. اطالع از تفاوت میزان چسبندگی نیروی کار در بازار کار زنان و مردان سهم 
دیگر پژوهش حاضر است که به سیاستگذار این اطالع را می دهد که حرکت به سمت سطح مطلوب 

اشتغال زنان و مردان با چه سرعتی انجام می شود.
این گونه  زنان  اشتغال  توسعه  برای  توصیه های سیاستی  مهم ترین  به دست آمده،  نتایج  اساس  بر 
پیشنهاد می شوند: اعطای یارانه دستمزد یا پرداخت حق بیمه سهم کارفرما توسط دولت برای استخدام 
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نیروی کار جدید با تاکید بر زنان سرپرست خانوار به افزایش اشتغال زنان کمک می کند. همچنین، 
برای  به ویژه  واقعی،  کار  محیط  در  مهارت آموزی  و  کارورزی  طرح  اجرای  از  دولت  بیش تر  حمایت 
و  کار  نیروی  از  استفاده  هزینه های  کاهش  جهت  در  موثری  اقدام  دانشگاهی،  دانش آموخته  زنان 
افزایش تولید مانند  برنامه های  از  افزایش اشتغال آن هاست. حمایت دولت  افزایش بهره وری زنان و 
انجام مداخالت توسعه ای به منظور تکمیل زنجیره ارزش رسته فعالیت های اقتصادی، بهبود فضای 
کسب وکار و پرداخت تسهیالت بانکی برای توسعه بنگاه ها و تامین سرمایه در گردش آن ها اثر مهمی 

بر افزایش اشتغال زنان دارد.
با توجه به نقش مهم اقتصاد غیررسمی در ایجاد اشتغال برای زنان در سال های اخیر، مطالعه 
ناهمگنی  به  توجه  با  می رسد.  نظر  به  ضروری  غیررسمی  اقتصاد  بر  تاکید  با  زنان  اشتغال  تحوالت 
نیروی کار زن و مرد برحسب سطح آموزش و تفاوت های زیاد در نرخ بیکاری آن ها، الگوسازی توابع 
اشتغال به تفکیک جنسیت با در نظرگرفتن تفاوت سطح سواد به ارتقای دانش سیاستگذاری بازار 
کار کمک می کند. با توجه به نقش آموزش های فنی و حرفه ای در ارتقای توانمندی های نیروی کار 
زنان، آزمون تجربی نقش آموزش های فنی و حرفه ای در ارتقای سطح اشتغال زنان ضروری است. به 
منظور در نظرگرفتن تعامالت بین عرضه و تقاضای نیروی کار، برآورد توابع عرضه و تقاضای نیروی 
بازار کار  کار به تفکیک جنسیت به صورت سیستمی به افزایش دانش برنامه ریزان و سیاستگذاران 
کمک می کند. همچنین، ساخت نماینده مناسب تری برای هزینه استفاده از سرمایه در سطح کالن 
اقتصاد با در نظرگرفتن اثرات افزایش نرخ ارز و هزینه های مبادله ناشی از وضع تحریم های خارجی و 
آزمون نقش آن در تغییرات اشتغال برحسب جنسیت به تدقیق سیاستگذاری بازار کار کمک می کند.

اظهاریه قدردانی

اجرا شده  برنامه ریزی  و  مالی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت  با حمایت  این پژوهش 
است که نویسندگان از حامیان آن کمال تشکر را دارند. همچنین، مراتب تشکر و سپاس خود را از 
داوران محترم و ناشناس این مقاله و دکتر غالمرضا کشاورز حداد، داور محترم طرح مطالعاتی که با 
ارائه نظرات ارزنده خود بر غنای علمی این کار افزودند، اعالم می کنیم. در آخر، از زحمات ویراستار 
علمی »نشریه برنامه ریزی و بودجه« )مازیار چابک( که در ویرایش دقیق این مقاله ما را یاری نمودند، 

سپاسگزاریم.
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تخصيص بهينه منابع بودجه عمومی دولت با تخمين 
تابع رفاه به روش گشتاورهای تعميم يافته1

پذیرش:1400/11/25دریافت:1400/10/02

چکيد     ه: چه میزان از منابع بودجه عمومی برای امور مختلف از جمله آموزش و پرورش، آموزش 
عالی، بهداشت، راه، ارتباطات، انرژی یا سایر خدمات عمومی مانند بهبود کیفیت مالیات ستانی، 
ارتقای فضای کسب وکار، و ارتقای کیفیت قوانین و مقرراتگذاری باید هزینه شود؟ برای پاسخ به 
این پرسش کلیدی با بکارگیری روش تخمین رفاه به صورت ساختاری، داده های منابع بودجه 
۱۳۹۷-۱۳۶8 در ایران و همچنین خروجی های مورد نظر، تخصیص بهینه بودجه تحلیل 
می شود. نتایج تحلیل داده نشان می دهد که علی رغم کاهش خروجی در برخی امور مانند تعداد 
دانش آموزان، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی روند صعودی داشته است. تخمین مدل 
ساختاری رفاه اجتماعی به روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد که خانوارها وزن باالیی 
برای آموزش و بهداشت و سپس انرژی قائل هستند. با وجود وزن باالی این خدمات در تابع 
مطلوبیت خانوار، به دلیل ساختار نامناسب تولید کاالی عمومی در حالت بهینه، نتایج مطالعه 
پادواقع نشان می دهد که دولت باید عمده منابع خود را صرف بهبود کیفیت مالیات ستانی، ایجاد 

برند و بهبود فضای کسب وکار، و ارتقای نظام حکمرانی و قانونگذاری کند.

گشتاورهای  روش  منابع،  بهینه  تخصیص  اجتماعی،  رفاه  تابع  خانوار،  کليد     واژه ها:  رفاه 

تعمیم یافته، بودجه عمومی.

.C15, H30, H61 :JEL طبقه بند     ي

۱. این مقاله از پایان نامه دکتری علی حیدر نوری استخراج شده است.

علی حيدر نوری
دانشکده  اقتصادی،  اقتصادی-توسعه  علوم  رشته  دکتری  دانشجوی 
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مقدمه

یکی از پرسش های کلیدی در اقتصاد ایران، نحوۀ تخصیص منابع بودجه عمومی میان گزینه های 
و  یابد  تخصیص  مواردی  »چه«  به  باید  دولت  اختیار  در  منابع  کل  دیگر،  عبارت  به  است.  مختلف 
همچنین باید به هر کدام از این موارد چه »میزان« منابع اختصاص یابد. برای پاسخ به این دو پرسش 
کلیدی، مجموعه مفصلی از »طبقه بندی« بودجه ای به وجود آمده است. برای مثال، کل منابع بودجه 
بر اساس استانداردهای بین المللی در دستورالعمل تدوین آمارهاي مالي دولت )GFS(۱ به امور مختلف 
و فصول مرتبط تقسیم بندی شده که در ایران نیز از ابتدای دهه ۱۳8۰ برای بودجه عمومی کشور 
مشابه طبقه بندی مذکور استفاده شده است. برای مثال، در قوانین بودجه سنوات اخیر کلیه اطالعات 
پیشنهادی الیحه و همچنین عملکرد به تفکیک امور و فصول در جدول ششم لوایح و قوانین مصوب 
بودجه کل کشور آمده است.۲ این طبقه بندی صرفاً قالب و نحوۀ گزارشگیری است و پاسخی به دو 

پرسش مهم »کدام« امور/ فصول و »چه میزان« نمی دهد. 
برای پاسخ به نحوه و میزان تخصیص منابع، ابزارهای مختلفی در ادبیات سیاستگذاری بودجه ای 
استفاده شده است که در بخش مرور ادبیات بررسی خواهد شد. این ابزارها عمدتاً مبتنی بر ساختار 
علوم مدیریتی است و ترجیحات مدیران و سیاستگذاران را کّمی می کند تا در تخصیص منابع منعکس 
نماید. در عین حال، یکی از چالش های جدی نظام تصمیم گیری اقتصاد ایران چانه زنی های بخشی، 
منطقه ای و حرفه ای است که باعث می شود هر گروهی )اعم از مناطق، استان ها یا حرفه هایی مانند 
پزشکان، مهندسان، و معلمان( که در اکثریت طبقه مدیران قرار می گیرند، منابع را به سمت گروه 
خود هدایت کند. بنابراین، حتی به فرض استفاده از ابزارهای کّمی علم مدیریت، منابع با ساختار فعلی 
حکمرانی به سمت بخش، منطقه یا حرفۀ بانفوذتر سوق داده می شود. بنابراین، در شرایط فعلِی نظام 
تصمیم گیری، ضروری است که روش های کّمی بر اساس معیارهای اقتصاد کالن تعریف شوند تا به 

نوعی مستقل از سوءگیری سیاسی، حرفه ای، بخشی، و منطقه ای تخصیص بهینه به دست آید.
سنت  به  روش ها  این  می شود.  ارائه  تخصیص  روش های  از  دقیق  مروری  ابتدا  پژوهش  این  در 
استفادۀ  مورد  بسیار  و  دارد  سیاستگذاری  ادبیات  در  طوالنی  سابقۀ  برنامه ریزی،  اقتصادی  ادبیات 
نهادهای مختلف تصمیم گیری است. سپس با توسعه ابزارهای کّمی اقتصاد خرد و برنامه ریزی، گرایش 

1. Government Financial Statistics

 https://mpb.mporg.ir/home ۲. برای مشاهده لوایح و قوانین به سامانه دفتر امور اقتصاد کالن سازمان برنامه و بودجه
مراجعه شود. 
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اقتصادی در تخصیص بسط پیدا کرد. در بخش  از روش های  تابع رفاه و استفاده  به سمت تخمین 
سوم این پژوهش، داده های واقعی منابع بودجه ای ارائه می شود. شکاف اصلی که در ادبیات مشاهده 
می شود، عدم توسعه مدل های تابع رفاه اجتماعی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. پژوهش 
حاضر سعی می کند با استفاده از داده های موجود در سازمان برنامه و بودجه، ابتدا خروجی و عملکرد 
محورهای اصلی کاالهای عمومی را استخراج کند و سپس مدل رفاه اقتصادی را برای کشور ایران 
تخمین زند. پژوهش حاضر اولین مطالعه ای است که با استفاده از مستندات موجود در سازمان برنامه 
و بودجه، خروجی های هر کدام از امور و فصول را استخراج کرده و در برآورد مدل رفاه استفاده نموده 

است. 
به دقت  تعمیم یافته  گشتاورهای  روش  و سپس  می شود  تبیین  رفاه  تابع  مدل  و  الگو  ادامه،  در 

توضیح داده می شود. در نهایت نیز ضرایب مدل برآورد و نتایج تحلیل می شود.

مبانی نظری پژوهش

سازمان های  یا  مختلف  اجرایی  دستگاه های  میان  منابع  توزیع  و  تخصیص  متصدی  که  افرادی 
با درخواست های بسیار و همزمان منابع محدود مواجه اند و مجبور به اتخاذ  متعدد هستند، معموالً 
تصمیمات پیچیده هستند. به عبارت دیگر، منابع محدود موجود هرگز کفاف درخواست ها و نیازهای 
مطرح شده را نمی دهد. تصمیم در خصوص تخصیص توسط نهادهای مختلف در ابعاد و اثر متفاوت 
در  می دهد:  تخصیص  این گونه  را  منابع  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  مثال،  برای  می شود.  اتخاذ 
سطح کالن میان وزارتخانه ها، در سطح میانی به وزارتخانه ها و هولدینگ های بزرگ و معاونت علمی 
و فناوری که منابع را میان ادارات، پروژه ها و شرکت های تابعه توزیع می کنند، و در سطح خرد به 
شرکت هایی که منابع را میان گروه ها یا پروژه های زیرمجموعه اش یا دانشکده ای که منابع از جمله 
برنامه ها  اولویت بندی  ادبیات  ادامه،  در  می دهد.  تخصیص  آزمایشگاه ها  میان  را  دکتری  دانشجویان 
مرور می شود. اگرچه این حوزه دارای سابقه طوالنی در ادبیات سیاستگذاری و مدیریتی در مراجع 
بین المللی است، ولی به صورت بسیار مختصر در ایران بحث و مرور شده است. مبانی نظری در دو 
بخش ارائه می شود. ابتدا ادبیات با محوریت ادبیات مدیریت در تخصیص منابع و سپس با استفاده از 

روش های اقتصادی در تخصیص منابع مرور شده است.
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1)MCDM( بودجه ریزی و روش تصميم گيری چندمعياری

است.  مختلف  الیه های  در  ماهیت چندبعدی  دارای  آن  بهینه  تخصیص  و  بودجه ریزی  مسئله   
شده اند.  داده  توسعه  بودجه ریزی  حوزه  در  چندمعیاری  تصمیم گیری  روش های  و  ابزارها  بیش تر 
ابزارهای مدیریتی مورد استفاده برای تخصیص عبارت اند از روش های برنامه ریزی ریاضی۲، برنامه ریزی 
خطی۳، برنامه ریزی خطی عدد صحیح4، برنامه ریزی غیرخطی۵، برنامه ریزی هدفگرا۶، خانواده روش های 
رتبه بندی خارجی۷، فرایند طبقه بندی تحلیلی )AHP(8، نظریه مطلوبیت چندوجهی )MAUT(۹، و 

روش های بینابینی و ترکیبی.
مطالعات متعددی سعی کرده اند چارچوب ساختارمندی از این روش ها و مقایسه آن ها ارائه کنند 
)Gee, 1971; Baker, 1974; Baker & Freeland, 1975; Winkofsky et al., 1980(. از جمله مطالعات 
اندازه گیری  ریاضی، روش های  برنامه ریزی  از  عبارت اند  بهینه  ابزارهای تخصیص  توضیح  در  اثرگذار 
فایده، و الگوهای دم دستی.۱۰ این ابزارها روش های جامعی هستند که برای اولویت بندی گزینه های 
چندبعدی قابل استفاده است. در این بخش برخی مثال ها برای تقریب ذهن روش های مختلف مدیریتی 

ارائه می شود. 
همکاران  و  قاسمی  پرداخته اند.  ایران  در  بودجه  تخصیص  ادبیات  پرسش  به  معدودی  مقاالت 
)۲۰۱۵(، با استفاده از متغیرهای تاکتیکی و برنامه ای به توزیع بودجه تملک دارایی های سرمایه ای 
در میان استان های ایران در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰ می پردازند. در این پژوهش نشان داده می شود 
تملک  بودجه  بر  معناداری  و  مثبت  اثر  برابری  شاخص  و  کارایی،  شاخص  تاکتیکی،  متغیرهای  که 
دارند. همچنین، منظری حصار و محقر )۱۳84(، بر اساس الگو مدل ریاضی و لحاظ وضعیت ایده آل، 
تخصیص بهینه را برای اعتبارات محرومیت زدایی فصل تربیت بدنی در استان خراسان بررسی می کنند. 
برنامه ریزی ریاضی که در بودجه ریزی بسیار مورد استفاده قرار گرفته است،  از روش های  یکی 

1. Multi-Criteria Decision Making 
2. Mathematical Programming
3. Linear Programming
4. Linear Integer Programming
5. Non-Linear Programming
6. Goal Programming
7. Out Ranking Family
8. Analytical Hierarchy Process
9. Multi Attribute Utility Theory
10. Ad Hoc Models



69

ه...
اه ب

 رف
بع

ن تا
می

تخ
 با 

ت
دول

ی 
وم

عم
جه 

ود
ع ب

ناب
ه م

هین
ص ب

صی
تخ

ان
کار

هم
 و 

ک
سرل

د 
حم

ا

 .(Khorramshahgol & Steiner, 1988) برنامه ریزی هدفگرا در قالب تصمیم گیری چندمعیاری است
فرایندی که می توان مدل برنامه ریزی هدفگرا را تدوین کرد از تعیین هدف۱ یا شاخص ایده آل برای 
هر موضوع شروع می شود. بنابراین، تمام موضوعات مهم باید به اهداف و مقادیر مشخص کّمی تبدیل 
شوند. در این صورت، تابع هدف با عنوان تابع دستاورد۲ در روش برنامه ریزی هدفگرا قابل کّمی سازی 
مقدور  معموالً  که  آن جایی  از  است.  قابل اندازه گیری  میزان حصول هدف  بر  تصمیم  هر  اثر  و  است 
نیست همزمان به تمام اهداف رسید، در این صورت مسئله تبدیل به کمینه سازی مجموع انحرافات از 
اهداف بر اساس تابع دستاورد می شود. بدیهی است که در این روش برای هر موضوع و هدف می توان 
اوزان متفاوتی پیشنهاد داد. به زبان ساده تر، برای هر هدف یک مقدار تعیین می شود و به نحوی منابع 
تخصیص می یابد که فاصله نتایج با اهداف کمینه شود. با کاربرد این روش، تیلور و همکاران۳ )۱۹8۲( 
مسئله توزیع ۳۰ دانشجو بین هفت طرح مطالعاتی را که در آزمایشگاه های مختلفی در یک دانشگاه 
انجام شده بود، بررسی می کنند. این پژوهش به دلیل اهداف ملموس و مشخص و نتایج کاربردی و 
اندازه گیری عملکرد پس از اعمال تخصیص، پرارجاع است. در این پژوهش البته تعداد دانشجویان عدد 
صحیح است و مسئله بهینه سازی نیز عدد صحیح. برای اندازه گیری اهداف و خروجی هر آزمایشگاه 
می توان هدف تعداد حق اختراع4 را تعریف کرد و برای تعداد پژوهشگرانی که باید به هر آزمایشگاه 
اختصاص یابد، مسئله ریاضی توزیع پژوهشگران را بهینه سازی کرد. در مثال دیگر تینگلی و لیبمن۵ 
)۱۹84(، برنامه ملّی توزیع غذا را میان زنان نیازمند، اطفال و بچه ها با روش برنامه ریزی هدفگرا خطی 
مطالعه می کنند. بدیهی است که در میزان توزیع غذا در هر گروه می توان برآوردی از بهبود شاخص ها 
و میزان حصول به اهداف به دست داد، برای مثال، وزن افراد تحت تیمار یا میزان سالمتی ارزیابی شود. 
همچنین، برای تعیین اوزان در اهداف، روش های جدید دلفی۶ و نظریه مطلوبیت چندوجهی توسعه 
یافته اند. از دیگر مطالعات در مدل تخصیص منابع، خرمشاهگل و استینر )۱۹88( است که با استفاده 
از روش دلفی و مصاحبه متخصصان، اوزان اهداف برنامه های مختلف را در یک مطالعه تخصیص بودجه 

عمرانی راه سازی روستایی و حمایت از سرخ پوستان مطالعه می کنند. 
است  شده  تشکیل  مرحله  چهار  از  که  است  تحلیلی  طبقه بندی  فرایند  دیگر،  پرکاربرد  روش 

1. Target 
2. Achievement Function
3. Taylor et al.
4. Patent
5. Tingley & Liebman
6. Delphi Method
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(Zahedi, 1986). در قدم اول، تصمیماتی که باید اتخاذ شود در قالب درختواره با شکاندن تصمیمات 

به اجزای تصمیم گیری مرتبط به یکدیگر طبقه بندی می شود. در قدم دوم، برای هر یک از اهداف و 
گزاره ها وزن های مناسب بر اساس مقایسه دودویی و ابزار مقادیر ویژه۱ انجام می شود. در قدم سوم، 
برای هر هدف گزینه های مختلف مقایسه می شود و وزن هر گزینه بر اساس مقایسه دودویی تبیین 
و روش مقادیر ویژه محاسبه می گردد. در قدم چهارم، وزن های اهداف و گزاره ها با وزن های گزینه ها 
ترکیب می شود تا برای هر تصمیم یک وزن استخراج گردد. سوه و همکاران )۱۹۹4(۲، روش فرایند 
طبقه بندی تحلیلی را در بودجه ریزی شرکت مخابرات کره )KTA(۳ بررسی می کنند. آن ها از روش 
فرایند طبقه بندی تحلیلی برای اولویت بندی، پیش بینی، و توزیع منابع شرکت مخابرات بهره می برند. 
آن ها در شش الیه طبقه بندی و در هر الیه گروه های مهم را شناسایی می کنند. در مرحله دوم از 4۰ 
کارشناس مرتبط با حوزه تحقیق وتوسعه شرکت درخواست شد تا در قالب الیه بندی از باال بین اهداف 
و گزاره ها و گزینه های مختلف اولویت بندی کنند. بر اساس ترجیحات متخصصان، ماتریس اولویت ها 

تولید شد و سپس اوزان هر گزینه با روش مقادیر ویژه به دست آمد.

نظریه مطلوبيت گروهی و رفاه اجتماعی

همان گونه که بیان شد، توسعۀ ابزارهای تخمین تابع مطلوبیت و استفاده از آن در تخصیص بهینه 
انتخاب گسسته، که دولت  ابزار  با  اولین پژوهش برای مکفادن4 )۱۹۷۵( است که  اخیر بوده است. 
باید میان گزینه های مختلف انتخاب کند، مطلوبیت دولت و گرایش سیاست آن برآورد می شود. به 
عبارت دیگر، مطلوبیت دولت بر اساس تصمیمات اتخاذشده ارزیابی می شود. این چارچوب مشابهت 
باالیی با پژوهش حاضر دارد که مطلوبیت جامعه/ دولت را بر اساس مخارج دولت در طول زمان برآورد 
می کند. در مقابل، برخی از مقاالت بر اساس اطالعات پرسشنامه اقدام به تخمین مطلوبیت جامعه/ 
دولت می کنند. برای مثال کر و همکاران۵ )۲۰۰۳(، برای توزیع منابع دولتی در حوزه محیط زیست 
در زالندنو اقدام به تدوین پرسشنامه از مردم در خصوص امور و فصول بودجه ای می کنند. سپس با 

استفاده از این اطالعات تابع مطلوبیت خانوار را تخمین می زنند. 

1. Eigenvalues 
2. Suh et al.
3. Korea Telecommunication Authority
4. McFadden
5. Kerr et al.
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ادبیات این حوزه تا همین اواخر توسعه بسیاری داشته است. موتر۱ )۲۰۲۱(، ابزار تحلیل تمایل 
به پرداخت خانوار را با ابزارهای جایگزین هزینه ـ فایده در بودجه ریزی و سیاستگذاری حمل ونقل 
از مطلوبیت خانوار سه  مقایسه می کند. وی استدالل می کند که برای نزدیک شدن توابع تخمینی 
رویکرد قابل تصور است: ۱( تخمین تمایل جمعی آحاد اقتصادی روی یک پروژه به جای تخمین فرد ـ 
فرد آحاد اقتصادی، ۲( تمایل به پرداخت بودجه ای مبتنی بر عملکرد تولید و خروجی که بسیار مشابه 
ساختار مورد استفاده در این پژوهش است، و ۳( ارزیابی تمایل به پرداخت بر اساس میزان استفاده و 
بهره مندی خانوارها. در این تعاریف از قالب تمایل به پرداخت خانوار و شهروند و همچنین مطلوبیت 

آنان به صورت مجزا استفاده شده است. 
در مقابل تخمین مطلوبیت جامعه/ دولت و تحلیل تصمیمات اصلی و تخصیص های دولت، برخی 
دیگر از مطالعات میان مطلوبیت خانوار و گرایش های سیاست دولت برگزیده تمایز قائل شده اند. برای 
مثال، پژوهش های تابع مطلوبیت با محوریت تخمین اثرات راست گرایانه یا چپ گرایانه در تخصیص 
توسعه یافته  دولت های  گرایش سیاسی  تخمین  به  اقدام   ،)۲۰۱۱( پترافکه۲  است.  انجام شده  بهینه 
می کند و سپس اثر این گرایش ها را در میزان هزینه برای رفاه اجتماعی در مقابل هزینه برای آموزش 
قرار می دهد. یافته های وی نشان می دهد، اگرچه گرایش سیاسی در مطلوبیت تا حدی بر توزیع موثر 
از تغییر در گرایش های سیاسی است. یکی دیگر از تصمیمات هزینه ای  اثر اصلی خارج  است، ولی 
دولت، اختصاص یارانه برای سوخت های فسیلی است. کالمپ۳ )۲۰۲۰(، نشان می دهد در کشورهایی 
که مطلوبیت بنزین کم یا زیاد باشد، که به تبع مصرف بنزین کم یا زیاد است، زمانی که کشور نزدیک 
به دوره های انتخابات می شود، میزان هزینه دولت بابت یارانه بنزین افزایش می یابد. تحلیل وی بر این 
نظریه استوار است که در مطلوبیت کم می توان رأی افراد را با کمی یارانه خرید، و در زمانی که مصرف 
و مطلوبیت باالست، یارانه حتی اگر بزرگ باشد، می تواند رأی افراد زیادی را جلب کند. این پژوهش ها 

عماًل انگیزه های سیاسی را در نحوه تخصیص منابع بر اساس مطلوبیت خانوار دخیل می کنند. 
پژوهش های اخیر روی اثرگذاری مطلوبیت خانوار و نحوۀ توزیع منابع دولتی متمرکز بر ناهمگونی 
مطلوبیت ها متمرکز شده اند. بالنی و اسکروینی4 )۲۰۲۰(، با بررسی ۲۳ کشور اروپایی نشان می دهند 
که افزایش ناهمگونی مطلوبیت خانوارها بر مولفه ها و مصارف تخصیص متنوع باعث می شود که اثر 

1. Mouter
2. Potrafke
3. Klomp
4. Bellani & Scervini
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رأی دهنده میانه و مطلوبیت وی کم تر شود. به عبارت دیگر، دولت ممکن است در ناهمگونی شدید 
مطلوبیت ها برخی خانوارها را در بخشی از تخصیص ها هدفگذاری کند، در حالی که نظر رأی دهنده 

میانی واقعاً از هزینه های مذکور بسیار دور است. 
مقایسه روش های مدیریتی و اقتصادی عمدتاً ناشی از گرایش های موجود و مرسوم در تصمیم گیری 
است. در جدول )۱(، بین مزایا و معایب هر روش مقایسه انجام شده است. جدول )۱(، ضرورت بررسی 

روش های اقتصادی از جمله تخمین تابع رفاه را در تحلیل تخصیص منابع برجسته می کند.

جدول1:مقایسهمزایاومعایبروشهایمدیریتیواقتصادیدرادبیاتتخصیصبهینه

روش های اقتصادیروش های مدیریتی

مزایا

مبتنی بر مفاهیم اقتصاد خردملموس بودن نتایج با شهود مخاطبان
استفاده از داده های حقیقی و نتایج دقیق کّمیسادگی در نحوه اجرا

قابل اعمال در مقیاس ها و تصمیم گیری های 
کالن

قابل پیاده سازی کالن و سپس بر همان مبنا 
خردسازی مدل در بخش ها

معایب

پیچیدگی در تخصیص های کالنوابستگی مستقیم به ترجیحات تصمیم گیران
نتایج تحلیلی است و یک بازه از تخصیص را 

ساده سازی در مدلسازی و عدم جامعیت نتایجبه جای مقدار مشخص به دست می دهد.

با تغییر شرایط پرسشنامه )ادبیات پرسش ها( 
نتایج تغییر می کند.

دور بودن نتایج از شهود موجود به دلیل 
محدودیت های مدلسازی

روش شناسی پژوهش

داده ها
همان گونه که بیان شد، از داده های امور تلفیق سازمان برنامه و بودجه از سال ۱۳۶8 تا ۱۳۹8 
استفاده شده است.۱ در این پژوهش دو نوع کاالی عمومی تعریف شده است. اول کاالی عمومی که به 
صورت مستقیم در مطلوبیت خانوار تاثیرگذار است و ما در این پژوهش با  نشان می دهیم که  عبارت 
است از کاالی مورد نظر و  سالی است که دولت این کاال را ایجاد کرده است. برای اندازه گیری کاالهای 

۱. عالقه مندان استفاده از داده می توانند به نویسنده مسئول رایانامه بزنند.
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تعداد مصرف کننده  از ۱(  عبارت اند  استفاده می شود که  یا خروجی  ارزیابی  از شاخص های  عمومی 
جدید گاز، ۲( ضریب نفوذ تلفن ثابت، ۳( خطوط ریلی جدید، 4( کل جمعیت تحت پوشش شبکه 
بهداشت، ۵( تعداد دانش آموزان، و ۶( تعداد دانشجویان. بدیهی است این کاالها ناظر به هزینه های 
بودجه عمومی یا همان تخصیص در امور متناظر هستند که به ترتیب عبارت اند از ۱( فصل انرژي، ۲( 
فصل ارتباطات و فناوري اطالعات، ۳( فصل حمل ونقل، 4( فصل بهداشت، ۵( فصل آموزش و پرورش 
عمومي، و ۶( فصل آموزش عالي. در این بخش به صورت خالصه روند تغییرات خروجی ها و منابع 
تخصیصی تبیین می شود. یک نکته که باید قبل از تحلیل داده های بخش مورد ارزیابی قرار بگیرد آن 
است که در اشکال زیر سهم منابع هر بخش از تولید ناخالص داخلی ترسیم شده است. این مهم بدین 
منظور انجام شده که در برخی سنوات مانند سال های ۱۳8۵ تا ۱۳۹۰ که منابع نفتی رشد بسیار 

زیادی را تجربه کرد، عماًل سهم تمام بخش ها رشد چشمگیری داشت.
یکی از کاالهای عمومی مهم که به صورت مستقیم در مطلوبیت خانوار وارد می شود، انشعاب گاز 
است. این کاالی عمومی با هزینه دولت در خطوط انتقال گاز و خطوط توزیع گاز انجام می شود. در 
فصل انرژی عماًل ملموس ترین خروجی که همواره مورد تاکید سیاستگذاران و مجلس است، ایجاد 
انشعاب عمومی گاز است. همان گونه که شکل )۱( نشان می دهد، هر ساله تعدادی انشعاب گاز به 
عنوان خروجی این بخش در کشور ایجاد می شود که اوج آن در سال ۱۳۹۰ و برابر ۱/۵8 میلیون 
انشعاب جدید است. نتیجۀ اقدامات دولت پوشش تقریباً 8۵ درصدی خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۷ 

برای انشعاب گاز است.
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                     ۵. تعداد دانش آموزان                                       ۶. تعداد دانشجویان

شکل1:کاالهایعمومیتابعمطلوبیتونسبتعملکردهزینهدرفصلبهتولیدناخالصداخلی
تولیدبهفصلهزینهنسبتبیانگرتوخالیخطمنحنیو)چپمحور(عمومیکاالیوخروجیبیانگرچینخطمنحنی

ناخالصداخلی)محورعمومیراست(است.
منبع:دفترتلفیقسازمانبرنامهوبودجهومحاسبههایپژوهش.
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دومین کاالی عمومی که در مطلوبیت وارد می شود، زیرساخت ارتباطاتی است. در نزدیک به دو 
دهه قبل، ضریب نفوذ خط تلفن ثابت یکی از شاخص های مهم در حوزه ارتباطات بوده، که اخیراً 
به ضریب نفوذ اینترنت تغییر ماهیت داده است. این بستر عماًل زیربنای اقتصاد دیجیتال و تجارت 
و کسب وکار بر مبنای اینترنت است. دولت با سرمایه گذاری در شبکه اصلی داده و اطالعات نسبت 
به همراه عملکرد در  اقدام می کند که منابع تخصیصی  اینترنت  نفوذ  ارتقای دسترسی و ضریب  به 
شکل )۱( نشان داده شده است. قدم بعدی دسترسی به اینترنت با ایجاد فیبر نوری است که نیازمند 

سرمایه گذاری دولت در شبکه زیرساخت است و ایران نسبت به سایر کشورها فاصله جدی دارد. 
عالی کشور  مقامات  به ویژه  تاکید سیاستگذاران،  بسیار مورد  از کاالهای عمومی که  یکی دیگر 
است، توسعه خطوط ریلی در کشور است. شکل )۱(، خطوط ریلی احداثی جدید در ایران را به همراه 
سهم منابع تخصیصی به این بخش از کل تولید ناخالص داخلی ترسیم می کند. در سایر کشورهای 
پیشرو مانند ژاپن، کره جنوبی، و چین ایجاد شبکه ریلی با سرعت باال یکی از وظایف دولت مرکزی 
است که سرمایه گذاری باالیی در این خصوص انجام شده است. متاسفانه هنوز زیرساخت الزم خطوط 
ریلی در ایران تکمیل نیست و کشور از نظر سرمایه گذاری در خطوط ریلی سریع السیر و همچنین 

قطارهای حومه ای شهری دچار کاستی های جدی است. 
اصلی ترین شاخص  که  است  جامعه  آحاد  به  ارائه خدمات سالمت  دولت،  مهم  وظایف  دیگر  از 
پوشش درصد افراد تحت پوشش بهداشت در جامعه است، که در شکل )۱( نمایش داده شده است. در 
دهه ۱۳8۰ با سرمایه گذاری مناسبی که در بخش خانه های بهداشت انجام شد، عماًل پوشش مناسبی 
از افراد تحت جامعه به دست آمد. گرچه کاهش منابع در برخی سنوات عماًل پوشش پزشک عمومی 
را در خانه های بهداشت دوردست کاهش داد، ولی کاهش سهم منابع بخش سالمت به تولید ناخالص 
داخلی عموماً خود را در کاهش بهره وری خدمات سالمت ظاهر کرده است که متاسفانه در این پژوهش 
قابل مطالعه نیست. به عبارت دیگر، اطالعاتی از پوشش خدمات سالمتی که در پایگاه های بهداشت 

ارائه می شود، در دسترس نیست و باید در مطالعات آتی مورد ارزیابی قرار بگیرد. 
آموزش  تاثیرگذارند،  خانوار  مطلوبیت  در  مستقیم  به صورت  که  دیگر  مهم  عمومی  دو خدمت 
عمومی )آموزش و پرورش( و آموزش عالی )دانشگاه ها و پژوهش( است که عملکرد خروجی هر کدام 
از این خدمات و همچنین سهم هر یک در تولید ناخالص داخلی در شکل )۱( نمایش داده شده است. 
بر اساس محاسبه های پژوهش، تعداد دانش آموزان از بیش از ۱8 میلیون به کم تر از ۱۳ میلیون طی 
دو دهه کاهش داشته، ولی بودجه وزارت آموزش و پرورش روند صعودی داشته است. از سوی دیگر، 
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تعداد دانشجویان از ۵۰۰ هزار نفر به بیش از ۲/۵ میلیون نفر رشد داشته است، که تغییر چندانی در 
سهم بودجه آموزش عالی از تولید ناخالص داخلی مشاهده نمی شود؛ اگرچه روند کاهشی سنوات اخیر 

نیز تغییر چندانی در منابع تخصیصی به این بخش ندارد. 
در  مستقیم  صورت  به  که  می کند  اقدام  نیز  دیگری  عمومی  کاالهای  تولید  به  نسبت  دولت   
مطلوبیت خانوار وارد نمی شود، ولی خدمات میانی هستند که بستری برای تولید کاالهای عمومی 
می شوند. به عبارت دیگر، این گروه بیش تر بر عملکرد دولت و بهره وری در ارائه خدمات دولت متمرکز 
کیفیت   )۲ شرکتی،  حکمرانی  در  عمومی  خدمات  ارائه  کیفیت   )۱ از  عبارت اند  کاالها  این  است. 
مالیات ستانی، و ۳( عملکرد تصویب قوانین و مقررات. در این پژوهش کاالهای فوق را با عالمت  نشان 

 می دهیم که  نشانه کاال و  نشانه سال است. 

 عالمت تجاری ثبت شده

 

 سهم مالیات اخذ شده
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         ۱. مجموع طرح ها و لوایح مصوب مجلس                        ۲. عالمت تجاری ثبت شده

 

 عالمت تجاری ثبت شده

 

 سهم مالیات اخذ شده

 

 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 

                 ۳. سهم مالیات اخذشده
شکل2:کاالهایعمومیخارجتابعمطلوبیتونسبتعملکردهزینهدرفصلبهتولیدناخالصداخلی

محور(داخلیناخالصتولیدبههزینهنسبتبیانگرتوخالیخطمنحنیو)چپمحور(عمومیکاالیبیانگرچینخطمنحنی
عمومیراست(است.

ارائهکیفیت)1اندعبارتعمومیکاالهایهمانیاهاخروجی.پژوهشهایمحاسبهوبودجهوبرنامهسازمانتلفیقدفتر:منبع
توخالیخطوط.مقرراتوقوانینتصویبعملکرد)3و،ستانیمالیاتکیفیت)2،شرکتیحکمرانیدرعمومیخدمات
ادارهفصل)1ازاندعبارتترتیببهفصول.جاریقیمتبهدوهرداخلیناخالصتولیدبرفصلهردرهزینهازاندعبارت

عمومی،)2فصلمالیومالیات،و)3فصلقانونگذاری.
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یکی از محورهای بهره وری و پویایی نظام اداری اصالح قوانین و مقررات و ظرفیت بروزرسانی 
احکام اجرایی متناسب با شرایط اقتصادی و نیازهای جامعه است. برای این منظور دولت برای مجلس 
و سایر نهادهای مرتبط با قانونگذاری، مانند شورای نگهبان، بودجه تخصیص می دهد. خروجی این 
نهادها که با عنوان تعداد طرح ها و لوایح مصوب مجلس ارزیابی شده، در کنار سهم این نهادها از تولید 
ناخالص داخلی در شکل )۲( ترسیم شده است. این شکل به وضوح نشان می دهد که علی رغم افزایش 
منابع نهادهای مذکور، عملکرد این نهادها روند نزولی داشته است. دومین کاالی عمومی مهم که به 
عنوان زیرساخت رقابت و تجارت باید به عنوان خدمات عمومی غیرمستقیم دولت لحاظ شود، تایید 
بهبود  با سایر شاخص های  باالیی  دارای همبستگی  این شاخص  است.  تجاری  ایجاد عالمت  و  برند 
فضای کسب وکار است و به همین دلیل به عنوان خروجی عملکرد دولت در بخش خدمات کسب وکار 
مطرح شده است. عماًل دولت از طریق صرف منابع در دستگاه هایی مانند اداره ثبت شرکت ها می تواند 
خدمات به موقع و دقیقی در ایجاد برند و ثبت شرکت ها ارائه دهد. علی رغم رشد عملکرد این دستگاه ها 
که عمدتاً به پشتوانه نوسازی از طریق بستر دیجیتال است، منابع بودجه ای که صرف این نهادها شده، 

کاهش داشته است.
سومین کاالی عمومی مهم نیز عملکرد سازمان امور مالیاتی و کیفیت مالیات ستانی است. شکل 
عملکرد  نسبت  و همچنین  هزینه می شود  مالیات ستانی  برای  که  را  عمومی  بودجه  از  منابعی   ،)۲(
مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است، ترسیم می کند. اگرچه سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی 
روند به نسبت صعودی داشته، ولی بودجه عمومی در این حوزه کاهشی بوده است. دلیل اصلی افزایش 
ارتقای شفافیت در بخش صنعتی، به ویژه  درآمدهای مالیاتی نه عملکرد سازمان امور مالیاتی، بلکه 
ورود عمده شرکت ها به بازار سرمایه بوده است. دقیقاً برخالف بخش تجاری که با استفاده از ابزارهای 
فناوری اطالعات توانست ثبت برند را ارتقا دهد، سازمان امور مالیاتی نتوانست سهم مالیات از تولید 

ناخالص داخلی را متناسب با جایگاه اقتصاد ایران رشد دهد.

الگو و تابع رفاه اجتماعی

این پژوهش بر مسئله برنامه ریز مرکزی متمرکز است، ولی روشی که در پژوهش حاضر توسعه 
برنامه ریز  مسئله  است.  قابل استفاده  نیز  کوچک تر  ابعاد  با  تصمیم گیری  رده های  سایر  در  می یابد، 
برنامه ریزی  و  استانی مدیریت  بودجه و سازمان های  برنامه و  استفاده در سازمان  به منظور  مرکزی 
طراحی شده است. پژوهش حاضر ابزار جدیدی از اولویت بندِی تخصیص منابع بودجه عمومی را در 
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ابزارهای نوین تخمین مدل ساختاری مطلوبیت و رفاه  ادبیات بودجه ریزی ارائه می کند و به کمک 
از داده های واقعی  با استفاده  این اجازه را به پژوهشگران می دهد که  جامعه در حوزه های مختلف، 
اقتصاد ایران، تخصیص بهینه را میان بخش های مختلف به دست آورند. در این پژوهش فرض شده 

است که تابع مطلوبیت اجتماعی به صورت معادله )۱( است:

 الگو و تابع رفاه اجتماعی
با  یریگ میتصم یها رده ریدر سا ،ابدی یتوسعه م پژوهش حاضرکه در  یروش یول ،متمرکز است یمرکز زیر بر مسئله برنامه پژوهش نیا

 تیریمد یاستان یها سازمان برنامه و بودجه و سازماناستفاده در منظور به  یمرکز زیر . مسئله برنامهاست استفادهقابل زیتر نابعاد کوچک
ارائه  یزیر بودجه اتیرا در ادب منابع بودجه عمومی صیتخص یِبند تیاز اولو یدیابزار جد پژوهش حاضر. استطراحی شده  یزیر امهو برن

 پژوهشگراناجازه را به  نیا ،مختلف یها و رفاه جامعه در حوزه تیمطلوب یمدل ساختار نیتخم نینو یبه کمک ابزارها و کند یم
فرض  پژوهشدر این  .آورنددست  همختلف ب یها بخش میانرا  نهیبه صیتخص ،رانیاقتصاد ا یواقع یها که با استفاده از داده دهد یم

 است: (3معادله )صورت ه شده است که تابع مطلوبیت اجتماعی ب

(3)    
     
    ∑           

 

   
 

نیز مصرف از کاالی عمومی خانوار است که توسط دولت       ،است. همچنین  برابر مصرف خصوصی خانوار در سال    در این معادله 
کاالی     دولت  ،بنابراین. ه استداده شد نمایش (3) شکلدر ( وارد شده و 3صورت مستقیم در تابع مطلوبیت )ه و ب شود تامین می
ه بباید  پژوهشکه در این  هستندپارامترهای الگوی ساختاری     و   کند.  با خصوصیت حضور در تابع مطلوبیت تولید میعمومی 

صورت مستقیم ه که ب کندمینیز اقدام     نسبت به تولید سایر کاالی عمومی دولت،     عالوه بر  3تخمین زده شوند.صورت ساختاری 
برای تولید  ،خواهد بود    که به تعداد  . این کاالهاشده استنمایش داده  (2) شکلدر  که ،شود در تابع مطلوبیت خانوار وارد نمی

که در هر مورد  دهدمیخصیص از منابع بودجه عمومی ت   و     کاالهای استفاده خواهد شد. دولت برای تولید   کاالی عمومی 
 خواهد بود: (2معادله )صورت ه ب   تابع تولید کاالی  ،شود. در این صورت خوانده می   و    ترتیب به

(2)        ∑      
 

   
 

 استفاده خواهد کرد: (1)از تابع تولید    دولت برای تولید کاالی  ،از سوی دیگر

(1)         ∑     
 

   
 ∑     

 

   
 ∑∑        

 

   

 

   
 

گیرد. این اختیار خود تصمیم میکل منابع در از    و    صورت خالصه در هر سال دولت در خصوص میزان تخصیص ه ب ،بنابراین
کل میزان تخصیص دولت برابر کل مالیات در  ،بنابراین 2خواهد شد. (     موجب تولید کاالهای عمومی ) در اقتصاد میزان تخصیص

 اقتصاد خواهد بود. 

(4)   ∑  
 

   
 ∑   

 

   
 

  برابر کل درآمد جامعه است و   صدق کند که       صورت ه منابع عمومی ب 1پذیری، شرط امکاندر این اقتصادکه بدیهی است 
(، 2ط به قیود )( را مشرو3سازی )ریز مرکزی بهینهآید که برنامهدست می هبرابر مصرف خصوصی است. بهینه اجتماعی به این صورت ب

. شرط مرتبه اول نسبت به انجام شودتاکر -روش کانه دهد. حل این مسئله باید ب پذیری منابع عمومی انجام می( و امکان4(، )1)
 آید:دست می هب (5معادله )صورت ه ب   تخصیص برای کاالهای عمومی 

(5)    ∑  
   
  

 

   
 ∑

  
  
∑      
 

   

 

   
 

   میزان منابعی است که برای کاالی    توجه شود که . است   برابر ضریب الگرانژ برای شرط مرتبه اول نسبت به    که در این معادله 
. دهدمیو در نتیجه میزان مصرف خصوصی را کاهش  ،شود ( ظاهر می4این تخصیص در معادله ) ،همچنین شود. تخصیص داده می

                                                           
 اند.  یافته برآورد شده شود که این پارامترها بر اساس روش گشتاورهای تعمیم در بخش بعد توضیح داده می. 3

 شوند. صورت خطی برآورد میه ( توابع تولید کاالهای عمومی هستند و در مرحله اول ب1( و )2شود که معادالت ) در بخش بعد توضیح داده می. 2
3.Feasibility  

                         )۱(

 نیز مصرف از کاالی 

 الگو و تابع رفاه اجتماعی
با  یریگ میتصم یها رده ریدر سا ،ابدی یتوسعه م پژوهش حاضرکه در  یروش یول ،متمرکز است یمرکز زیر بر مسئله برنامه پژوهش نیا

 تیریمد یاستان یها سازمان برنامه و بودجه و سازماناستفاده در منظور به  یمرکز زیر . مسئله برنامهاست استفادهقابل زیتر نابعاد کوچک
ارائه  یزیر بودجه اتیرا در ادب منابع بودجه عمومی صیتخص یِبند تیاز اولو یدیابزار جد پژوهش حاضر. استطراحی شده  یزیر امهو برن

 پژوهشگراناجازه را به  نیا ،مختلف یها و رفاه جامعه در حوزه تیمطلوب یمدل ساختار نیتخم نینو یبه کمک ابزارها و کند یم
فرض  پژوهشدر این  .آورنددست  همختلف ب یها بخش میانرا  نهیبه صیتخص ،رانیاقتصاد ا یواقع یها که با استفاده از داده دهد یم

 است: (3معادله )صورت ه شده است که تابع مطلوبیت اجتماعی ب

(3)    
     
    ∑           

 

   
 

نیز مصرف از کاالی عمومی خانوار است که توسط دولت       ،است. همچنین  برابر مصرف خصوصی خانوار در سال    در این معادله 
کاالی     دولت  ،بنابراین. ه استداده شد نمایش (3) شکلدر ( وارد شده و 3صورت مستقیم در تابع مطلوبیت )ه و ب شود تامین می
ه بباید  پژوهشکه در این  هستندپارامترهای الگوی ساختاری     و   کند.  با خصوصیت حضور در تابع مطلوبیت تولید میعمومی 

صورت مستقیم ه که ب کندمینیز اقدام     نسبت به تولید سایر کاالی عمومی دولت،     عالوه بر  3تخمین زده شوند.صورت ساختاری 
برای تولید  ،خواهد بود    که به تعداد  . این کاالهاشده استنمایش داده  (2) شکلدر  که ،شود در تابع مطلوبیت خانوار وارد نمی

که در هر مورد  دهدمیخصیص از منابع بودجه عمومی ت   و     کاالهای استفاده خواهد شد. دولت برای تولید   کاالی عمومی 
 خواهد بود: (2معادله )صورت ه ب   تابع تولید کاالی  ،شود. در این صورت خوانده می   و    ترتیب به

(2)        ∑      
 

   
 

 استفاده خواهد کرد: (1)از تابع تولید    دولت برای تولید کاالی  ،از سوی دیگر

(1)         ∑     
 

   
 ∑     

 

   
 ∑∑        

 

   

 

   
 

گیرد. این اختیار خود تصمیم میکل منابع در از    و    صورت خالصه در هر سال دولت در خصوص میزان تخصیص ه ب ،بنابراین
کل میزان تخصیص دولت برابر کل مالیات در  ،بنابراین 2خواهد شد. (     موجب تولید کاالهای عمومی ) در اقتصاد میزان تخصیص

 اقتصاد خواهد بود. 

(4)   ∑  
 

   
 ∑   

 

   
 

  برابر کل درآمد جامعه است و   صدق کند که       صورت ه منابع عمومی ب 1پذیری، شرط امکاندر این اقتصادکه بدیهی است 
(، 2ط به قیود )( را مشرو3سازی )ریز مرکزی بهینهآید که برنامهدست می هبرابر مصرف خصوصی است. بهینه اجتماعی به این صورت ب

. شرط مرتبه اول نسبت به انجام شودتاکر -روش کانه دهد. حل این مسئله باید ب پذیری منابع عمومی انجام می( و امکان4(، )1)
 آید:دست می هب (5معادله )صورت ه ب   تخصیص برای کاالهای عمومی 

(5)    ∑  
   
  

 

   
 ∑

  
  
∑      
 

   

 

   
 

   میزان منابعی است که برای کاالی    توجه شود که . است   برابر ضریب الگرانژ برای شرط مرتبه اول نسبت به    که در این معادله 
. دهدمیو در نتیجه میزان مصرف خصوصی را کاهش  ،شود ( ظاهر می4این تخصیص در معادله ) ،همچنین شود. تخصیص داده می

                                                           
 اند.  یافته برآورد شده شود که این پارامترها بر اساس روش گشتاورهای تعمیم در بخش بعد توضیح داده می. 3

 شوند. صورت خطی برآورد میه ( توابع تولید کاالهای عمومی هستند و در مرحله اول ب1( و )2شود که معادالت ) در بخش بعد توضیح داده می. 2
3.Feasibility  

 است. همچنین، 

 الگو و تابع رفاه اجتماعی
با  یریگ میتصم یها رده ریدر سا ،ابدی یتوسعه م پژوهش حاضرکه در  یروش یول ،متمرکز است یمرکز زیر بر مسئله برنامه پژوهش نیا

 تیریمد یاستان یها سازمان برنامه و بودجه و سازماناستفاده در منظور به  یمرکز زیر . مسئله برنامهاست استفادهقابل زیتر نابعاد کوچک
ارائه  یزیر بودجه اتیرا در ادب منابع بودجه عمومی صیتخص یِبند تیاز اولو یدیابزار جد پژوهش حاضر. استطراحی شده  یزیر امهو برن

 پژوهشگراناجازه را به  نیا ،مختلف یها و رفاه جامعه در حوزه تیمطلوب یمدل ساختار نیتخم نینو یبه کمک ابزارها و کند یم
فرض  پژوهشدر این  .آورنددست  همختلف ب یها بخش میانرا  نهیبه صیتخص ،رانیاقتصاد ا یواقع یها که با استفاده از داده دهد یم

 است: (3معادله )صورت ه شده است که تابع مطلوبیت اجتماعی ب

(3)    
     
    ∑           

 

   
 

نیز مصرف از کاالی عمومی خانوار است که توسط دولت       ،است. همچنین  برابر مصرف خصوصی خانوار در سال    در این معادله 
کاالی     دولت  ،بنابراین. ه استداده شد نمایش (3) شکلدر ( وارد شده و 3صورت مستقیم در تابع مطلوبیت )ه و ب شود تامین می
ه بباید  پژوهشکه در این  هستندپارامترهای الگوی ساختاری     و   کند.  با خصوصیت حضور در تابع مطلوبیت تولید میعمومی 

صورت مستقیم ه که ب کندمینیز اقدام     نسبت به تولید سایر کاالی عمومی دولت،     عالوه بر  3تخمین زده شوند.صورت ساختاری 
برای تولید  ،خواهد بود    که به تعداد  . این کاالهاشده استنمایش داده  (2) شکلدر  که ،شود در تابع مطلوبیت خانوار وارد نمی

که در هر مورد  دهدمیخصیص از منابع بودجه عمومی ت   و     کاالهای استفاده خواهد شد. دولت برای تولید   کاالی عمومی 
 خواهد بود: (2معادله )صورت ه ب   تابع تولید کاالی  ،شود. در این صورت خوانده می   و    ترتیب به

(2)        ∑      
 

   
 

 استفاده خواهد کرد: (1)از تابع تولید    دولت برای تولید کاالی  ،از سوی دیگر

(1)         ∑     
 

   
 ∑     

 

   
 ∑∑        

 

   

 

   
 

گیرد. این اختیار خود تصمیم میکل منابع در از    و    صورت خالصه در هر سال دولت در خصوص میزان تخصیص ه ب ،بنابراین
کل میزان تخصیص دولت برابر کل مالیات در  ،بنابراین 2خواهد شد. (     موجب تولید کاالهای عمومی ) در اقتصاد میزان تخصیص

 اقتصاد خواهد بود. 

(4)   ∑  
 

   
 ∑   

 

   
 

  برابر کل درآمد جامعه است و   صدق کند که       صورت ه منابع عمومی ب 1پذیری، شرط امکاندر این اقتصادکه بدیهی است 
(، 2ط به قیود )( را مشرو3سازی )ریز مرکزی بهینهآید که برنامهدست می هبرابر مصرف خصوصی است. بهینه اجتماعی به این صورت ب

. شرط مرتبه اول نسبت به انجام شودتاکر -روش کانه دهد. حل این مسئله باید ب پذیری منابع عمومی انجام می( و امکان4(، )1)
 آید:دست می هب (5معادله )صورت ه ب   تخصیص برای کاالهای عمومی 

(5)    ∑  
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   میزان منابعی است که برای کاالی    توجه شود که . است   برابر ضریب الگرانژ برای شرط مرتبه اول نسبت به    که در این معادله 
. دهدمیو در نتیجه میزان مصرف خصوصی را کاهش  ،شود ( ظاهر می4این تخصیص در معادله ) ،همچنین شود. تخصیص داده می

                                                           
 اند.  یافته برآورد شده شود که این پارامترها بر اساس روش گشتاورهای تعمیم در بخش بعد توضیح داده می. 3

 شوند. صورت خطی برآورد میه ( توابع تولید کاالهای عمومی هستند و در مرحله اول ب1( و )2شود که معادالت ) در بخش بعد توضیح داده می. 2
3.Feasibility  

 برابر مصرف خصوصی خانوار در سال 

 الگو و تابع رفاه اجتماعی
با  یریگ میتصم یها رده ریدر سا ،ابدی یتوسعه م پژوهش حاضرکه در  یروش یول ،متمرکز است یمرکز زیر بر مسئله برنامه پژوهش نیا

 تیریمد یاستان یها سازمان برنامه و بودجه و سازماناستفاده در منظور به  یمرکز زیر . مسئله برنامهاست استفادهقابل زیتر نابعاد کوچک
ارائه  یزیر بودجه اتیرا در ادب منابع بودجه عمومی صیتخص یِبند تیاز اولو یدیابزار جد پژوهش حاضر. استطراحی شده  یزیر امهو برن

 پژوهشگراناجازه را به  نیا ،مختلف یها و رفاه جامعه در حوزه تیمطلوب یمدل ساختار نیتخم نینو یبه کمک ابزارها و کند یم
فرض  پژوهشدر این  .آورنددست  همختلف ب یها بخش میانرا  نهیبه صیتخص ،رانیاقتصاد ا یواقع یها که با استفاده از داده دهد یم

 است: (3معادله )صورت ه شده است که تابع مطلوبیت اجتماعی ب

(3)    
     
    ∑           

 

   
 

نیز مصرف از کاالی عمومی خانوار است که توسط دولت       ،است. همچنین  برابر مصرف خصوصی خانوار در سال    در این معادله 
کاالی     دولت  ،بنابراین. ه استداده شد نمایش (3) شکلدر ( وارد شده و 3صورت مستقیم در تابع مطلوبیت )ه و ب شود تامین می
ه بباید  پژوهشکه در این  هستندپارامترهای الگوی ساختاری     و   کند.  با خصوصیت حضور در تابع مطلوبیت تولید میعمومی 

صورت مستقیم ه که ب کندمینیز اقدام     نسبت به تولید سایر کاالی عمومی دولت،     عالوه بر  3تخمین زده شوند.صورت ساختاری 
برای تولید  ،خواهد بود    که به تعداد  . این کاالهاشده استنمایش داده  (2) شکلدر  که ،شود در تابع مطلوبیت خانوار وارد نمی

که در هر مورد  دهدمیخصیص از منابع بودجه عمومی ت   و     کاالهای استفاده خواهد شد. دولت برای تولید   کاالی عمومی 
 خواهد بود: (2معادله )صورت ه ب   تابع تولید کاالی  ،شود. در این صورت خوانده می   و    ترتیب به

(2)        ∑      
 

   
 

 استفاده خواهد کرد: (1)از تابع تولید    دولت برای تولید کاالی  ،از سوی دیگر

(1)         ∑     
 

   
 ∑     

 

   
 ∑∑        

 

   

 

   
 

گیرد. این اختیار خود تصمیم میکل منابع در از    و    صورت خالصه در هر سال دولت در خصوص میزان تخصیص ه ب ،بنابراین
کل میزان تخصیص دولت برابر کل مالیات در  ،بنابراین 2خواهد شد. (     موجب تولید کاالهای عمومی ) در اقتصاد میزان تخصیص

 اقتصاد خواهد بود. 

(4)   ∑  
 

   
 ∑   

 

   
 

  برابر کل درآمد جامعه است و   صدق کند که       صورت ه منابع عمومی ب 1پذیری، شرط امکاندر این اقتصادکه بدیهی است 
(، 2ط به قیود )( را مشرو3سازی )ریز مرکزی بهینهآید که برنامهدست می هبرابر مصرف خصوصی است. بهینه اجتماعی به این صورت ب

. شرط مرتبه اول نسبت به انجام شودتاکر -روش کانه دهد. حل این مسئله باید ب پذیری منابع عمومی انجام می( و امکان4(، )1)
 آید:دست می هب (5معادله )صورت ه ب   تخصیص برای کاالهای عمومی 

(5)    ∑  
   
  

 

   
 ∑
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   میزان منابعی است که برای کاالی    توجه شود که . است   برابر ضریب الگرانژ برای شرط مرتبه اول نسبت به    که در این معادله 
. دهدمیو در نتیجه میزان مصرف خصوصی را کاهش  ،شود ( ظاهر می4این تخصیص در معادله ) ،همچنین شود. تخصیص داده می

                                                           
 اند.  یافته برآورد شده شود که این پارامترها بر اساس روش گشتاورهای تعمیم در بخش بعد توضیح داده می. 3

 شوند. صورت خطی برآورد میه ( توابع تولید کاالهای عمومی هستند و در مرحله اول ب1( و )2شود که معادالت ) در بخش بعد توضیح داده می. 2
3.Feasibility  

در این معادله 
عمومی خانوار است که توسط دولت تامین می شود و به صورت مستقیم در تابع مطلوبیت )۱( وارد 
 کاالی عمومی با خصوصیت حضور 

 الگو و تابع رفاه اجتماعی
با  یریگ میتصم یها رده ریدر سا ،ابدی یتوسعه م پژوهش حاضرکه در  یروش یول ،متمرکز است یمرکز زیر بر مسئله برنامه پژوهش نیا

 تیریمد یاستان یها سازمان برنامه و بودجه و سازماناستفاده در منظور به  یمرکز زیر . مسئله برنامهاست استفادهقابل زیتر نابعاد کوچک
ارائه  یزیر بودجه اتیرا در ادب منابع بودجه عمومی صیتخص یِبند تیاز اولو یدیابزار جد پژوهش حاضر. استطراحی شده  یزیر امهو برن

 پژوهشگراناجازه را به  نیا ،مختلف یها و رفاه جامعه در حوزه تیمطلوب یمدل ساختار نیتخم نینو یبه کمک ابزارها و کند یم
فرض  پژوهشدر این  .آورنددست  همختلف ب یها بخش میانرا  نهیبه صیتخص ،رانیاقتصاد ا یواقع یها که با استفاده از داده دهد یم

 است: (3معادله )صورت ه شده است که تابع مطلوبیت اجتماعی ب

(3)    
     
    ∑           

 

   
 

نیز مصرف از کاالی عمومی خانوار است که توسط دولت       ،است. همچنین  برابر مصرف خصوصی خانوار در سال    در این معادله 
کاالی     دولت  ،بنابراین. ه استداده شد نمایش (3) شکلدر ( وارد شده و 3صورت مستقیم در تابع مطلوبیت )ه و ب شود تامین می
ه بباید  پژوهشکه در این  هستندپارامترهای الگوی ساختاری     و   کند.  با خصوصیت حضور در تابع مطلوبیت تولید میعمومی 

صورت مستقیم ه که ب کندمینیز اقدام     نسبت به تولید سایر کاالی عمومی دولت،     عالوه بر  3تخمین زده شوند.صورت ساختاری 
برای تولید  ،خواهد بود    که به تعداد  . این کاالهاشده استنمایش داده  (2) شکلدر  که ،شود در تابع مطلوبیت خانوار وارد نمی

که در هر مورد  دهدمیخصیص از منابع بودجه عمومی ت   و     کاالهای استفاده خواهد شد. دولت برای تولید   کاالی عمومی 
 خواهد بود: (2معادله )صورت ه ب   تابع تولید کاالی  ،شود. در این صورت خوانده می   و    ترتیب به

(2)        ∑      
 

   
 

 استفاده خواهد کرد: (1)از تابع تولید    دولت برای تولید کاالی  ،از سوی دیگر
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گیرد. این اختیار خود تصمیم میکل منابع در از    و    صورت خالصه در هر سال دولت در خصوص میزان تخصیص ه ب ،بنابراین
کل میزان تخصیص دولت برابر کل مالیات در  ،بنابراین 2خواهد شد. (     موجب تولید کاالهای عمومی ) در اقتصاد میزان تخصیص

 اقتصاد خواهد بود. 

(4)   ∑  
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  برابر کل درآمد جامعه است و   صدق کند که       صورت ه منابع عمومی ب 1پذیری، شرط امکاندر این اقتصادکه بدیهی است 
(، 2ط به قیود )( را مشرو3سازی )ریز مرکزی بهینهآید که برنامهدست می هبرابر مصرف خصوصی است. بهینه اجتماعی به این صورت ب

. شرط مرتبه اول نسبت به انجام شودتاکر -روش کانه دهد. حل این مسئله باید ب پذیری منابع عمومی انجام می( و امکان4(، )1)
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شده و در شکل )۱( نمایش داده شده است. بنابراین، دولت 
 پارامترهای الگوی ساختاری هستند که در این پژوهش باید 

 الگو و تابع رفاه اجتماعی
با  یریگ میتصم یها رده ریدر سا ،ابدی یتوسعه م پژوهش حاضرکه در  یروش یول ،متمرکز است یمرکز زیر بر مسئله برنامه پژوهش نیا

 تیریمد یاستان یها سازمان برنامه و بودجه و سازماناستفاده در منظور به  یمرکز زیر . مسئله برنامهاست استفادهقابل زیتر نابعاد کوچک
ارائه  یزیر بودجه اتیرا در ادب منابع بودجه عمومی صیتخص یِبند تیاز اولو یدیابزار جد پژوهش حاضر. استطراحی شده  یزیر امهو برن

 پژوهشگراناجازه را به  نیا ،مختلف یها و رفاه جامعه در حوزه تیمطلوب یمدل ساختار نیتخم نینو یبه کمک ابزارها و کند یم
فرض  پژوهشدر این  .آورنددست  همختلف ب یها بخش میانرا  نهیبه صیتخص ،رانیاقتصاد ا یواقع یها که با استفاده از داده دهد یم

 است: (3معادله )صورت ه شده است که تابع مطلوبیت اجتماعی ب

(3)    
     
    ∑           

 

   
 

نیز مصرف از کاالی عمومی خانوار است که توسط دولت       ،است. همچنین  برابر مصرف خصوصی خانوار در سال    در این معادله 
کاالی     دولت  ،بنابراین. ه استداده شد نمایش (3) شکلدر ( وارد شده و 3صورت مستقیم در تابع مطلوبیت )ه و ب شود تامین می
ه بباید  پژوهشکه در این  هستندپارامترهای الگوی ساختاری     و   کند.  با خصوصیت حضور در تابع مطلوبیت تولید میعمومی 

صورت مستقیم ه که ب کندمینیز اقدام     نسبت به تولید سایر کاالی عمومی دولت،     عالوه بر  3تخمین زده شوند.صورت ساختاری 
برای تولید  ،خواهد بود    که به تعداد  . این کاالهاشده استنمایش داده  (2) شکلدر  که ،شود در تابع مطلوبیت خانوار وارد نمی

که در هر مورد  دهدمیخصیص از منابع بودجه عمومی ت   و     کاالهای استفاده خواهد شد. دولت برای تولید   کاالی عمومی 
 خواهد بود: (2معادله )صورت ه ب   تابع تولید کاالی  ،شود. در این صورت خوانده می   و    ترتیب به

(2)        ∑      
 

   
 

 استفاده خواهد کرد: (1)از تابع تولید    دولت برای تولید کاالی  ،از سوی دیگر
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گیرد. این اختیار خود تصمیم میکل منابع در از    و    صورت خالصه در هر سال دولت در خصوص میزان تخصیص ه ب ،بنابراین
کل میزان تخصیص دولت برابر کل مالیات در  ،بنابراین 2خواهد شد. (     موجب تولید کاالهای عمومی ) در اقتصاد میزان تخصیص

 اقتصاد خواهد بود. 
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  برابر کل درآمد جامعه است و   صدق کند که       صورت ه منابع عمومی ب 1پذیری، شرط امکاندر این اقتصادکه بدیهی است 
(، 2ط به قیود )( را مشرو3سازی )ریز مرکزی بهینهآید که برنامهدست می هبرابر مصرف خصوصی است. بهینه اجتماعی به این صورت ب

. شرط مرتبه اول نسبت به انجام شودتاکر -روش کانه دهد. حل این مسئله باید ب پذیری منابع عمومی انجام می( و امکان4(، )1)
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 اقتصاد خواهد بود. 
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  برابر کل درآمد جامعه است و   صدق کند که       صورت ه منابع عمومی ب 1پذیری، شرط امکاندر این اقتصادکه بدیهی است 
(، 2ط به قیود )( را مشرو3سازی )ریز مرکزی بهینهآید که برنامهدست می هبرابر مصرف خصوصی است. بهینه اجتماعی به این صورت ب

. شرط مرتبه اول نسبت به انجام شودتاکر -روش کانه دهد. حل این مسئله باید ب پذیری منابع عمومی انجام می( و امکان4(، )1)
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   میزان منابعی است که برای کاالی    توجه شود که . است   برابر ضریب الگرانژ برای شرط مرتبه اول نسبت به    که در این معادله 
. دهدمیو در نتیجه میزان مصرف خصوصی را کاهش  ،شود ( ظاهر می4این تخصیص در معادله ) ،همچنین شود. تخصیص داده می
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 الگو و تابع رفاه اجتماعی
با  یریگ میتصم یها رده ریدر سا ،ابدی یتوسعه م پژوهش حاضرکه در  یروش یول ،متمرکز است یمرکز زیر بر مسئله برنامه پژوهش نیا

 تیریمد یاستان یها سازمان برنامه و بودجه و سازماناستفاده در منظور به  یمرکز زیر . مسئله برنامهاست استفادهقابل زیتر نابعاد کوچک
ارائه  یزیر بودجه اتیرا در ادب منابع بودجه عمومی صیتخص یِبند تیاز اولو یدیابزار جد پژوهش حاضر. استطراحی شده  یزیر امهو برن

 پژوهشگراناجازه را به  نیا ،مختلف یها و رفاه جامعه در حوزه تیمطلوب یمدل ساختار نیتخم نینو یبه کمک ابزارها و کند یم
فرض  پژوهشدر این  .آورنددست  همختلف ب یها بخش میانرا  نهیبه صیتخص ،رانیاقتصاد ا یواقع یها که با استفاده از داده دهد یم

 است: (3معادله )صورت ه شده است که تابع مطلوبیت اجتماعی ب

(3)    
     
    ∑           

 

   
 

نیز مصرف از کاالی عمومی خانوار است که توسط دولت       ،است. همچنین  برابر مصرف خصوصی خانوار در سال    در این معادله 
کاالی     دولت  ،بنابراین. ه استداده شد نمایش (3) شکلدر ( وارد شده و 3صورت مستقیم در تابع مطلوبیت )ه و ب شود تامین می
ه بباید  پژوهشکه در این  هستندپارامترهای الگوی ساختاری     و   کند.  با خصوصیت حضور در تابع مطلوبیت تولید میعمومی 
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که در هر مورد  دهدمیخصیص از منابع بودجه عمومی ت   و     کاالهای استفاده خواهد شد. دولت برای تولید   کاالی عمومی 
 خواهد بود: (2معادله )صورت ه ب   تابع تولید کاالی  ،شود. در این صورت خوانده می   و    ترتیب به
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کل میزان تخصیص دولت برابر کل مالیات در  ،بنابراین 2خواهد شد. (     موجب تولید کاالهای عمومی ) در اقتصاد میزان تخصیص

 اقتصاد خواهد بود. 

(4)   ∑  
 

   
 ∑   

 

   
 

  برابر کل درآمد جامعه است و   صدق کند که       صورت ه منابع عمومی ب 1پذیری، شرط امکاندر این اقتصادکه بدیهی است 
(، 2ط به قیود )( را مشرو3سازی )ریز مرکزی بهینهآید که برنامهدست می هبرابر مصرف خصوصی است. بهینه اجتماعی به این صورت ب
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 تیریمد یاستان یها سازمان برنامه و بودجه و سازماناستفاده در منظور به  یمرکز زیر . مسئله برنامهاست استفادهقابل زیتر نابعاد کوچک
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    ∑           

 

   
 

نیز مصرف از کاالی عمومی خانوار است که توسط دولت       ،است. همچنین  برابر مصرف خصوصی خانوار در سال    در این معادله 
کاالی     دولت  ،بنابراین. ه استداده شد نمایش (3) شکلدر ( وارد شده و 3صورت مستقیم در تابع مطلوبیت )ه و ب شود تامین می
ه بباید  پژوهشکه در این  هستندپارامترهای الگوی ساختاری     و   کند.  با خصوصیت حضور در تابع مطلوبیت تولید میعمومی 

صورت مستقیم ه که ب کندمینیز اقدام     نسبت به تولید سایر کاالی عمومی دولت،     عالوه بر  3تخمین زده شوند.صورت ساختاری 
برای تولید  ،خواهد بود    که به تعداد  . این کاالهاشده استنمایش داده  (2) شکلدر  که ،شود در تابع مطلوبیت خانوار وارد نمی

که در هر مورد  دهدمیخصیص از منابع بودجه عمومی ت   و     کاالهای استفاده خواهد شد. دولت برای تولید   کاالی عمومی 
 خواهد بود: (2معادله )صورت ه ب   تابع تولید کاالی  ،شود. در این صورت خوانده می   و    ترتیب به

(2)        ∑      
 

   
 

 استفاده خواهد کرد: (1)از تابع تولید    دولت برای تولید کاالی  ،از سوی دیگر

(1)         ∑     
 

   
 ∑     

 

   
 ∑∑        

 

   

 

   
 

گیرد. این اختیار خود تصمیم میکل منابع در از    و    صورت خالصه در هر سال دولت در خصوص میزان تخصیص ه ب ،بنابراین
کل میزان تخصیص دولت برابر کل مالیات در  ،بنابراین 2خواهد شد. (     موجب تولید کاالهای عمومی ) در اقتصاد میزان تخصیص

 اقتصاد خواهد بود. 

(4)   ∑  
 

   
 ∑   

 

   
 

  برابر کل درآمد جامعه است و   صدق کند که       صورت ه منابع عمومی ب 1پذیری، شرط امکاندر این اقتصادکه بدیهی است 
(، 2ط به قیود )( را مشرو3سازی )ریز مرکزی بهینهآید که برنامهدست می هبرابر مصرف خصوصی است. بهینه اجتماعی به این صورت ب

. شرط مرتبه اول نسبت به انجام شودتاکر -روش کانه دهد. حل این مسئله باید ب پذیری منابع عمومی انجام می( و امکان4(، )1)
 آید:دست می هب (5معادله )صورت ه ب   تخصیص برای کاالهای عمومی 

(5)    ∑  
   
  

 

   
 ∑

  
  
∑      
 

   

 

   
 

   میزان منابعی است که برای کاالی    توجه شود که . است   برابر ضریب الگرانژ برای شرط مرتبه اول نسبت به    که در این معادله 
. دهدمیو در نتیجه میزان مصرف خصوصی را کاهش  ،شود ( ظاهر می4این تخصیص در معادله ) ،همچنین شود. تخصیص داده می

                                                           
 اند.  یافته برآورد شده شود که این پارامترها بر اساس روش گشتاورهای تعمیم در بخش بعد توضیح داده می. 3

 شوند. صورت خطی برآورد میه ( توابع تولید کاالهای عمومی هستند و در مرحله اول ب1( و )2شود که معادالت ) در بخش بعد توضیح داده می. 2
3.Feasibility  

خواهد شد. دولت برای تولید کاالهای 
 به صورت معادله )۲( 

 الگو و تابع رفاه اجتماعی
با  یریگ میتصم یها رده ریدر سا ،ابدی یتوسعه م پژوهش حاضرکه در  یروش یول ،متمرکز است یمرکز زیر بر مسئله برنامه پژوهش نیا

 تیریمد یاستان یها سازمان برنامه و بودجه و سازماناستفاده در منظور به  یمرکز زیر . مسئله برنامهاست استفادهقابل زیتر نابعاد کوچک
ارائه  یزیر بودجه اتیرا در ادب منابع بودجه عمومی صیتخص یِبند تیاز اولو یدیابزار جد پژوهش حاضر. استطراحی شده  یزیر امهو برن

 پژوهشگراناجازه را به  نیا ،مختلف یها و رفاه جامعه در حوزه تیمطلوب یمدل ساختار نیتخم نینو یبه کمک ابزارها و کند یم
فرض  پژوهشدر این  .آورنددست  همختلف ب یها بخش میانرا  نهیبه صیتخص ،رانیاقتصاد ا یواقع یها که با استفاده از داده دهد یم

 است: (3معادله )صورت ه شده است که تابع مطلوبیت اجتماعی ب

(3)    
     
    ∑           

 

   
 

نیز مصرف از کاالی عمومی خانوار است که توسط دولت       ،است. همچنین  برابر مصرف خصوصی خانوار در سال    در این معادله 
کاالی     دولت  ،بنابراین. ه استداده شد نمایش (3) شکلدر ( وارد شده و 3صورت مستقیم در تابع مطلوبیت )ه و ب شود تامین می
ه بباید  پژوهشکه در این  هستندپارامترهای الگوی ساختاری     و   کند.  با خصوصیت حضور در تابع مطلوبیت تولید میعمومی 

صورت مستقیم ه که ب کندمینیز اقدام     نسبت به تولید سایر کاالی عمومی دولت،     عالوه بر  3تخمین زده شوند.صورت ساختاری 
برای تولید  ،خواهد بود    که به تعداد  . این کاالهاشده استنمایش داده  (2) شکلدر  که ،شود در تابع مطلوبیت خانوار وارد نمی

که در هر مورد  دهدمیخصیص از منابع بودجه عمومی ت   و     کاالهای استفاده خواهد شد. دولت برای تولید   کاالی عمومی 
 خواهد بود: (2معادله )صورت ه ب   تابع تولید کاالی  ،شود. در این صورت خوانده می   و    ترتیب به

(2)        ∑      
 

   
 

 استفاده خواهد کرد: (1)از تابع تولید    دولت برای تولید کاالی  ،از سوی دیگر
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 ∑     
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گیرد. این اختیار خود تصمیم میکل منابع در از    و    صورت خالصه در هر سال دولت در خصوص میزان تخصیص ه ب ،بنابراین
کل میزان تخصیص دولت برابر کل مالیات در  ،بنابراین 2خواهد شد. (     موجب تولید کاالهای عمومی ) در اقتصاد میزان تخصیص

 اقتصاد خواهد بود. 
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 ∑   

 

   
 

  برابر کل درآمد جامعه است و   صدق کند که       صورت ه منابع عمومی ب 1پذیری، شرط امکاندر این اقتصادکه بدیهی است 
(، 2ط به قیود )( را مشرو3سازی )ریز مرکزی بهینهآید که برنامهدست می هبرابر مصرف خصوصی است. بهینه اجتماعی به این صورت ب

. شرط مرتبه اول نسبت به انجام شودتاکر -روش کانه دهد. حل این مسئله باید ب پذیری منابع عمومی انجام می( و امکان4(، )1)
 آید:دست می هب (5معادله )صورت ه ب   تخصیص برای کاالهای عمومی 
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   میزان منابعی است که برای کاالی    توجه شود که . است   برابر ضریب الگرانژ برای شرط مرتبه اول نسبت به    که در این معادله 
. دهدمیو در نتیجه میزان مصرف خصوصی را کاهش  ،شود ( ظاهر می4این تخصیص در معادله ) ،همچنین شود. تخصیص داده می
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 شوند. صورت خطی برآورد میه ( توابع تولید کاالهای عمومی هستند و در مرحله اول ب1( و )2شود که معادالت ) در بخش بعد توضیح داده می. 2
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 خوانده می شود. در این صورت، تابع تولید کاالی 

 الگو و تابع رفاه اجتماعی
با  یریگ میتصم یها رده ریدر سا ،ابدی یتوسعه م پژوهش حاضرکه در  یروش یول ،متمرکز است یمرکز زیر بر مسئله برنامه پژوهش نیا

 تیریمد یاستان یها سازمان برنامه و بودجه و سازماناستفاده در منظور به  یمرکز زیر . مسئله برنامهاست استفادهقابل زیتر نابعاد کوچک
ارائه  یزیر بودجه اتیرا در ادب منابع بودجه عمومی صیتخص یِبند تیاز اولو یدیابزار جد پژوهش حاضر. استطراحی شده  یزیر امهو برن

 پژوهشگراناجازه را به  نیا ،مختلف یها و رفاه جامعه در حوزه تیمطلوب یمدل ساختار نیتخم نینو یبه کمک ابزارها و کند یم
فرض  پژوهشدر این  .آورنددست  همختلف ب یها بخش میانرا  نهیبه صیتخص ،رانیاقتصاد ا یواقع یها که با استفاده از داده دهد یم

 است: (3معادله )صورت ه شده است که تابع مطلوبیت اجتماعی ب

(3)    
     
    ∑           

 

   
 

نیز مصرف از کاالی عمومی خانوار است که توسط دولت       ،است. همچنین  برابر مصرف خصوصی خانوار در سال    در این معادله 
کاالی     دولت  ،بنابراین. ه استداده شد نمایش (3) شکلدر ( وارد شده و 3صورت مستقیم در تابع مطلوبیت )ه و ب شود تامین می
ه بباید  پژوهشکه در این  هستندپارامترهای الگوی ساختاری     و   کند.  با خصوصیت حضور در تابع مطلوبیت تولید میعمومی 

صورت مستقیم ه که ب کندمینیز اقدام     نسبت به تولید سایر کاالی عمومی دولت،     عالوه بر  3تخمین زده شوند.صورت ساختاری 
برای تولید  ،خواهد بود    که به تعداد  . این کاالهاشده استنمایش داده  (2) شکلدر  که ،شود در تابع مطلوبیت خانوار وارد نمی

که در هر مورد  دهدمیخصیص از منابع بودجه عمومی ت   و     کاالهای استفاده خواهد شد. دولت برای تولید   کاالی عمومی 
 خواهد بود: (2معادله )صورت ه ب   تابع تولید کاالی  ،شود. در این صورت خوانده می   و    ترتیب به

(2)        ∑      
 

   
 

 استفاده خواهد کرد: (1)از تابع تولید    دولت برای تولید کاالی  ،از سوی دیگر

(1)         ∑     
 

   
 ∑     

 

   
 ∑∑        

 

   

 

   
 

گیرد. این اختیار خود تصمیم میکل منابع در از    و    صورت خالصه در هر سال دولت در خصوص میزان تخصیص ه ب ،بنابراین
کل میزان تخصیص دولت برابر کل مالیات در  ،بنابراین 2خواهد شد. (     موجب تولید کاالهای عمومی ) در اقتصاد میزان تخصیص
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 ∑   

 

   
 

  برابر کل درآمد جامعه است و   صدق کند که       صورت ه منابع عمومی ب 1پذیری، شرط امکاندر این اقتصادکه بدیهی است 
(، 2ط به قیود )( را مشرو3سازی )ریز مرکزی بهینهآید که برنامهدست می هبرابر مصرف خصوصی است. بهینه اجتماعی به این صورت ب

. شرط مرتبه اول نسبت به انجام شودتاکر -روش کانه دهد. حل این مسئله باید ب پذیری منابع عمومی انجام می( و امکان4(، )1)
 آید:دست می هب (5معادله )صورت ه ب   تخصیص برای کاالهای عمومی 
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با  یریگ میتصم یها رده ریدر سا ،ابدی یتوسعه م پژوهش حاضرکه در  یروش یول ،متمرکز است یمرکز زیر بر مسئله برنامه پژوهش نیا

 تیریمد یاستان یها سازمان برنامه و بودجه و سازماناستفاده در منظور به  یمرکز زیر . مسئله برنامهاست استفادهقابل زیتر نابعاد کوچک
ارائه  یزیر بودجه اتیرا در ادب منابع بودجه عمومی صیتخص یِبند تیاز اولو یدیابزار جد پژوهش حاضر. استطراحی شده  یزیر امهو برن

 پژوهشگراناجازه را به  نیا ،مختلف یها و رفاه جامعه در حوزه تیمطلوب یمدل ساختار نیتخم نینو یبه کمک ابزارها و کند یم
فرض  پژوهشدر این  .آورنددست  همختلف ب یها بخش میانرا  نهیبه صیتخص ،رانیاقتصاد ا یواقع یها که با استفاده از داده دهد یم

 است: (3معادله )صورت ه شده است که تابع مطلوبیت اجتماعی ب
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نیز مصرف از کاالی عمومی خانوار است که توسط دولت       ،است. همچنین  برابر مصرف خصوصی خانوار در سال    در این معادله 
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3.Feasibility  

مورد به ترتیب 
خواهد بود:

 الگو و تابع رفاه اجتماعی
با  یریگ میتصم یها رده ریدر سا ،ابدی یتوسعه م پژوهش حاضرکه در  یروش یول ،متمرکز است یمرکز زیر بر مسئله برنامه پژوهش نیا

 تیریمد یاستان یها سازمان برنامه و بودجه و سازماناستفاده در منظور به  یمرکز زیر . مسئله برنامهاست استفادهقابل زیتر نابعاد کوچک
ارائه  یزیر بودجه اتیرا در ادب منابع بودجه عمومی صیتخص یِبند تیاز اولو یدیابزار جد پژوهش حاضر. استطراحی شده  یزیر امهو برن

 پژوهشگراناجازه را به  نیا ،مختلف یها و رفاه جامعه در حوزه تیمطلوب یمدل ساختار نیتخم نینو یبه کمک ابزارها و کند یم
فرض  پژوهشدر این  .آورنددست  همختلف ب یها بخش میانرا  نهیبه صیتخص ،رانیاقتصاد ا یواقع یها که با استفاده از داده دهد یم

 است: (3معادله )صورت ه شده است که تابع مطلوبیت اجتماعی ب

(3)    
     
    ∑           

 

   
 

نیز مصرف از کاالی عمومی خانوار است که توسط دولت       ،است. همچنین  برابر مصرف خصوصی خانوار در سال    در این معادله 
کاالی     دولت  ،بنابراین. ه استداده شد نمایش (3) شکلدر ( وارد شده و 3صورت مستقیم در تابع مطلوبیت )ه و ب شود تامین می
ه بباید  پژوهشکه در این  هستندپارامترهای الگوی ساختاری     و   کند.  با خصوصیت حضور در تابع مطلوبیت تولید میعمومی 

صورت مستقیم ه که ب کندمینیز اقدام     نسبت به تولید سایر کاالی عمومی دولت،     عالوه بر  3تخمین زده شوند.صورت ساختاری 
برای تولید  ،خواهد بود    که به تعداد  . این کاالهاشده استنمایش داده  (2) شکلدر  که ،شود در تابع مطلوبیت خانوار وارد نمی

که در هر مورد  دهدمیخصیص از منابع بودجه عمومی ت   و     کاالهای استفاده خواهد شد. دولت برای تولید   کاالی عمومی 
 خواهد بود: (2معادله )صورت ه ب   تابع تولید کاالی  ،شود. در این صورت خوانده می   و    ترتیب به

(2)        ∑      
 

   
 

 استفاده خواهد کرد: (1)از تابع تولید    دولت برای تولید کاالی  ،از سوی دیگر

(1)         ∑     
 

   
 ∑     

 

   
 ∑∑        

 

   

 

   
 

گیرد. این اختیار خود تصمیم میکل منابع در از    و    صورت خالصه در هر سال دولت در خصوص میزان تخصیص ه ب ،بنابراین
کل میزان تخصیص دولت برابر کل مالیات در  ،بنابراین 2خواهد شد. (     موجب تولید کاالهای عمومی ) در اقتصاد میزان تخصیص

 اقتصاد خواهد بود. 

(4)   ∑  
 

   
 ∑   

 

   
 

  برابر کل درآمد جامعه است و   صدق کند که       صورت ه منابع عمومی ب 1پذیری، شرط امکاندر این اقتصادکه بدیهی است 
(، 2ط به قیود )( را مشرو3سازی )ریز مرکزی بهینهآید که برنامهدست می هبرابر مصرف خصوصی است. بهینه اجتماعی به این صورت ب

. شرط مرتبه اول نسبت به انجام شودتاکر -روش کانه دهد. حل این مسئله باید ب پذیری منابع عمومی انجام می( و امکان4(، )1)
 آید:دست می هب (5معادله )صورت ه ب   تخصیص برای کاالهای عمومی 

(5)    ∑  
   
  

 

   
 ∑

  
  
∑      
 

   

 

   
 

   میزان منابعی است که برای کاالی    توجه شود که . است   برابر ضریب الگرانژ برای شرط مرتبه اول نسبت به    که در این معادله 
. دهدمیو در نتیجه میزان مصرف خصوصی را کاهش  ،شود ( ظاهر می4این تخصیص در معادله ) ،همچنین شود. تخصیص داده می

                                                           
 اند.  یافته برآورد شده شود که این پارامترها بر اساس روش گشتاورهای تعمیم در بخش بعد توضیح داده می. 3

 شوند. صورت خطی برآورد میه ( توابع تولید کاالهای عمومی هستند و در مرحله اول ب1( و )2شود که معادالت ) در بخش بعد توضیح داده می. 2
3.Feasibility  

                           )۲(

 از تابع تولید )۳( استفاده خواهد کرد:

 الگو و تابع رفاه اجتماعی
با  یریگ میتصم یها رده ریدر سا ،ابدی یتوسعه م پژوهش حاضرکه در  یروش یول ،متمرکز است یمرکز زیر بر مسئله برنامه پژوهش نیا

 تیریمد یاستان یها سازمان برنامه و بودجه و سازماناستفاده در منظور به  یمرکز زیر . مسئله برنامهاست استفادهقابل زیتر نابعاد کوچک
ارائه  یزیر بودجه اتیرا در ادب منابع بودجه عمومی صیتخص یِبند تیاز اولو یدیابزار جد پژوهش حاضر. استطراحی شده  یزیر امهو برن

 پژوهشگراناجازه را به  نیا ،مختلف یها و رفاه جامعه در حوزه تیمطلوب یمدل ساختار نیتخم نینو یبه کمک ابزارها و کند یم
فرض  پژوهشدر این  .آورنددست  همختلف ب یها بخش میانرا  نهیبه صیتخص ،رانیاقتصاد ا یواقع یها که با استفاده از داده دهد یم

 است: (3معادله )صورت ه شده است که تابع مطلوبیت اجتماعی ب

(3)    
     
    ∑           

 

   
 

نیز مصرف از کاالی عمومی خانوار است که توسط دولت       ،است. همچنین  برابر مصرف خصوصی خانوار در سال    در این معادله 
کاالی     دولت  ،بنابراین. ه استداده شد نمایش (3) شکلدر ( وارد شده و 3صورت مستقیم در تابع مطلوبیت )ه و ب شود تامین می
ه بباید  پژوهشکه در این  هستندپارامترهای الگوی ساختاری     و   کند.  با خصوصیت حضور در تابع مطلوبیت تولید میعمومی 

صورت مستقیم ه که ب کندمینیز اقدام     نسبت به تولید سایر کاالی عمومی دولت،     عالوه بر  3تخمین زده شوند.صورت ساختاری 
برای تولید  ،خواهد بود    که به تعداد  . این کاالهاشده استنمایش داده  (2) شکلدر  که ،شود در تابع مطلوبیت خانوار وارد نمی

که در هر مورد  دهدمیخصیص از منابع بودجه عمومی ت   و     کاالهای استفاده خواهد شد. دولت برای تولید   کاالی عمومی 
 خواهد بود: (2معادله )صورت ه ب   تابع تولید کاالی  ،شود. در این صورت خوانده می   و    ترتیب به

(2)        ∑      
 

   
 

 استفاده خواهد کرد: (1)از تابع تولید    دولت برای تولید کاالی  ،از سوی دیگر

(1)         ∑     
 

   
 ∑     

 

   
 ∑∑        

 

   

 

   
 

گیرد. این اختیار خود تصمیم میکل منابع در از    و    صورت خالصه در هر سال دولت در خصوص میزان تخصیص ه ب ،بنابراین
کل میزان تخصیص دولت برابر کل مالیات در  ،بنابراین 2خواهد شد. (     موجب تولید کاالهای عمومی ) در اقتصاد میزان تخصیص

 اقتصاد خواهد بود. 

(4)   ∑  
 

   
 ∑   

 

   
 

  برابر کل درآمد جامعه است و   صدق کند که       صورت ه منابع عمومی ب 1پذیری، شرط امکاندر این اقتصادکه بدیهی است 
(، 2ط به قیود )( را مشرو3سازی )ریز مرکزی بهینهآید که برنامهدست می هبرابر مصرف خصوصی است. بهینه اجتماعی به این صورت ب

. شرط مرتبه اول نسبت به انجام شودتاکر -روش کانه دهد. حل این مسئله باید ب پذیری منابع عمومی انجام می( و امکان4(، )1)
 آید:دست می هب (5معادله )صورت ه ب   تخصیص برای کاالهای عمومی 

(5)    ∑  
   
  

 

   
 ∑

  
  
∑      
 

   

 

   
 

   میزان منابعی است که برای کاالی    توجه شود که . است   برابر ضریب الگرانژ برای شرط مرتبه اول نسبت به    که در این معادله 
. دهدمیو در نتیجه میزان مصرف خصوصی را کاهش  ،شود ( ظاهر می4این تخصیص در معادله ) ،همچنین شود. تخصیص داده می

                                                           
 اند.  یافته برآورد شده شود که این پارامترها بر اساس روش گشتاورهای تعمیم در بخش بعد توضیح داده می. 3

 شوند. صورت خطی برآورد میه ( توابع تولید کاالهای عمومی هستند و در مرحله اول ب1( و )2شود که معادالت ) در بخش بعد توضیح داده می. 2
3.Feasibility  

از سوی دیگر، دولت برای تولید کاالی 

 الگو و تابع رفاه اجتماعی
با  یریگ میتصم یها رده ریدر سا ،ابدی یتوسعه م پژوهش حاضرکه در  یروش یول ،متمرکز است یمرکز زیر بر مسئله برنامه پژوهش نیا

 تیریمد یاستان یها سازمان برنامه و بودجه و سازماناستفاده در منظور به  یمرکز زیر . مسئله برنامهاست استفادهقابل زیتر نابعاد کوچک
ارائه  یزیر بودجه اتیرا در ادب منابع بودجه عمومی صیتخص یِبند تیاز اولو یدیابزار جد پژوهش حاضر. استطراحی شده  یزیر امهو برن

 پژوهشگراناجازه را به  نیا ،مختلف یها و رفاه جامعه در حوزه تیمطلوب یمدل ساختار نیتخم نینو یبه کمک ابزارها و کند یم
فرض  پژوهشدر این  .آورنددست  همختلف ب یها بخش میانرا  نهیبه صیتخص ،رانیاقتصاد ا یواقع یها که با استفاده از داده دهد یم

 است: (3معادله )صورت ه شده است که تابع مطلوبیت اجتماعی ب

(3)    
     
    ∑           

 

   
 

نیز مصرف از کاالی عمومی خانوار است که توسط دولت       ،است. همچنین  برابر مصرف خصوصی خانوار در سال    در این معادله 
کاالی     دولت  ،بنابراین. ه استداده شد نمایش (3) شکلدر ( وارد شده و 3صورت مستقیم در تابع مطلوبیت )ه و ب شود تامین می
ه بباید  پژوهشکه در این  هستندپارامترهای الگوی ساختاری     و   کند.  با خصوصیت حضور در تابع مطلوبیت تولید میعمومی 

صورت مستقیم ه که ب کندمینیز اقدام     نسبت به تولید سایر کاالی عمومی دولت،     عالوه بر  3تخمین زده شوند.صورت ساختاری 
برای تولید  ،خواهد بود    که به تعداد  . این کاالهاشده استنمایش داده  (2) شکلدر  که ،شود در تابع مطلوبیت خانوار وارد نمی

که در هر مورد  دهدمیخصیص از منابع بودجه عمومی ت   و     کاالهای استفاده خواهد شد. دولت برای تولید   کاالی عمومی 
 خواهد بود: (2معادله )صورت ه ب   تابع تولید کاالی  ،شود. در این صورت خوانده می   و    ترتیب به

(2)        ∑      
 

   
 

 استفاده خواهد کرد: (1)از تابع تولید    دولت برای تولید کاالی  ،از سوی دیگر

(1)         ∑     
 

   
 ∑     

 

   
 ∑∑        

 

   

 

   
 

گیرد. این اختیار خود تصمیم میکل منابع در از    و    صورت خالصه در هر سال دولت در خصوص میزان تخصیص ه ب ،بنابراین
کل میزان تخصیص دولت برابر کل مالیات در  ،بنابراین 2خواهد شد. (     موجب تولید کاالهای عمومی ) در اقتصاد میزان تخصیص

 اقتصاد خواهد بود. 

(4)   ∑  
 

   
 ∑   

 

   
 

  برابر کل درآمد جامعه است و   صدق کند که       صورت ه منابع عمومی ب 1پذیری، شرط امکاندر این اقتصادکه بدیهی است 
(، 2ط به قیود )( را مشرو3سازی )ریز مرکزی بهینهآید که برنامهدست می هبرابر مصرف خصوصی است. بهینه اجتماعی به این صورت ب

. شرط مرتبه اول نسبت به انجام شودتاکر -روش کانه دهد. حل این مسئله باید ب پذیری منابع عمومی انجام می( و امکان4(، )1)
 آید:دست می هب (5معادله )صورت ه ب   تخصیص برای کاالهای عمومی 

(5)    ∑  
   
  

 

   
 ∑

  
  
∑      
 

   

 

   
 

   میزان منابعی است که برای کاالی    توجه شود که . است   برابر ضریب الگرانژ برای شرط مرتبه اول نسبت به    که در این معادله 
. دهدمیو در نتیجه میزان مصرف خصوصی را کاهش  ،شود ( ظاهر می4این تخصیص در معادله ) ،همچنین شود. تخصیص داده می

                                                           
 اند.  یافته برآورد شده شود که این پارامترها بر اساس روش گشتاورهای تعمیم در بخش بعد توضیح داده می. 3

 شوند. صورت خطی برآورد میه ( توابع تولید کاالهای عمومی هستند و در مرحله اول ب1( و )2شود که معادالت ) در بخش بعد توضیح داده می. 2
3.Feasibility  

                           )۳(

 از کل منابع در 

 الگو و تابع رفاه اجتماعی
با  یریگ میتصم یها رده ریدر سا ،ابدی یتوسعه م پژوهش حاضرکه در  یروش یول ،متمرکز است یمرکز زیر بر مسئله برنامه پژوهش نیا

 تیریمد یاستان یها سازمان برنامه و بودجه و سازماناستفاده در منظور به  یمرکز زیر . مسئله برنامهاست استفادهقابل زیتر نابعاد کوچک
ارائه  یزیر بودجه اتیرا در ادب منابع بودجه عمومی صیتخص یِبند تیاز اولو یدیابزار جد پژوهش حاضر. استطراحی شده  یزیر امهو برن

 پژوهشگراناجازه را به  نیا ،مختلف یها و رفاه جامعه در حوزه تیمطلوب یمدل ساختار نیتخم نینو یبه کمک ابزارها و کند یم
فرض  پژوهشدر این  .آورنددست  همختلف ب یها بخش میانرا  نهیبه صیتخص ،رانیاقتصاد ا یواقع یها که با استفاده از داده دهد یم

 است: (3معادله )صورت ه شده است که تابع مطلوبیت اجتماعی ب

(3)    
     
    ∑           

 

   
 

نیز مصرف از کاالی عمومی خانوار است که توسط دولت       ،است. همچنین  برابر مصرف خصوصی خانوار در سال    در این معادله 
کاالی     دولت  ،بنابراین. ه استداده شد نمایش (3) شکلدر ( وارد شده و 3صورت مستقیم در تابع مطلوبیت )ه و ب شود تامین می
ه بباید  پژوهشکه در این  هستندپارامترهای الگوی ساختاری     و   کند.  با خصوصیت حضور در تابع مطلوبیت تولید میعمومی 

صورت مستقیم ه که ب کندمینیز اقدام     نسبت به تولید سایر کاالی عمومی دولت،     عالوه بر  3تخمین زده شوند.صورت ساختاری 
برای تولید  ،خواهد بود    که به تعداد  . این کاالهاشده استنمایش داده  (2) شکلدر  که ،شود در تابع مطلوبیت خانوار وارد نمی

که در هر مورد  دهدمیخصیص از منابع بودجه عمومی ت   و     کاالهای استفاده خواهد شد. دولت برای تولید   کاالی عمومی 
 خواهد بود: (2معادله )صورت ه ب   تابع تولید کاالی  ،شود. در این صورت خوانده می   و    ترتیب به

(2)        ∑      
 

   
 

 استفاده خواهد کرد: (1)از تابع تولید    دولت برای تولید کاالی  ،از سوی دیگر

(1)         ∑     
 

   
 ∑     

 

   
 ∑∑        

 

   

 

   
 

گیرد. این اختیار خود تصمیم میکل منابع در از    و    صورت خالصه در هر سال دولت در خصوص میزان تخصیص ه ب ،بنابراین
کل میزان تخصیص دولت برابر کل مالیات در  ،بنابراین 2خواهد شد. (     موجب تولید کاالهای عمومی ) در اقتصاد میزان تخصیص

 اقتصاد خواهد بود. 

(4)   ∑  
 

   
 ∑   

 

   
 

  برابر کل درآمد جامعه است و   صدق کند که       صورت ه منابع عمومی ب 1پذیری، شرط امکاندر این اقتصادکه بدیهی است 
(، 2ط به قیود )( را مشرو3سازی )ریز مرکزی بهینهآید که برنامهدست می هبرابر مصرف خصوصی است. بهینه اجتماعی به این صورت ب

. شرط مرتبه اول نسبت به انجام شودتاکر -روش کانه دهد. حل این مسئله باید ب پذیری منابع عمومی انجام می( و امکان4(، )1)
 آید:دست می هب (5معادله )صورت ه ب   تخصیص برای کاالهای عمومی 

(5)    ∑  
   
  

 

   
 ∑

  
  
∑      
 

   

 

   
 

   میزان منابعی است که برای کاالی    توجه شود که . است   برابر ضریب الگرانژ برای شرط مرتبه اول نسبت به    که در این معادله 
. دهدمیو در نتیجه میزان مصرف خصوصی را کاهش  ،شود ( ظاهر می4این تخصیص در معادله ) ،همچنین شود. تخصیص داده می

                                                           
 اند.  یافته برآورد شده شود که این پارامترها بر اساس روش گشتاورهای تعمیم در بخش بعد توضیح داده می. 3

 شوند. صورت خطی برآورد میه ( توابع تولید کاالهای عمومی هستند و در مرحله اول ب1( و )2شود که معادالت ) در بخش بعد توضیح داده می. 2
3.Feasibility  

 و 

 الگو و تابع رفاه اجتماعی
با  یریگ میتصم یها رده ریدر سا ،ابدی یتوسعه م پژوهش حاضرکه در  یروش یول ،متمرکز است یمرکز زیر بر مسئله برنامه پژوهش نیا

 تیریمد یاستان یها سازمان برنامه و بودجه و سازماناستفاده در منظور به  یمرکز زیر . مسئله برنامهاست استفادهقابل زیتر نابعاد کوچک
ارائه  یزیر بودجه اتیرا در ادب منابع بودجه عمومی صیتخص یِبند تیاز اولو یدیابزار جد پژوهش حاضر. استطراحی شده  یزیر امهو برن

 پژوهشگراناجازه را به  نیا ،مختلف یها و رفاه جامعه در حوزه تیمطلوب یمدل ساختار نیتخم نینو یبه کمک ابزارها و کند یم
فرض  پژوهشدر این  .آورنددست  همختلف ب یها بخش میانرا  نهیبه صیتخص ،رانیاقتصاد ا یواقع یها که با استفاده از داده دهد یم

 است: (3معادله )صورت ه شده است که تابع مطلوبیت اجتماعی ب

(3)    
     
    ∑           

 

   
 

نیز مصرف از کاالی عمومی خانوار است که توسط دولت       ،است. همچنین  برابر مصرف خصوصی خانوار در سال    در این معادله 
کاالی     دولت  ،بنابراین. ه استداده شد نمایش (3) شکلدر ( وارد شده و 3صورت مستقیم در تابع مطلوبیت )ه و ب شود تامین می
ه بباید  پژوهشکه در این  هستندپارامترهای الگوی ساختاری     و   کند.  با خصوصیت حضور در تابع مطلوبیت تولید میعمومی 

صورت مستقیم ه که ب کندمینیز اقدام     نسبت به تولید سایر کاالی عمومی دولت،     عالوه بر  3تخمین زده شوند.صورت ساختاری 
برای تولید  ،خواهد بود    که به تعداد  . این کاالهاشده استنمایش داده  (2) شکلدر  که ،شود در تابع مطلوبیت خانوار وارد نمی

که در هر مورد  دهدمیخصیص از منابع بودجه عمومی ت   و     کاالهای استفاده خواهد شد. دولت برای تولید   کاالی عمومی 
 خواهد بود: (2معادله )صورت ه ب   تابع تولید کاالی  ،شود. در این صورت خوانده می   و    ترتیب به

(2)        ∑      
 

   
 

 استفاده خواهد کرد: (1)از تابع تولید    دولت برای تولید کاالی  ،از سوی دیگر

(1)         ∑     
 

   
 ∑     

 

   
 ∑∑        

 

   

 

   
 

گیرد. این اختیار خود تصمیم میکل منابع در از    و    صورت خالصه در هر سال دولت در خصوص میزان تخصیص ه ب ،بنابراین
کل میزان تخصیص دولت برابر کل مالیات در  ،بنابراین 2خواهد شد. (     موجب تولید کاالهای عمومی ) در اقتصاد میزان تخصیص

 اقتصاد خواهد بود. 
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  برابر کل درآمد جامعه است و   صدق کند که       صورت ه منابع عمومی ب 1پذیری، شرط امکاندر این اقتصادکه بدیهی است 
(، 2ط به قیود )( را مشرو3سازی )ریز مرکزی بهینهآید که برنامهدست می هبرابر مصرف خصوصی است. بهینه اجتماعی به این صورت ب

. شرط مرتبه اول نسبت به انجام شودتاکر -روش کانه دهد. حل این مسئله باید ب پذیری منابع عمومی انجام می( و امکان4(، )1)
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اختیار خود تصمیم می گیرد. این میزان تخصیص در اقتصاد موجب تولید کاالهای عمومی 
خواهد شد.۲ بنابراین، کل میزان تخصیص دولت برابر کل مالیات در اقتصاد خواهد بود. 

۱. در بخش بعد توضیح داده می شود که این پارامترها بر اساس روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شده اند. 
۲. در بخش بعد توضیح داده می شود که معادالت )۲( و )۳( توابع تولید کاالهای عمومی هستند و در مرحله 

اول به صورت خطی برآورد می شوند.
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 الگو و تابع رفاه اجتماعی
با  یریگ میتصم یها رده ریدر سا ،ابدی یتوسعه م پژوهش حاضرکه در  یروش یول ،متمرکز است یمرکز زیر بر مسئله برنامه پژوهش نیا
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نیز مصرف از کاالی عمومی خانوار است که توسط دولت       ،است. همچنین  برابر مصرف خصوصی خانوار در سال    در این معادله 
کاالی     دولت  ،بنابراین. ه استداده شد نمایش (3) شکلدر ( وارد شده و 3صورت مستقیم در تابع مطلوبیت )ه و ب شود تامین می
ه بباید  پژوهشکه در این  هستندپارامترهای الگوی ساختاری     و   کند.  با خصوصیت حضور در تابع مطلوبیت تولید میعمومی 

صورت مستقیم ه که ب کندمینیز اقدام     نسبت به تولید سایر کاالی عمومی دولت،     عالوه بر  3تخمین زده شوند.صورت ساختاری 
برای تولید  ،خواهد بود    که به تعداد  . این کاالهاشده استنمایش داده  (2) شکلدر  که ،شود در تابع مطلوبیت خانوار وارد نمی

که در هر مورد  دهدمیخصیص از منابع بودجه عمومی ت   و     کاالهای استفاده خواهد شد. دولت برای تولید   کاالی عمومی 
 خواهد بود: (2معادله )صورت ه ب   تابع تولید کاالی  ،شود. در این صورت خوانده می   و    ترتیب به

(2)        ∑      
 

   
 

 استفاده خواهد کرد: (1)از تابع تولید    دولت برای تولید کاالی  ،از سوی دیگر

(1)         ∑     
 

   
 ∑     

 

   
 ∑∑        

 

   

 

   
 

گیرد. این اختیار خود تصمیم میکل منابع در از    و    صورت خالصه در هر سال دولت در خصوص میزان تخصیص ه ب ،بنابراین
کل میزان تخصیص دولت برابر کل مالیات در  ،بنابراین 2خواهد شد. (     موجب تولید کاالهای عمومی ) در اقتصاد میزان تخصیص

 اقتصاد خواهد بود. 

(4)   ∑  
 

   
 ∑   

 

   
 

  برابر کل درآمد جامعه است و   صدق کند که       صورت ه منابع عمومی ب 1پذیری، شرط امکاندر این اقتصادکه بدیهی است 
(، 2ط به قیود )( را مشرو3سازی )ریز مرکزی بهینهآید که برنامهدست می هبرابر مصرف خصوصی است. بهینه اجتماعی به این صورت ب

. شرط مرتبه اول نسبت به انجام شودتاکر -روش کانه دهد. حل این مسئله باید ب پذیری منابع عمومی انجام می( و امکان4(، )1)
 آید:دست می هب (5معادله )صورت ه ب   تخصیص برای کاالهای عمومی 

(5)    ∑  
   
  

 

   
 ∑

  
  
∑      
 

   

 

   
 

   میزان منابعی است که برای کاالی    توجه شود که . است   برابر ضریب الگرانژ برای شرط مرتبه اول نسبت به    که در این معادله 
. دهدمیو در نتیجه میزان مصرف خصوصی را کاهش  ،شود ( ظاهر می4این تخصیص در معادله ) ،همچنین شود. تخصیص داده می

                                                           
 اند.  یافته برآورد شده شود که این پارامترها بر اساس روش گشتاورهای تعمیم در بخش بعد توضیح داده می. 3

 شوند. صورت خطی برآورد میه ( توابع تولید کاالهای عمومی هستند و در مرحله اول ب1( و )2شود که معادالت ) در بخش بعد توضیح داده می. 2
3.Feasibility  

بدیهی است که در این اقتصاد، شرط امکان پذیری۱ منابع عمومی به صورت 
 برابر مصرف خصوصی است. بهینه اجتماعی به این صورت 

 الگو و تابع رفاه اجتماعی
با  یریگ میتصم یها رده ریدر سا ،ابدی یتوسعه م پژوهش حاضرکه در  یروش یول ،متمرکز است یمرکز زیر بر مسئله برنامه پژوهش نیا

 تیریمد یاستان یها سازمان برنامه و بودجه و سازماناستفاده در منظور به  یمرکز زیر . مسئله برنامهاست استفادهقابل زیتر نابعاد کوچک
ارائه  یزیر بودجه اتیرا در ادب منابع بودجه عمومی صیتخص یِبند تیاز اولو یدیابزار جد پژوهش حاضر. استطراحی شده  یزیر امهو برن

 پژوهشگراناجازه را به  نیا ،مختلف یها و رفاه جامعه در حوزه تیمطلوب یمدل ساختار نیتخم نینو یبه کمک ابزارها و کند یم
فرض  پژوهشدر این  .آورنددست  همختلف ب یها بخش میانرا  نهیبه صیتخص ،رانیاقتصاد ا یواقع یها که با استفاده از داده دهد یم

 است: (3معادله )صورت ه شده است که تابع مطلوبیت اجتماعی ب

(3)    
     
    ∑           

 

   
 

نیز مصرف از کاالی عمومی خانوار است که توسط دولت       ،است. همچنین  برابر مصرف خصوصی خانوار در سال    در این معادله 
کاالی     دولت  ،بنابراین. ه استداده شد نمایش (3) شکلدر ( وارد شده و 3صورت مستقیم در تابع مطلوبیت )ه و ب شود تامین می
ه بباید  پژوهشکه در این  هستندپارامترهای الگوی ساختاری     و   کند.  با خصوصیت حضور در تابع مطلوبیت تولید میعمومی 

صورت مستقیم ه که ب کندمینیز اقدام     نسبت به تولید سایر کاالی عمومی دولت،     عالوه بر  3تخمین زده شوند.صورت ساختاری 
برای تولید  ،خواهد بود    که به تعداد  . این کاالهاشده استنمایش داده  (2) شکلدر  که ،شود در تابع مطلوبیت خانوار وارد نمی

که در هر مورد  دهدمیخصیص از منابع بودجه عمومی ت   و     کاالهای استفاده خواهد شد. دولت برای تولید   کاالی عمومی 
 خواهد بود: (2معادله )صورت ه ب   تابع تولید کاالی  ،شود. در این صورت خوانده می   و    ترتیب به

(2)        ∑      
 

   
 

 استفاده خواهد کرد: (1)از تابع تولید    دولت برای تولید کاالی  ،از سوی دیگر
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کل میزان تخصیص دولت برابر کل مالیات در  ،بنابراین 2خواهد شد. (     موجب تولید کاالهای عمومی ) در اقتصاد میزان تخصیص
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  برابر کل درآمد جامعه است و   صدق کند که       صورت ه منابع عمومی ب 1پذیری، شرط امکاندر این اقتصادکه بدیهی است 
(، 2ط به قیود )( را مشرو3سازی )ریز مرکزی بهینهآید که برنامهدست می هبرابر مصرف خصوصی است. بهینه اجتماعی به این صورت ب
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 تیریمد یاستان یها سازمان برنامه و بودجه و سازماناستفاده در منظور به  یمرکز زیر . مسئله برنامهاست استفادهقابل زیتر نابعاد کوچک
ارائه  یزیر بودجه اتیرا در ادب منابع بودجه عمومی صیتخص یِبند تیاز اولو یدیابزار جد پژوهش حاضر. استطراحی شده  یزیر امهو برن

 پژوهشگراناجازه را به  نیا ،مختلف یها و رفاه جامعه در حوزه تیمطلوب یمدل ساختار نیتخم نینو یبه کمک ابزارها و کند یم
فرض  پژوهشدر این  .آورنددست  همختلف ب یها بخش میانرا  نهیبه صیتخص ،رانیاقتصاد ا یواقع یها که با استفاده از داده دهد یم
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 خواهد بود: (2معادله )صورت ه ب   تابع تولید کاالی  ،شود. در این صورت خوانده می   و    ترتیب به
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 اند.  یافته برآورد شده شود که این پارامترها بر اساس روش گشتاورهای تعمیم در بخش بعد توضیح داده می. 3

 شوند. صورت خطی برآورد میه ( توابع تولید کاالهای عمومی هستند و در مرحله اول ب1( و )2شود که معادالت ) در بخش بعد توضیح داده می. 2
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به تخصیص برای کاالهای عمومی 

 الگو و تابع رفاه اجتماعی
با  یریگ میتصم یها رده ریدر سا ،ابدی یتوسعه م پژوهش حاضرکه در  یروش یول ،متمرکز است یمرکز زیر بر مسئله برنامه پژوهش نیا

 تیریمد یاستان یها سازمان برنامه و بودجه و سازماناستفاده در منظور به  یمرکز زیر . مسئله برنامهاست استفادهقابل زیتر نابعاد کوچک
ارائه  یزیر بودجه اتیرا در ادب منابع بودجه عمومی صیتخص یِبند تیاز اولو یدیابزار جد پژوهش حاضر. استطراحی شده  یزیر امهو برن

 پژوهشگراناجازه را به  نیا ،مختلف یها و رفاه جامعه در حوزه تیمطلوب یمدل ساختار نیتخم نینو یبه کمک ابزارها و کند یم
فرض  پژوهشدر این  .آورنددست  همختلف ب یها بخش میانرا  نهیبه صیتخص ،رانیاقتصاد ا یواقع یها که با استفاده از داده دهد یم

 است: (3معادله )صورت ه شده است که تابع مطلوبیت اجتماعی ب

(3)    
     
    ∑           

 

   
 

نیز مصرف از کاالی عمومی خانوار است که توسط دولت       ،است. همچنین  برابر مصرف خصوصی خانوار در سال    در این معادله 
کاالی     دولت  ،بنابراین. ه استداده شد نمایش (3) شکلدر ( وارد شده و 3صورت مستقیم در تابع مطلوبیت )ه و ب شود تامین می
ه بباید  پژوهشکه در این  هستندپارامترهای الگوی ساختاری     و   کند.  با خصوصیت حضور در تابع مطلوبیت تولید میعمومی 

صورت مستقیم ه که ب کندمینیز اقدام     نسبت به تولید سایر کاالی عمومی دولت،     عالوه بر  3تخمین زده شوند.صورت ساختاری 
برای تولید  ،خواهد بود    که به تعداد  . این کاالهاشده استنمایش داده  (2) شکلدر  که ،شود در تابع مطلوبیت خانوار وارد نمی

که در هر مورد  دهدمیخصیص از منابع بودجه عمومی ت   و     کاالهای استفاده خواهد شد. دولت برای تولید   کاالی عمومی 
 خواهد بود: (2معادله )صورت ه ب   تابع تولید کاالی  ،شود. در این صورت خوانده می   و    ترتیب به

(2)        ∑      
 

   
 

 استفاده خواهد کرد: (1)از تابع تولید    دولت برای تولید کاالی  ،از سوی دیگر

(1)         ∑     
 

   
 ∑     

 

   
 ∑∑        

 

   

 

   
 

گیرد. این اختیار خود تصمیم میکل منابع در از    و    صورت خالصه در هر سال دولت در خصوص میزان تخصیص ه ب ،بنابراین
کل میزان تخصیص دولت برابر کل مالیات در  ،بنابراین 2خواهد شد. (     موجب تولید کاالهای عمومی ) در اقتصاد میزان تخصیص

 اقتصاد خواهد بود. 

(4)   ∑  
 

   
 ∑   

 

   
 

  برابر کل درآمد جامعه است و   صدق کند که       صورت ه منابع عمومی ب 1پذیری، شرط امکاندر این اقتصادکه بدیهی است 
(، 2ط به قیود )( را مشرو3سازی )ریز مرکزی بهینهآید که برنامهدست می هبرابر مصرف خصوصی است. بهینه اجتماعی به این صورت ب

. شرط مرتبه اول نسبت به انجام شودتاکر -روش کانه دهد. حل این مسئله باید ب پذیری منابع عمومی انجام می( و امکان4(، )1)
 آید:دست می هب (5معادله )صورت ه ب   تخصیص برای کاالهای عمومی 
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 ∑

  
  
∑      
 

   

 

   
 

   میزان منابعی است که برای کاالی    توجه شود که . است   برابر ضریب الگرانژ برای شرط مرتبه اول نسبت به    که در این معادله 
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ارائه  یزیر بودجه اتیرا در ادب منابع بودجه عمومی صیتخص یِبند تیاز اولو یدیابزار جد پژوهش حاضر. استطراحی شده  یزیر امهو برن

 پژوهشگراناجازه را به  نیا ،مختلف یها و رفاه جامعه در حوزه تیمطلوب یمدل ساختار نیتخم نینو یبه کمک ابزارها و کند یم
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 است: (3معادله )صورت ه شده است که تابع مطلوبیت اجتماعی ب
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کاالی     دولت  ،بنابراین. ه استداده شد نمایش (3) شکلدر ( وارد شده و 3صورت مستقیم در تابع مطلوبیت )ه و ب شود تامین می
ه بباید  پژوهشکه در این  هستندپارامترهای الگوی ساختاری     و   کند.  با خصوصیت حضور در تابع مطلوبیت تولید میعمومی 
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 تیریمد یاستان یها سازمان برنامه و بودجه و سازماناستفاده در منظور به  یمرکز زیر . مسئله برنامهاست استفادهقابل زیتر نابعاد کوچک
ارائه  یزیر بودجه اتیرا در ادب منابع بودجه عمومی صیتخص یِبند تیاز اولو یدیابزار جد پژوهش حاضر. استطراحی شده  یزیر امهو برن

 پژوهشگراناجازه را به  نیا ،مختلف یها و رفاه جامعه در حوزه تیمطلوب یمدل ساختار نیتخم نینو یبه کمک ابزارها و کند یم
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 است: (3معادله )صورت ه شده است که تابع مطلوبیت اجتماعی ب
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 اقتصاد خواهد بود. 

(4)   ∑  
 

   
 ∑   

 

   
 

  برابر کل درآمد جامعه است و   صدق کند که       صورت ه منابع عمومی ب 1پذیری، شرط امکاندر این اقتصادکه بدیهی است 
(، 2ط به قیود )( را مشرو3سازی )ریز مرکزی بهینهآید که برنامهدست می هبرابر مصرف خصوصی است. بهینه اجتماعی به این صورت ب

. شرط مرتبه اول نسبت به انجام شودتاکر -روش کانه دهد. حل این مسئله باید ب پذیری منابع عمومی انجام می( و امکان4(، )1)
 آید:دست می هب (5معادله )صورت ه ب   تخصیص برای کاالهای عمومی 

(5)    ∑  
   
  

 

   
 ∑

  
  
∑      
 

   

 

   
 

   میزان منابعی است که برای کاالی    توجه شود که . است   برابر ضریب الگرانژ برای شرط مرتبه اول نسبت به    که در این معادله 
. دهدمیو در نتیجه میزان مصرف خصوصی را کاهش  ،شود ( ظاهر می4این تخصیص در معادله ) ،همچنین شود. تخصیص داده می

                                                           
 اند.  یافته برآورد شده شود که این پارامترها بر اساس روش گشتاورهای تعمیم در بخش بعد توضیح داده می. 3

 شوند. صورت خطی برآورد میه ( توابع تولید کاالهای عمومی هستند و در مرحله اول ب1( و )2شود که معادالت ) در بخش بعد توضیح داده می. 2
3.Feasibility  

که در این معادله 
 تخصیص داده می شود. همچنین، این تخصیص در معادله )4( 
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(3)    
     
    ∑           
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(2)        ∑      
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(1)         ∑     
 

   
 ∑     

 

   
 ∑∑        
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 اند.  یافته برآورد شده شود که این پارامترها بر اساس روش گشتاورهای تعمیم در بخش بعد توضیح داده می. 3

 شوند. صورت خطی برآورد میه ( توابع تولید کاالهای عمومی هستند و در مرحله اول ب1( و )2شود که معادالت ) در بخش بعد توضیح داده می. 2
3.Feasibility  

میزان منابعی است که برای کاالی 
ظاهر می شود، و در نتیجه میزان مصرف خصوصی را کاهش می دهد. بنابراین، در صورت جاگذاری 
. بنابراین، برنامه ریز مرکزی به نحوی  نحوی  هریز مرکزی ببرنامه ،بنابراین.        :همچنین خواهیم داشت ،( در تابع مطلوبیت4در صورت جاگذاری معادله ) ،بنابراین

طور مستقیم بر بهای هر تخصیصی که برای کلیه کاالهای عمومی که گرفت که مطلوبیت حاشیهمیزان تخصیص را تصمیم خواهد 
دهد که ، بهینه اجتماعی زمانی رخ میای مصرف خصوصی باشد. به عبارت دیگرگذارند برابر با مطلوبیت حاشیهمطلوبیت تاثیر می

، گزینه دیگر ها برابر یکدیگر باشند. این نتیجه منطبق با شهود بهینه رفاه اجتماعی است. از سوی دیگرای تخصیصمطلوبیت حاشیه
برای این منظور ابتدا شرط مرتبه اول نسبت به هد. دتخصیص می   ریز مرکزی انتخاب منابعی است که برای تولید کاالی عمومی برنامه
 : شوداخذ می   

(8)    ∑  
   
  

 

   
 ∑

  
  
∑      
 

   

 

   
 

. در بخش بعدی از این قیود هستند معادله( 1) قید M( برابر 8و شرط مرتبه اول ) معادله( 8) قید Jبرابر  ( عمال5ًشرط مرتبه اول )
ریز مرکزی نسبت به که برنامهتوجه به این نکته ضروری است شود.  مدل استفاده میساختاری سازی برای تخمین پارامترهای بهینه

∑صورت ه بشرط مرتبه اول  ،گیرد. در این صورت شرط مرتبه اول می (  )    
 شود.  تبدیل می           

 یافتهاورهای تعمیمتروش گش
پارامترهای ساختاری با فرض در شود. ابتدا مرحله دوم که تخمین  ای استفاده می مرحلهمین پارامترهای مدل از یک روش دوتخ برای

 3هنسن و سینگلتونیافته برای اولین بار توسط روش گشتاورهای تعمیمشود.  برآورد می است، داشتن پارامترهای مرحله اول اختیار
ای )معادله اویلر( ضرایب تابع دورهبینسازی استفاده از شروط مرتبه اول بهینهبا  پژوهشگران پژوهش،توسعه یافت. در این  (3762)

برای هر            صورت ه . این روش مبتنی بر تعدادی گشتاور است که بزنندمیمطلوبیت یا همان رفاه اجتماعی را تخمین 
که  مجموعه کاملی از پارامترهای ساختاری مدل است  مشاهده و مجموعه متغیرهای قابل   ،گشتاورشود. در این  تعریف می  مشاهده 

است که اگر ، به این معنیافته برآورد شوند. چنانچه گشتاور یا قید فوق برای هر مشاهده برقرار باشدباید در روش گشتاورهای تعمیم
 ،غیر از مقادیر صحیح هب ،ازای هر پارامتر. به            :هده داریمدر این صورت برای هر مشا ،پارامترهای صحیح تخمین زده شوند

 انجام شود: (9)سازی بهینهکافی است  ،دست آید هکه پارامتر صحیح ببرای این پساین عبارت غیرصفر خواهد بود. 
(9)    

 
∑        
 

 
 

است پارامترهای مدل ساختاری و همچنین گشتاورها یا قیودی که باید یافته کافی گر گشتاورهای تعمیم اجرای تخمین برای ،بنابراین
ازای گشتاورهای مورد نظر هستند که به (8( و )5معادالت ) پژوهشتعریف شود. برای این  ،پارامترهای صحیح در آن صدق کنند

 {  }}  پارامترهای صحیح 
         {                }    :داریممشاهده ، برای متغیرهای قابلبنابراینکنند.  صدق می {   

    .
           به تعداد  پژوهشکه در کاربرد این  حالی در ،پارامتر ساختاری وجود دارد      در این مدل که توجه شود 

( در طول 8و  5گشتاور اصلی )معادالت  7بار تکرار  28البته توجه به این نکته ضروری است که گشتاورهای مذکور  گشتاور وجود دارد.
کنند،  گشتاورها به تناسب اطالعاتی که ایجاد می ،یافته های مختلف هستند و با استفاده از وزن بهینه در روش گشتاورهای تعمیم سال
 شوند.  دهی میوزن

گر خطی در مرحله تخمین. شود میبرآوردگرد خطی ( 1( و )2)معادالت با استفاده از                    پارامتر  382در مرحله اول 
مشاهده است. برای در سنوات مختلف قابل      ه شدهای صادر عالوه بر تخصیص      که مقادیر دلیل آنه ب ،اعمال استقابلاول 

های  تواند وزن مقیاسی متنوعی هستند که میها و همچنین کاالی عمومی دارای واحدهای  که مقادیر تخصیصدلیل آنه تخمین خطی ب
 اند. ت به میانگین خود موزون شدهکدام نسب تمام متغیرها هر ،گر را تحت تاثیر قرار دهد تخمین
 مدل پادواقع و نتیجۀمدل ضرایب  دبرآور

د. نسازی شومنظور الزم است متغیرها نرمالین د. برای انابع تولید تخمین زده شووت( مرتبط با 8( و )5)ابتدا باید معادالت در مرحله اول 
اعمال با  که شود سازی متغیرها مشاهده میسازی و نرمالتقسیم شده است. با توجه به حقیقیبرای این منظور هر متغیر به میانگین خود 

                                                           
1.Hansen & Singleton 

معادله )4( در تابع مطلوبیت، همچنین خواهیم داشت: 
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 ∑

  
  
∑      
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(9)    

 
∑        
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( در طول 8و  5گشتاور اصلی )معادالت  7بار تکرار  28البته توجه به این نکته ضروری است که گشتاورهای مذکور  گشتاور وجود دارد.
کنند،  گشتاورها به تناسب اطالعاتی که ایجاد می ،یافته های مختلف هستند و با استفاده از وزن بهینه در روش گشتاورهای تعمیم سال
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مشاهده است. برای در سنوات مختلف قابل      ه شدهای صادر عالوه بر تخصیص      که مقادیر دلیل آنه ب ،اعمال استقابلاول 

های  تواند وزن مقیاسی متنوعی هستند که میها و همچنین کاالی عمومی دارای واحدهای  که مقادیر تخصیصدلیل آنه تخمین خطی ب
 اند. ت به میانگین خود موزون شدهکدام نسب تمام متغیرها هر ،گر را تحت تاثیر قرار دهد تخمین
 مدل پادواقع و نتیجۀمدل ضرایب  دبرآور

د. نسازی شومنظور الزم است متغیرها نرمالین د. برای انابع تولید تخمین زده شووت( مرتبط با 8( و )5)ابتدا باید معادالت در مرحله اول 
اعمال با  که شود سازی متغیرها مشاهده میسازی و نرمالتقسیم شده است. با توجه به حقیقیبرای این منظور هر متغیر به میانگین خود 
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برنامه ریز مرکزی انتخاب منابعی است که برای تولید کاالی عمومی 
 اخذ می شود: 

نحوی  هریز مرکزی ببرنامه ،بنابراین.        :همچنین خواهیم داشت ،( در تابع مطلوبیت4در صورت جاگذاری معادله ) ،بنابراین
طور مستقیم بر بهای هر تخصیصی که برای کلیه کاالهای عمومی که گرفت که مطلوبیت حاشیهمیزان تخصیص را تصمیم خواهد 

دهد که ، بهینه اجتماعی زمانی رخ میای مصرف خصوصی باشد. به عبارت دیگرگذارند برابر با مطلوبیت حاشیهمطلوبیت تاثیر می
، گزینه دیگر ها برابر یکدیگر باشند. این نتیجه منطبق با شهود بهینه رفاه اجتماعی است. از سوی دیگرای تخصیصمطلوبیت حاشیه

برای این منظور ابتدا شرط مرتبه اول نسبت به هد. دتخصیص می   ریز مرکزی انتخاب منابعی است که برای تولید کاالی عمومی برنامه
 : شوداخذ می   

(8)    ∑  
   
  

 

   
 ∑

  
  
∑      
 

   

 

   
 

. در بخش بعدی از این قیود هستند معادله( 1) قید M( برابر 8و شرط مرتبه اول ) معادله( 8) قید Jبرابر  ( عمال5ًشرط مرتبه اول )
ریز مرکزی نسبت به که برنامهتوجه به این نکته ضروری است شود.  مدل استفاده میساختاری سازی برای تخمین پارامترهای بهینه

∑صورت ه بشرط مرتبه اول  ،گیرد. در این صورت شرط مرتبه اول می (  )    
 شود.  تبدیل می           

 یافتهاورهای تعمیمتروش گش
پارامترهای ساختاری با فرض در شود. ابتدا مرحله دوم که تخمین  ای استفاده می مرحلهمین پارامترهای مدل از یک روش دوتخ برای

 3هنسن و سینگلتونیافته برای اولین بار توسط روش گشتاورهای تعمیمشود.  برآورد می است، داشتن پارامترهای مرحله اول اختیار
ای )معادله اویلر( ضرایب تابع دورهبینسازی استفاده از شروط مرتبه اول بهینهبا  پژوهشگران پژوهش،توسعه یافت. در این  (3762)

برای هر            صورت ه . این روش مبتنی بر تعدادی گشتاور است که بزنندمیمطلوبیت یا همان رفاه اجتماعی را تخمین 
که  مجموعه کاملی از پارامترهای ساختاری مدل است  مشاهده و مجموعه متغیرهای قابل   ،گشتاورشود. در این  تعریف می  مشاهده 

است که اگر ، به این معنیافته برآورد شوند. چنانچه گشتاور یا قید فوق برای هر مشاهده برقرار باشدباید در روش گشتاورهای تعمیم
 ،غیر از مقادیر صحیح هب ،ازای هر پارامتر. به            :هده داریمدر این صورت برای هر مشا ،پارامترهای صحیح تخمین زده شوند

 انجام شود: (9)سازی بهینهکافی است  ،دست آید هکه پارامتر صحیح ببرای این پساین عبارت غیرصفر خواهد بود. 
(9)    

 
∑        
 

 
 

است پارامترهای مدل ساختاری و همچنین گشتاورها یا قیودی که باید یافته کافی گر گشتاورهای تعمیم اجرای تخمین برای ،بنابراین
ازای گشتاورهای مورد نظر هستند که به (8( و )5معادالت ) پژوهشتعریف شود. برای این  ،پارامترهای صحیح در آن صدق کنند

 {  }}  پارامترهای صحیح 
         {                }    :داریممشاهده ، برای متغیرهای قابلبنابراینکنند.  صدق می {   

    .
           به تعداد  پژوهشکه در کاربرد این  حالی در ،پارامتر ساختاری وجود دارد      در این مدل که توجه شود 

( در طول 8و  5گشتاور اصلی )معادالت  7بار تکرار  28البته توجه به این نکته ضروری است که گشتاورهای مذکور  گشتاور وجود دارد.
کنند،  گشتاورها به تناسب اطالعاتی که ایجاد می ،یافته های مختلف هستند و با استفاده از وزن بهینه در روش گشتاورهای تعمیم سال
 شوند.  دهی میوزن

گر خطی در مرحله تخمین. شود میبرآوردگرد خطی ( 1( و )2)معادالت با استفاده از                    پارامتر  382در مرحله اول 
مشاهده است. برای در سنوات مختلف قابل      ه شدهای صادر عالوه بر تخصیص      که مقادیر دلیل آنه ب ،اعمال استقابلاول 

های  تواند وزن مقیاسی متنوعی هستند که میها و همچنین کاالی عمومی دارای واحدهای  که مقادیر تخصیصدلیل آنه تخمین خطی ب
 اند. ت به میانگین خود موزون شدهکدام نسب تمام متغیرها هر ،گر را تحت تاثیر قرار دهد تخمین
 مدل پادواقع و نتیجۀمدل ضرایب  دبرآور

د. نسازی شومنظور الزم است متغیرها نرمالین د. برای انابع تولید تخمین زده شووت( مرتبط با 8( و )5)ابتدا باید معادالت در مرحله اول 
اعمال با  که شود سازی متغیرها مشاهده میسازی و نرمالتقسیم شده است. با توجه به حقیقیبرای این منظور هر متغیر به میانگین خود 
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منظور ابتدا شرط مرتبه اول نسبت به 

نحوی  هریز مرکزی ببرنامه ،بنابراین.        :همچنین خواهیم داشت ،( در تابع مطلوبیت4در صورت جاگذاری معادله ) ،بنابراین
طور مستقیم بر بهای هر تخصیصی که برای کلیه کاالهای عمومی که گرفت که مطلوبیت حاشیهمیزان تخصیص را تصمیم خواهد 

دهد که ، بهینه اجتماعی زمانی رخ میای مصرف خصوصی باشد. به عبارت دیگرگذارند برابر با مطلوبیت حاشیهمطلوبیت تاثیر می
، گزینه دیگر ها برابر یکدیگر باشند. این نتیجه منطبق با شهود بهینه رفاه اجتماعی است. از سوی دیگرای تخصیصمطلوبیت حاشیه

برای این منظور ابتدا شرط مرتبه اول نسبت به هد. دتخصیص می   ریز مرکزی انتخاب منابعی است که برای تولید کاالی عمومی برنامه
 : شوداخذ می   

(8)    ∑  
   
  

 

   
 ∑

  
  
∑      
 

   

 

   
 

. در بخش بعدی از این قیود هستند معادله( 1) قید M( برابر 8و شرط مرتبه اول ) معادله( 8) قید Jبرابر  ( عمال5ًشرط مرتبه اول )
ریز مرکزی نسبت به که برنامهتوجه به این نکته ضروری است شود.  مدل استفاده میساختاری سازی برای تخمین پارامترهای بهینه

∑صورت ه بشرط مرتبه اول  ،گیرد. در این صورت شرط مرتبه اول می (  )    
 شود.  تبدیل می           

 یافتهاورهای تعمیمتروش گش
پارامترهای ساختاری با فرض در شود. ابتدا مرحله دوم که تخمین  ای استفاده می مرحلهمین پارامترهای مدل از یک روش دوتخ برای

 3هنسن و سینگلتونیافته برای اولین بار توسط روش گشتاورهای تعمیمشود.  برآورد می است، داشتن پارامترهای مرحله اول اختیار
ای )معادله اویلر( ضرایب تابع دورهبینسازی استفاده از شروط مرتبه اول بهینهبا  پژوهشگران پژوهش،توسعه یافت. در این  (3762)

برای هر            صورت ه . این روش مبتنی بر تعدادی گشتاور است که بزنندمیمطلوبیت یا همان رفاه اجتماعی را تخمین 
که  مجموعه کاملی از پارامترهای ساختاری مدل است  مشاهده و مجموعه متغیرهای قابل   ،گشتاورشود. در این  تعریف می  مشاهده 

است که اگر ، به این معنیافته برآورد شوند. چنانچه گشتاور یا قید فوق برای هر مشاهده برقرار باشدباید در روش گشتاورهای تعمیم
 ،غیر از مقادیر صحیح هب ،ازای هر پارامتر. به            :هده داریمدر این صورت برای هر مشا ،پارامترهای صحیح تخمین زده شوند

 انجام شود: (9)سازی بهینهکافی است  ،دست آید هکه پارامتر صحیح ببرای این پساین عبارت غیرصفر خواهد بود. 
(9)    

 
∑        
 

 
 

است پارامترهای مدل ساختاری و همچنین گشتاورها یا قیودی که باید یافته کافی گر گشتاورهای تعمیم اجرای تخمین برای ،بنابراین
ازای گشتاورهای مورد نظر هستند که به (8( و )5معادالت ) پژوهشتعریف شود. برای این  ،پارامترهای صحیح در آن صدق کنند

 {  }}  پارامترهای صحیح 
         {                }    :داریممشاهده ، برای متغیرهای قابلبنابراینکنند.  صدق می {   

    .
           به تعداد  پژوهشکه در کاربرد این  حالی در ،پارامتر ساختاری وجود دارد      در این مدل که توجه شود 

( در طول 8و  5گشتاور اصلی )معادالت  7بار تکرار  28البته توجه به این نکته ضروری است که گشتاورهای مذکور  گشتاور وجود دارد.
کنند،  گشتاورها به تناسب اطالعاتی که ایجاد می ،یافته های مختلف هستند و با استفاده از وزن بهینه در روش گشتاورهای تعمیم سال
 شوند.  دهی میوزن

گر خطی در مرحله تخمین. شود میبرآوردگرد خطی ( 1( و )2)معادالت با استفاده از                    پارامتر  382در مرحله اول 
مشاهده است. برای در سنوات مختلف قابل      ه شدهای صادر عالوه بر تخصیص      که مقادیر دلیل آنه ب ،اعمال استقابلاول 

های  تواند وزن مقیاسی متنوعی هستند که میها و همچنین کاالی عمومی دارای واحدهای  که مقادیر تخصیصدلیل آنه تخمین خطی ب
 اند. ت به میانگین خود موزون شدهکدام نسب تمام متغیرها هر ،گر را تحت تاثیر قرار دهد تخمین
 مدل پادواقع و نتیجۀمدل ضرایب  دبرآور

د. نسازی شومنظور الزم است متغیرها نرمالین د. برای انابع تولید تخمین زده شووت( مرتبط با 8( و )5)ابتدا باید معادالت در مرحله اول 
اعمال با  که شود سازی متغیرها مشاهده میسازی و نرمالتقسیم شده است. با توجه به حقیقیبرای این منظور هر متغیر به میانگین خود 
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                 )۶(

شرط مرتبه اول )۵( عماًل برابر J قید )۶ معادله( و شرط مرتبه اول )۶( برابر M قید )۳ معادله( 
استفاده  پارامترهای ساختاری مدل  تخمین  برای  بهینه سازی  قیود  این  از  بعدی  بخش  در  هستند. 
 شرط مرتبه اول می گیرد. 

نحوی  هریز مرکزی ببرنامه ،بنابراین.        :همچنین خواهیم داشت ،( در تابع مطلوبیت4در صورت جاگذاری معادله ) ،بنابراین
طور مستقیم بر بهای هر تخصیصی که برای کلیه کاالهای عمومی که گرفت که مطلوبیت حاشیهمیزان تخصیص را تصمیم خواهد 

دهد که ، بهینه اجتماعی زمانی رخ میای مصرف خصوصی باشد. به عبارت دیگرگذارند برابر با مطلوبیت حاشیهمطلوبیت تاثیر می
، گزینه دیگر ها برابر یکدیگر باشند. این نتیجه منطبق با شهود بهینه رفاه اجتماعی است. از سوی دیگرای تخصیصمطلوبیت حاشیه

برای این منظور ابتدا شرط مرتبه اول نسبت به هد. دتخصیص می   ریز مرکزی انتخاب منابعی است که برای تولید کاالی عمومی برنامه
 : شوداخذ می   

(8)    ∑  
   
  

 

   
 ∑

  
  
∑      
 

   

 

   
 

. در بخش بعدی از این قیود هستند معادله( 1) قید M( برابر 8و شرط مرتبه اول ) معادله( 8) قید Jبرابر  ( عمال5ًشرط مرتبه اول )
ریز مرکزی نسبت به که برنامهتوجه به این نکته ضروری است شود.  مدل استفاده میساختاری سازی برای تخمین پارامترهای بهینه

∑صورت ه بشرط مرتبه اول  ،گیرد. در این صورت شرط مرتبه اول می (  )    
 شود.  تبدیل می           

 یافتهاورهای تعمیمتروش گش
پارامترهای ساختاری با فرض در شود. ابتدا مرحله دوم که تخمین  ای استفاده می مرحلهمین پارامترهای مدل از یک روش دوتخ برای

 3هنسن و سینگلتونیافته برای اولین بار توسط روش گشتاورهای تعمیمشود.  برآورد می است، داشتن پارامترهای مرحله اول اختیار
ای )معادله اویلر( ضرایب تابع دورهبینسازی استفاده از شروط مرتبه اول بهینهبا  پژوهشگران پژوهش،توسعه یافت. در این  (3762)

برای هر            صورت ه . این روش مبتنی بر تعدادی گشتاور است که بزنندمیمطلوبیت یا همان رفاه اجتماعی را تخمین 
که  مجموعه کاملی از پارامترهای ساختاری مدل است  مشاهده و مجموعه متغیرهای قابل   ،گشتاورشود. در این  تعریف می  مشاهده 

است که اگر ، به این معنیافته برآورد شوند. چنانچه گشتاور یا قید فوق برای هر مشاهده برقرار باشدباید در روش گشتاورهای تعمیم
 ،غیر از مقادیر صحیح هب ،ازای هر پارامتر. به            :هده داریمدر این صورت برای هر مشا ،پارامترهای صحیح تخمین زده شوند

 انجام شود: (9)سازی بهینهکافی است  ،دست آید هکه پارامتر صحیح ببرای این پساین عبارت غیرصفر خواهد بود. 
(9)    

 
∑        
 

 
 

است پارامترهای مدل ساختاری و همچنین گشتاورها یا قیودی که باید یافته کافی گر گشتاورهای تعمیم اجرای تخمین برای ،بنابراین
ازای گشتاورهای مورد نظر هستند که به (8( و )5معادالت ) پژوهشتعریف شود. برای این  ،پارامترهای صحیح در آن صدق کنند

 {  }}  پارامترهای صحیح 
         {                }    :داریممشاهده ، برای متغیرهای قابلبنابراینکنند.  صدق می {   

    .
           به تعداد  پژوهشکه در کاربرد این  حالی در ،پارامتر ساختاری وجود دارد      در این مدل که توجه شود 

( در طول 8و  5گشتاور اصلی )معادالت  7بار تکرار  28البته توجه به این نکته ضروری است که گشتاورهای مذکور  گشتاور وجود دارد.
کنند،  گشتاورها به تناسب اطالعاتی که ایجاد می ،یافته های مختلف هستند و با استفاده از وزن بهینه در روش گشتاورهای تعمیم سال
 شوند.  دهی میوزن

گر خطی در مرحله تخمین. شود میبرآوردگرد خطی ( 1( و )2)معادالت با استفاده از                    پارامتر  382در مرحله اول 
مشاهده است. برای در سنوات مختلف قابل      ه شدهای صادر عالوه بر تخصیص      که مقادیر دلیل آنه ب ،اعمال استقابلاول 

های  تواند وزن مقیاسی متنوعی هستند که میها و همچنین کاالی عمومی دارای واحدهای  که مقادیر تخصیصدلیل آنه تخمین خطی ب
 اند. ت به میانگین خود موزون شدهکدام نسب تمام متغیرها هر ،گر را تحت تاثیر قرار دهد تخمین
 مدل پادواقع و نتیجۀمدل ضرایب  دبرآور

د. نسازی شومنظور الزم است متغیرها نرمالین د. برای انابع تولید تخمین زده شووت( مرتبط با 8( و )5)ابتدا باید معادالت در مرحله اول 
اعمال با  که شود سازی متغیرها مشاهده میسازی و نرمالتقسیم شده است. با توجه به حقیقیبرای این منظور هر متغیر به میانگین خود 
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می شود. توجه به این نکته ضروری است که برنامه ریز مرکزی نسبت به 
 تبدیل می شود. 

نحوی  هریز مرکزی ببرنامه ،بنابراین.        :همچنین خواهیم داشت ،( در تابع مطلوبیت4در صورت جاگذاری معادله ) ،بنابراین
طور مستقیم بر بهای هر تخصیصی که برای کلیه کاالهای عمومی که گرفت که مطلوبیت حاشیهمیزان تخصیص را تصمیم خواهد 

دهد که ، بهینه اجتماعی زمانی رخ میای مصرف خصوصی باشد. به عبارت دیگرگذارند برابر با مطلوبیت حاشیهمطلوبیت تاثیر می
، گزینه دیگر ها برابر یکدیگر باشند. این نتیجه منطبق با شهود بهینه رفاه اجتماعی است. از سوی دیگرای تخصیصمطلوبیت حاشیه

برای این منظور ابتدا شرط مرتبه اول نسبت به هد. دتخصیص می   ریز مرکزی انتخاب منابعی است که برای تولید کاالی عمومی برنامه
 : شوداخذ می   

(8)    ∑  
   
  

 

   
 ∑

  
  
∑      
 

   

 

   
 

. در بخش بعدی از این قیود هستند معادله( 1) قید M( برابر 8و شرط مرتبه اول ) معادله( 8) قید Jبرابر  ( عمال5ًشرط مرتبه اول )
ریز مرکزی نسبت به که برنامهتوجه به این نکته ضروری است شود.  مدل استفاده میساختاری سازی برای تخمین پارامترهای بهینه

∑صورت ه بشرط مرتبه اول  ،گیرد. در این صورت شرط مرتبه اول می (  )    
 شود.  تبدیل می           

 یافتهاورهای تعمیمتروش گش
پارامترهای ساختاری با فرض در شود. ابتدا مرحله دوم که تخمین  ای استفاده می مرحلهمین پارامترهای مدل از یک روش دوتخ برای

 3هنسن و سینگلتونیافته برای اولین بار توسط روش گشتاورهای تعمیمشود.  برآورد می است، داشتن پارامترهای مرحله اول اختیار
ای )معادله اویلر( ضرایب تابع دورهبینسازی استفاده از شروط مرتبه اول بهینهبا  پژوهشگران پژوهش،توسعه یافت. در این  (3762)

برای هر            صورت ه . این روش مبتنی بر تعدادی گشتاور است که بزنندمیمطلوبیت یا همان رفاه اجتماعی را تخمین 
که  مجموعه کاملی از پارامترهای ساختاری مدل است  مشاهده و مجموعه متغیرهای قابل   ،گشتاورشود. در این  تعریف می  مشاهده 

است که اگر ، به این معنیافته برآورد شوند. چنانچه گشتاور یا قید فوق برای هر مشاهده برقرار باشدباید در روش گشتاورهای تعمیم
 ،غیر از مقادیر صحیح هب ،ازای هر پارامتر. به            :هده داریمدر این صورت برای هر مشا ،پارامترهای صحیح تخمین زده شوند

 انجام شود: (9)سازی بهینهکافی است  ،دست آید هکه پارامتر صحیح ببرای این پساین عبارت غیرصفر خواهد بود. 
(9)    

 
∑        
 

 
 

است پارامترهای مدل ساختاری و همچنین گشتاورها یا قیودی که باید یافته کافی گر گشتاورهای تعمیم اجرای تخمین برای ،بنابراین
ازای گشتاورهای مورد نظر هستند که به (8( و )5معادالت ) پژوهشتعریف شود. برای این  ،پارامترهای صحیح در آن صدق کنند

 {  }}  پارامترهای صحیح 
         {                }    :داریممشاهده ، برای متغیرهای قابلبنابراینکنند.  صدق می {   

    .
           به تعداد  پژوهشکه در کاربرد این  حالی در ،پارامتر ساختاری وجود دارد      در این مدل که توجه شود 

( در طول 8و  5گشتاور اصلی )معادالت  7بار تکرار  28البته توجه به این نکته ضروری است که گشتاورهای مذکور  گشتاور وجود دارد.
کنند،  گشتاورها به تناسب اطالعاتی که ایجاد می ،یافته های مختلف هستند و با استفاده از وزن بهینه در روش گشتاورهای تعمیم سال
 شوند.  دهی میوزن

گر خطی در مرحله تخمین. شود میبرآوردگرد خطی ( 1( و )2)معادالت با استفاده از                    پارامتر  382در مرحله اول 
مشاهده است. برای در سنوات مختلف قابل      ه شدهای صادر عالوه بر تخصیص      که مقادیر دلیل آنه ب ،اعمال استقابلاول 

های  تواند وزن مقیاسی متنوعی هستند که میها و همچنین کاالی عمومی دارای واحدهای  که مقادیر تخصیصدلیل آنه تخمین خطی ب
 اند. ت به میانگین خود موزون شدهکدام نسب تمام متغیرها هر ،گر را تحت تاثیر قرار دهد تخمین
 مدل پادواقع و نتیجۀمدل ضرایب  دبرآور

د. نسازی شومنظور الزم است متغیرها نرمالین د. برای انابع تولید تخمین زده شووت( مرتبط با 8( و )5)ابتدا باید معادالت در مرحله اول 
اعمال با  که شود سازی متغیرها مشاهده میسازی و نرمالتقسیم شده است. با توجه به حقیقیبرای این منظور هر متغیر به میانگین خود 
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در این صورت، شرط مرتبه اول به صورت 

1. Feasibility 
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روش گشتاورهای تعميم یافته

که  دوم  مرحله  ابتدا  استفاده می شود.  دومرحله ای  از یک روش  پارامترهای مدل  تخمین  برای 
تخمین پارامترهای ساختاری با فرض در اختیار داشتن پارامترهای مرحله اول است، برآورد می شود. 
روش گشتاورهای تعمیم یافته برای اولین بار توسط هنسن و سینگلتون۱ )۱۹8۲( توسعه یافت. در 
این پژوهش، پژوهشگران با استفاده از شروط مرتبه اول بهینه سازی بین دوره ای )معادله اویلر( ضرایب 
تابع مطلوبیت یا همان رفاه اجتماعی را تخمین می زنند. این روش مبتنی بر تعدادی گشتاور است که 
 برای هر مشاهده i تعریف می شود. در این گشتاور، z مجموعه متغیرهای 

نحوی  هریز مرکزی ببرنامه ،بنابراین.        :همچنین خواهیم داشت ،( در تابع مطلوبیت4در صورت جاگذاری معادله ) ،بنابراین
طور مستقیم بر بهای هر تخصیصی که برای کلیه کاالهای عمومی که گرفت که مطلوبیت حاشیهمیزان تخصیص را تصمیم خواهد 

دهد که ، بهینه اجتماعی زمانی رخ میای مصرف خصوصی باشد. به عبارت دیگرگذارند برابر با مطلوبیت حاشیهمطلوبیت تاثیر می
، گزینه دیگر ها برابر یکدیگر باشند. این نتیجه منطبق با شهود بهینه رفاه اجتماعی است. از سوی دیگرای تخصیصمطلوبیت حاشیه

برای این منظور ابتدا شرط مرتبه اول نسبت به هد. دتخصیص می   ریز مرکزی انتخاب منابعی است که برای تولید کاالی عمومی برنامه
 : شوداخذ می   

(8)    ∑  
   
  

 

   
 ∑

  
  
∑      
 

   

 

   
 

. در بخش بعدی از این قیود هستند معادله( 1) قید M( برابر 8و شرط مرتبه اول ) معادله( 8) قید Jبرابر  ( عمال5ًشرط مرتبه اول )
ریز مرکزی نسبت به که برنامهتوجه به این نکته ضروری است شود.  مدل استفاده میساختاری سازی برای تخمین پارامترهای بهینه

∑صورت ه بشرط مرتبه اول  ،گیرد. در این صورت شرط مرتبه اول می (  )    
 شود.  تبدیل می           

 یافتهاورهای تعمیمتروش گش
پارامترهای ساختاری با فرض در شود. ابتدا مرحله دوم که تخمین  ای استفاده می مرحلهمین پارامترهای مدل از یک روش دوتخ برای

 3هنسن و سینگلتونیافته برای اولین بار توسط روش گشتاورهای تعمیمشود.  برآورد می است، داشتن پارامترهای مرحله اول اختیار
ای )معادله اویلر( ضرایب تابع دورهبینسازی استفاده از شروط مرتبه اول بهینهبا  پژوهشگران پژوهش،توسعه یافت. در این  (3762)

برای هر            صورت ه . این روش مبتنی بر تعدادی گشتاور است که بزنندمیمطلوبیت یا همان رفاه اجتماعی را تخمین 
که  مجموعه کاملی از پارامترهای ساختاری مدل است  مشاهده و مجموعه متغیرهای قابل   ،گشتاورشود. در این  تعریف می  مشاهده 

است که اگر ، به این معنیافته برآورد شوند. چنانچه گشتاور یا قید فوق برای هر مشاهده برقرار باشدباید در روش گشتاورهای تعمیم
 ،غیر از مقادیر صحیح هب ،ازای هر پارامتر. به            :هده داریمدر این صورت برای هر مشا ،پارامترهای صحیح تخمین زده شوند

 انجام شود: (9)سازی بهینهکافی است  ،دست آید هکه پارامتر صحیح ببرای این پساین عبارت غیرصفر خواهد بود. 
(9)    

 
∑        
 

 
 

است پارامترهای مدل ساختاری و همچنین گشتاورها یا قیودی که باید یافته کافی گر گشتاورهای تعمیم اجرای تخمین برای ،بنابراین
ازای گشتاورهای مورد نظر هستند که به (8( و )5معادالت ) پژوهشتعریف شود. برای این  ،پارامترهای صحیح در آن صدق کنند

 {  }}  پارامترهای صحیح 
         {                }    :داریممشاهده ، برای متغیرهای قابلبنابراینکنند.  صدق می {   

    .
           به تعداد  پژوهشکه در کاربرد این  حالی در ،پارامتر ساختاری وجود دارد      در این مدل که توجه شود 

( در طول 8و  5گشتاور اصلی )معادالت  7بار تکرار  28البته توجه به این نکته ضروری است که گشتاورهای مذکور  گشتاور وجود دارد.
کنند،  گشتاورها به تناسب اطالعاتی که ایجاد می ،یافته های مختلف هستند و با استفاده از وزن بهینه در روش گشتاورهای تعمیم سال
 شوند.  دهی میوزن

گر خطی در مرحله تخمین. شود میبرآوردگرد خطی ( 1( و )2)معادالت با استفاده از                    پارامتر  382در مرحله اول 
مشاهده است. برای در سنوات مختلف قابل      ه شدهای صادر عالوه بر تخصیص      که مقادیر دلیل آنه ب ،اعمال استقابلاول 

های  تواند وزن مقیاسی متنوعی هستند که میها و همچنین کاالی عمومی دارای واحدهای  که مقادیر تخصیصدلیل آنه تخمین خطی ب
 اند. ت به میانگین خود موزون شدهکدام نسب تمام متغیرها هر ،گر را تحت تاثیر قرار دهد تخمین
 مدل پادواقع و نتیجۀمدل ضرایب  دبرآور

د. نسازی شومنظور الزم است متغیرها نرمالین د. برای انابع تولید تخمین زده شووت( مرتبط با 8( و )5)ابتدا باید معادالت در مرحله اول 
اعمال با  که شود سازی متغیرها مشاهده میسازی و نرمالتقسیم شده است. با توجه به حقیقیبرای این منظور هر متغیر به میانگین خود 
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به صورت 
باید در روش گشتاورهای  پارامترهای ساختاری مدل است که  از   مجموعه کاملی 

نحوی  هریز مرکزی ببرنامه ،بنابراین.        :همچنین خواهیم داشت ،( در تابع مطلوبیت4در صورت جاگذاری معادله ) ،بنابراین
طور مستقیم بر بهای هر تخصیصی که برای کلیه کاالهای عمومی که گرفت که مطلوبیت حاشیهمیزان تخصیص را تصمیم خواهد 

دهد که ، بهینه اجتماعی زمانی رخ میای مصرف خصوصی باشد. به عبارت دیگرگذارند برابر با مطلوبیت حاشیهمطلوبیت تاثیر می
، گزینه دیگر ها برابر یکدیگر باشند. این نتیجه منطبق با شهود بهینه رفاه اجتماعی است. از سوی دیگرای تخصیصمطلوبیت حاشیه

برای این منظور ابتدا شرط مرتبه اول نسبت به هد. دتخصیص می   ریز مرکزی انتخاب منابعی است که برای تولید کاالی عمومی برنامه
 : شوداخذ می   

(8)    ∑  
   
  

 

   
 ∑

  
  
∑      
 

   

 

   
 

. در بخش بعدی از این قیود هستند معادله( 1) قید M( برابر 8و شرط مرتبه اول ) معادله( 8) قید Jبرابر  ( عمال5ًشرط مرتبه اول )
ریز مرکزی نسبت به که برنامهتوجه به این نکته ضروری است شود.  مدل استفاده میساختاری سازی برای تخمین پارامترهای بهینه

∑صورت ه بشرط مرتبه اول  ،گیرد. در این صورت شرط مرتبه اول می (  )    
 شود.  تبدیل می           

 یافتهاورهای تعمیمتروش گش
پارامترهای ساختاری با فرض در شود. ابتدا مرحله دوم که تخمین  ای استفاده می مرحلهمین پارامترهای مدل از یک روش دوتخ برای

 3هنسن و سینگلتونیافته برای اولین بار توسط روش گشتاورهای تعمیمشود.  برآورد می است، داشتن پارامترهای مرحله اول اختیار
ای )معادله اویلر( ضرایب تابع دورهبینسازی استفاده از شروط مرتبه اول بهینهبا  پژوهشگران پژوهش،توسعه یافت. در این  (3762)

برای هر            صورت ه . این روش مبتنی بر تعدادی گشتاور است که بزنندمیمطلوبیت یا همان رفاه اجتماعی را تخمین 
که  مجموعه کاملی از پارامترهای ساختاری مدل است  مشاهده و مجموعه متغیرهای قابل   ،گشتاورشود. در این  تعریف می  مشاهده 

است که اگر ، به این معنیافته برآورد شوند. چنانچه گشتاور یا قید فوق برای هر مشاهده برقرار باشدباید در روش گشتاورهای تعمیم
 ،غیر از مقادیر صحیح هب ،ازای هر پارامتر. به            :هده داریمدر این صورت برای هر مشا ،پارامترهای صحیح تخمین زده شوند

 انجام شود: (9)سازی بهینهکافی است  ،دست آید هکه پارامتر صحیح ببرای این پساین عبارت غیرصفر خواهد بود. 
(9)    

 
∑        
 

 
 

است پارامترهای مدل ساختاری و همچنین گشتاورها یا قیودی که باید یافته کافی گر گشتاورهای تعمیم اجرای تخمین برای ،بنابراین
ازای گشتاورهای مورد نظر هستند که به (8( و )5معادالت ) پژوهشتعریف شود. برای این  ،پارامترهای صحیح در آن صدق کنند

 {  }}  پارامترهای صحیح 
         {                }    :داریممشاهده ، برای متغیرهای قابلبنابراینکنند.  صدق می {   

    .
           به تعداد  پژوهشکه در کاربرد این  حالی در ،پارامتر ساختاری وجود دارد      در این مدل که توجه شود 

( در طول 8و  5گشتاور اصلی )معادالت  7بار تکرار  28البته توجه به این نکته ضروری است که گشتاورهای مذکور  گشتاور وجود دارد.
کنند،  گشتاورها به تناسب اطالعاتی که ایجاد می ،یافته های مختلف هستند و با استفاده از وزن بهینه در روش گشتاورهای تعمیم سال
 شوند.  دهی میوزن

گر خطی در مرحله تخمین. شود میبرآوردگرد خطی ( 1( و )2)معادالت با استفاده از                    پارامتر  382در مرحله اول 
مشاهده است. برای در سنوات مختلف قابل      ه شدهای صادر عالوه بر تخصیص      که مقادیر دلیل آنه ب ،اعمال استقابلاول 

های  تواند وزن مقیاسی متنوعی هستند که میها و همچنین کاالی عمومی دارای واحدهای  که مقادیر تخصیصدلیل آنه تخمین خطی ب
 اند. ت به میانگین خود موزون شدهکدام نسب تمام متغیرها هر ،گر را تحت تاثیر قرار دهد تخمین
 مدل پادواقع و نتیجۀمدل ضرایب  دبرآور

د. نسازی شومنظور الزم است متغیرها نرمالین د. برای انابع تولید تخمین زده شووت( مرتبط با 8( و )5)ابتدا باید معادالت در مرحله اول 
اعمال با  که شود سازی متغیرها مشاهده میسازی و نرمالتقسیم شده است. با توجه به حقیقیبرای این منظور هر متغیر به میانگین خود 
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قابل مشاهده و 
تعمیم یافته برآورد شوند. چنانچه گشتاور یا قید فوق برای هر مشاهده برقرار باشد، به این معناست 

نحوی  هریز مرکزی ببرنامه ،بنابراین.        :همچنین خواهیم داشت ،( در تابع مطلوبیت4در صورت جاگذاری معادله ) ،بنابراین
طور مستقیم بر بهای هر تخصیصی که برای کلیه کاالهای عمومی که گرفت که مطلوبیت حاشیهمیزان تخصیص را تصمیم خواهد 

دهد که ، بهینه اجتماعی زمانی رخ میای مصرف خصوصی باشد. به عبارت دیگرگذارند برابر با مطلوبیت حاشیهمطلوبیت تاثیر می
، گزینه دیگر ها برابر یکدیگر باشند. این نتیجه منطبق با شهود بهینه رفاه اجتماعی است. از سوی دیگرای تخصیصمطلوبیت حاشیه

برای این منظور ابتدا شرط مرتبه اول نسبت به هد. دتخصیص می   ریز مرکزی انتخاب منابعی است که برای تولید کاالی عمومی برنامه
 : شوداخذ می   

(8)    ∑  
   
  

 

   
 ∑

  
  
∑      
 

   

 

   
 

. در بخش بعدی از این قیود هستند معادله( 1) قید M( برابر 8و شرط مرتبه اول ) معادله( 8) قید Jبرابر  ( عمال5ًشرط مرتبه اول )
ریز مرکزی نسبت به که برنامهتوجه به این نکته ضروری است شود.  مدل استفاده میساختاری سازی برای تخمین پارامترهای بهینه

∑صورت ه بشرط مرتبه اول  ،گیرد. در این صورت شرط مرتبه اول می (  )    
 شود.  تبدیل می           

 یافتهاورهای تعمیمتروش گش
پارامترهای ساختاری با فرض در شود. ابتدا مرحله دوم که تخمین  ای استفاده می مرحلهمین پارامترهای مدل از یک روش دوتخ برای

 3هنسن و سینگلتونیافته برای اولین بار توسط روش گشتاورهای تعمیمشود.  برآورد می است، داشتن پارامترهای مرحله اول اختیار
ای )معادله اویلر( ضرایب تابع دورهبینسازی استفاده از شروط مرتبه اول بهینهبا  پژوهشگران پژوهش،توسعه یافت. در این  (3762)

برای هر            صورت ه . این روش مبتنی بر تعدادی گشتاور است که بزنندمیمطلوبیت یا همان رفاه اجتماعی را تخمین 
که  مجموعه کاملی از پارامترهای ساختاری مدل است  مشاهده و مجموعه متغیرهای قابل   ،گشتاورشود. در این  تعریف می  مشاهده 

است که اگر ، به این معنیافته برآورد شوند. چنانچه گشتاور یا قید فوق برای هر مشاهده برقرار باشدباید در روش گشتاورهای تعمیم
 ،غیر از مقادیر صحیح هب ،ازای هر پارامتر. به            :هده داریمدر این صورت برای هر مشا ،پارامترهای صحیح تخمین زده شوند

 انجام شود: (9)سازی بهینهکافی است  ،دست آید هکه پارامتر صحیح ببرای این پساین عبارت غیرصفر خواهد بود. 
(9)    

 
∑        
 

 
 

است پارامترهای مدل ساختاری و همچنین گشتاورها یا قیودی که باید یافته کافی گر گشتاورهای تعمیم اجرای تخمین برای ،بنابراین
ازای گشتاورهای مورد نظر هستند که به (8( و )5معادالت ) پژوهشتعریف شود. برای این  ،پارامترهای صحیح در آن صدق کنند

 {  }}  پارامترهای صحیح 
         {                }    :داریممشاهده ، برای متغیرهای قابلبنابراینکنند.  صدق می {   
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های  تواند وزن مقیاسی متنوعی هستند که میها و همچنین کاالی عمومی دارای واحدهای  که مقادیر تخصیصدلیل آنه تخمین خطی ب
 اند. ت به میانگین خود موزون شدهکدام نسب تمام متغیرها هر ،گر را تحت تاثیر قرار دهد تخمین
 مدل پادواقع و نتیجۀمدل ضرایب  دبرآور

د. نسازی شومنظور الزم است متغیرها نرمالین د. برای انابع تولید تخمین زده شووت( مرتبط با 8( و )5)ابتدا باید معادالت در مرحله اول 
اعمال با  که شود سازی متغیرها مشاهده میسازی و نرمالتقسیم شده است. با توجه به حقیقیبرای این منظور هر متغیر به میانگین خود 
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که اگر پارامترهای صحیح تخمین زده شوند، در این صورت برای هر مشاهده داریم: 
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           به تعداد  پژوهشکه در کاربرد این  حالی در ،پارامتر ساختاری وجود دارد      در این مدل که توجه شود 

( در طول 8و  5گشتاور اصلی )معادالت  7بار تکرار  28البته توجه به این نکته ضروری است که گشتاورهای مذکور  گشتاور وجود دارد.
کنند،  گشتاورها به تناسب اطالعاتی که ایجاد می ،یافته های مختلف هستند و با استفاده از وزن بهینه در روش گشتاورهای تعمیم سال
 شوند.  دهی میوزن

گر خطی در مرحله تخمین. شود میبرآوردگرد خطی ( 1( و )2)معادالت با استفاده از                    پارامتر  382در مرحله اول 
مشاهده است. برای در سنوات مختلف قابل      ه شدهای صادر عالوه بر تخصیص      که مقادیر دلیل آنه ب ،اعمال استقابلاول 

های  تواند وزن مقیاسی متنوعی هستند که میها و همچنین کاالی عمومی دارای واحدهای  که مقادیر تخصیصدلیل آنه تخمین خطی ب
 اند. ت به میانگین خود موزون شدهکدام نسب تمام متغیرها هر ،گر را تحت تاثیر قرار دهد تخمین
 مدل پادواقع و نتیجۀمدل ضرایب  دبرآور

د. نسازی شومنظور الزم است متغیرها نرمالین د. برای انابع تولید تخمین زده شووت( مرتبط با 8( و )5)ابتدا باید معادالت در مرحله اول 
اعمال با  که شود سازی متغیرها مشاهده میسازی و نرمالتقسیم شده است. با توجه به حقیقیبرای این منظور هر متغیر به میانگین خود 
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پژوهش معادالت )۵( و )۶( گشتاورهای مورد نظر هستند که به ازای پارامترهای صحیح 
 .

نحوی  هریز مرکزی ببرنامه ،بنابراین.        :همچنین خواهیم داشت ،( در تابع مطلوبیت4در صورت جاگذاری معادله ) ،بنابراین
طور مستقیم بر بهای هر تخصیصی که برای کلیه کاالهای عمومی که گرفت که مطلوبیت حاشیهمیزان تخصیص را تصمیم خواهد 

دهد که ، بهینه اجتماعی زمانی رخ میای مصرف خصوصی باشد. به عبارت دیگرگذارند برابر با مطلوبیت حاشیهمطلوبیت تاثیر می
، گزینه دیگر ها برابر یکدیگر باشند. این نتیجه منطبق با شهود بهینه رفاه اجتماعی است. از سوی دیگرای تخصیصمطلوبیت حاشیه

برای این منظور ابتدا شرط مرتبه اول نسبت به هد. دتخصیص می   ریز مرکزی انتخاب منابعی است که برای تولید کاالی عمومی برنامه
 : شوداخذ می   

(8)    ∑  
   
  

 

   
 ∑

  
  
∑      
 

   

 

   
 

. در بخش بعدی از این قیود هستند معادله( 1) قید M( برابر 8و شرط مرتبه اول ) معادله( 8) قید Jبرابر  ( عمال5ًشرط مرتبه اول )
ریز مرکزی نسبت به که برنامهتوجه به این نکته ضروری است شود.  مدل استفاده میساختاری سازی برای تخمین پارامترهای بهینه

∑صورت ه بشرط مرتبه اول  ،گیرد. در این صورت شرط مرتبه اول می (  )    
 شود.  تبدیل می           

 یافتهاورهای تعمیمتروش گش
پارامترهای ساختاری با فرض در شود. ابتدا مرحله دوم که تخمین  ای استفاده می مرحلهمین پارامترهای مدل از یک روش دوتخ برای

 3هنسن و سینگلتونیافته برای اولین بار توسط روش گشتاورهای تعمیمشود.  برآورد می است، داشتن پارامترهای مرحله اول اختیار
ای )معادله اویلر( ضرایب تابع دورهبینسازی استفاده از شروط مرتبه اول بهینهبا  پژوهشگران پژوهش،توسعه یافت. در این  (3762)

برای هر            صورت ه . این روش مبتنی بر تعدادی گشتاور است که بزنندمیمطلوبیت یا همان رفاه اجتماعی را تخمین 
که  مجموعه کاملی از پارامترهای ساختاری مدل است  مشاهده و مجموعه متغیرهای قابل   ،گشتاورشود. در این  تعریف می  مشاهده 

است که اگر ، به این معنیافته برآورد شوند. چنانچه گشتاور یا قید فوق برای هر مشاهده برقرار باشدباید در روش گشتاورهای تعمیم
 ،غیر از مقادیر صحیح هب ،ازای هر پارامتر. به            :هده داریمدر این صورت برای هر مشا ،پارامترهای صحیح تخمین زده شوند

 انجام شود: (9)سازی بهینهکافی است  ،دست آید هکه پارامتر صحیح ببرای این پساین عبارت غیرصفر خواهد بود. 
(9)    

 
∑        
 

 
 

است پارامترهای مدل ساختاری و همچنین گشتاورها یا قیودی که باید یافته کافی گر گشتاورهای تعمیم اجرای تخمین برای ،بنابراین
ازای گشتاورهای مورد نظر هستند که به (8( و )5معادالت ) پژوهشتعریف شود. برای این  ،پارامترهای صحیح در آن صدق کنند

 {  }}  پارامترهای صحیح 
         {                }    :داریممشاهده ، برای متغیرهای قابلبنابراینکنند.  صدق می {   

    .
           به تعداد  پژوهشکه در کاربرد این  حالی در ،پارامتر ساختاری وجود دارد      در این مدل که توجه شود 

( در طول 8و  5گشتاور اصلی )معادالت  7بار تکرار  28البته توجه به این نکته ضروری است که گشتاورهای مذکور  گشتاور وجود دارد.
کنند،  گشتاورها به تناسب اطالعاتی که ایجاد می ،یافته های مختلف هستند و با استفاده از وزن بهینه در روش گشتاورهای تعمیم سال
 شوند.  دهی میوزن

گر خطی در مرحله تخمین. شود میبرآوردگرد خطی ( 1( و )2)معادالت با استفاده از                    پارامتر  382در مرحله اول 
مشاهده است. برای در سنوات مختلف قابل      ه شدهای صادر عالوه بر تخصیص      که مقادیر دلیل آنه ب ،اعمال استقابلاول 

های  تواند وزن مقیاسی متنوعی هستند که میها و همچنین کاالی عمومی دارای واحدهای  که مقادیر تخصیصدلیل آنه تخمین خطی ب
 اند. ت به میانگین خود موزون شدهکدام نسب تمام متغیرها هر ،گر را تحت تاثیر قرار دهد تخمین
 مدل پادواقع و نتیجۀمدل ضرایب  دبرآور

د. نسازی شومنظور الزم است متغیرها نرمالین د. برای انابع تولید تخمین زده شووت( مرتبط با 8( و )5)ابتدا باید معادالت در مرحله اول 
اعمال با  که شود سازی متغیرها مشاهده میسازی و نرمالتقسیم شده است. با توجه به حقیقیبرای این منظور هر متغیر به میانگین خود 
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داریم:  قابل مشاهده  متغیرهای  برای  بنابراین،  می کنند.  صدق 
این  کاربرد  در  که  حالی  در  دارد،  وجود  ساختاری  پارامتر   

نحوی  هریز مرکزی ببرنامه ،بنابراین.        :همچنین خواهیم داشت ،( در تابع مطلوبیت4در صورت جاگذاری معادله ) ،بنابراین
طور مستقیم بر بهای هر تخصیصی که برای کلیه کاالهای عمومی که گرفت که مطلوبیت حاشیهمیزان تخصیص را تصمیم خواهد 

دهد که ، بهینه اجتماعی زمانی رخ میای مصرف خصوصی باشد. به عبارت دیگرگذارند برابر با مطلوبیت حاشیهمطلوبیت تاثیر می
، گزینه دیگر ها برابر یکدیگر باشند. این نتیجه منطبق با شهود بهینه رفاه اجتماعی است. از سوی دیگرای تخصیصمطلوبیت حاشیه

برای این منظور ابتدا شرط مرتبه اول نسبت به هد. دتخصیص می   ریز مرکزی انتخاب منابعی است که برای تولید کاالی عمومی برنامه
 : شوداخذ می   

(8)    ∑  
   
  

 

   
 ∑

  
  
∑      
 

   

 

   
 

. در بخش بعدی از این قیود هستند معادله( 1) قید M( برابر 8و شرط مرتبه اول ) معادله( 8) قید Jبرابر  ( عمال5ًشرط مرتبه اول )
ریز مرکزی نسبت به که برنامهتوجه به این نکته ضروری است شود.  مدل استفاده میساختاری سازی برای تخمین پارامترهای بهینه

∑صورت ه بشرط مرتبه اول  ،گیرد. در این صورت شرط مرتبه اول می (  )    
 شود.  تبدیل می           

 یافتهاورهای تعمیمتروش گش
پارامترهای ساختاری با فرض در شود. ابتدا مرحله دوم که تخمین  ای استفاده می مرحلهمین پارامترهای مدل از یک روش دوتخ برای

 3هنسن و سینگلتونیافته برای اولین بار توسط روش گشتاورهای تعمیمشود.  برآورد می است، داشتن پارامترهای مرحله اول اختیار
ای )معادله اویلر( ضرایب تابع دورهبینسازی استفاده از شروط مرتبه اول بهینهبا  پژوهشگران پژوهش،توسعه یافت. در این  (3762)

برای هر            صورت ه . این روش مبتنی بر تعدادی گشتاور است که بزنندمیمطلوبیت یا همان رفاه اجتماعی را تخمین 
که  مجموعه کاملی از پارامترهای ساختاری مدل است  مشاهده و مجموعه متغیرهای قابل   ،گشتاورشود. در این  تعریف می  مشاهده 

است که اگر ، به این معنیافته برآورد شوند. چنانچه گشتاور یا قید فوق برای هر مشاهده برقرار باشدباید در روش گشتاورهای تعمیم
 ،غیر از مقادیر صحیح هب ،ازای هر پارامتر. به            :هده داریمدر این صورت برای هر مشا ،پارامترهای صحیح تخمین زده شوند

 انجام شود: (9)سازی بهینهکافی است  ،دست آید هکه پارامتر صحیح ببرای این پساین عبارت غیرصفر خواهد بود. 
(9)    

 
∑        
 

 
 

است پارامترهای مدل ساختاری و همچنین گشتاورها یا قیودی که باید یافته کافی گر گشتاورهای تعمیم اجرای تخمین برای ،بنابراین
ازای گشتاورهای مورد نظر هستند که به (8( و )5معادالت ) پژوهشتعریف شود. برای این  ،پارامترهای صحیح در آن صدق کنند

 {  }}  پارامترهای صحیح 
         {                }    :داریممشاهده ، برای متغیرهای قابلبنابراینکنند.  صدق می {   

    .
           به تعداد  پژوهشکه در کاربرد این  حالی در ،پارامتر ساختاری وجود دارد      در این مدل که توجه شود 

( در طول 8و  5گشتاور اصلی )معادالت  7بار تکرار  28البته توجه به این نکته ضروری است که گشتاورهای مذکور  گشتاور وجود دارد.
کنند،  گشتاورها به تناسب اطالعاتی که ایجاد می ،یافته های مختلف هستند و با استفاده از وزن بهینه در روش گشتاورهای تعمیم سال
 شوند.  دهی میوزن

گر خطی در مرحله تخمین. شود میبرآوردگرد خطی ( 1( و )2)معادالت با استفاده از                    پارامتر  382در مرحله اول 
مشاهده است. برای در سنوات مختلف قابل      ه شدهای صادر عالوه بر تخصیص      که مقادیر دلیل آنه ب ،اعمال استقابلاول 

های  تواند وزن مقیاسی متنوعی هستند که میها و همچنین کاالی عمومی دارای واحدهای  که مقادیر تخصیصدلیل آنه تخمین خطی ب
 اند. ت به میانگین خود موزون شدهکدام نسب تمام متغیرها هر ،گر را تحت تاثیر قرار دهد تخمین
 مدل پادواقع و نتیجۀمدل ضرایب  دبرآور

د. نسازی شومنظور الزم است متغیرها نرمالین د. برای انابع تولید تخمین زده شووت( مرتبط با 8( و )5)ابتدا باید معادالت در مرحله اول 
اعمال با  که شود سازی متغیرها مشاهده میسازی و نرمالتقسیم شده است. با توجه به حقیقیبرای این منظور هر متغیر به میانگین خود 
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مدل  این  در  که  توجه شود 
البته توجه به این نکته ضروری است که   گشتاور وجود دارد. 

نحوی  هریز مرکزی ببرنامه ،بنابراین.        :همچنین خواهیم داشت ،( در تابع مطلوبیت4در صورت جاگذاری معادله ) ،بنابراین
طور مستقیم بر بهای هر تخصیصی که برای کلیه کاالهای عمومی که گرفت که مطلوبیت حاشیهمیزان تخصیص را تصمیم خواهد 

دهد که ، بهینه اجتماعی زمانی رخ میای مصرف خصوصی باشد. به عبارت دیگرگذارند برابر با مطلوبیت حاشیهمطلوبیت تاثیر می
، گزینه دیگر ها برابر یکدیگر باشند. این نتیجه منطبق با شهود بهینه رفاه اجتماعی است. از سوی دیگرای تخصیصمطلوبیت حاشیه

برای این منظور ابتدا شرط مرتبه اول نسبت به هد. دتخصیص می   ریز مرکزی انتخاب منابعی است که برای تولید کاالی عمومی برنامه
 : شوداخذ می   

(8)    ∑  
   
  

 

   
 ∑

  
  
∑      
 

   

 

   
 

. در بخش بعدی از این قیود هستند معادله( 1) قید M( برابر 8و شرط مرتبه اول ) معادله( 8) قید Jبرابر  ( عمال5ًشرط مرتبه اول )
ریز مرکزی نسبت به که برنامهتوجه به این نکته ضروری است شود.  مدل استفاده میساختاری سازی برای تخمین پارامترهای بهینه

∑صورت ه بشرط مرتبه اول  ،گیرد. در این صورت شرط مرتبه اول می (  )    
 شود.  تبدیل می           

 یافتهاورهای تعمیمتروش گش
پارامترهای ساختاری با فرض در شود. ابتدا مرحله دوم که تخمین  ای استفاده می مرحلهمین پارامترهای مدل از یک روش دوتخ برای

 3هنسن و سینگلتونیافته برای اولین بار توسط روش گشتاورهای تعمیمشود.  برآورد می است، داشتن پارامترهای مرحله اول اختیار
ای )معادله اویلر( ضرایب تابع دورهبینسازی استفاده از شروط مرتبه اول بهینهبا  پژوهشگران پژوهش،توسعه یافت. در این  (3762)

برای هر            صورت ه . این روش مبتنی بر تعدادی گشتاور است که بزنندمیمطلوبیت یا همان رفاه اجتماعی را تخمین 
که  مجموعه کاملی از پارامترهای ساختاری مدل است  مشاهده و مجموعه متغیرهای قابل   ،گشتاورشود. در این  تعریف می  مشاهده 

است که اگر ، به این معنیافته برآورد شوند. چنانچه گشتاور یا قید فوق برای هر مشاهده برقرار باشدباید در روش گشتاورهای تعمیم
 ،غیر از مقادیر صحیح هب ،ازای هر پارامتر. به            :هده داریمدر این صورت برای هر مشا ،پارامترهای صحیح تخمین زده شوند

 انجام شود: (9)سازی بهینهکافی است  ،دست آید هکه پارامتر صحیح ببرای این پساین عبارت غیرصفر خواهد بود. 
(9)    

 
∑        
 

 
 

است پارامترهای مدل ساختاری و همچنین گشتاورها یا قیودی که باید یافته کافی گر گشتاورهای تعمیم اجرای تخمین برای ،بنابراین
ازای گشتاورهای مورد نظر هستند که به (8( و )5معادالت ) پژوهشتعریف شود. برای این  ،پارامترهای صحیح در آن صدق کنند

 {  }}  پارامترهای صحیح 
         {                }    :داریممشاهده ، برای متغیرهای قابلبنابراینکنند.  صدق می {   

    .
           به تعداد  پژوهشکه در کاربرد این  حالی در ،پارامتر ساختاری وجود دارد      در این مدل که توجه شود 

( در طول 8و  5گشتاور اصلی )معادالت  7بار تکرار  28البته توجه به این نکته ضروری است که گشتاورهای مذکور  گشتاور وجود دارد.
کنند،  گشتاورها به تناسب اطالعاتی که ایجاد می ،یافته های مختلف هستند و با استفاده از وزن بهینه در روش گشتاورهای تعمیم سال
 شوند.  دهی میوزن

گر خطی در مرحله تخمین. شود میبرآوردگرد خطی ( 1( و )2)معادالت با استفاده از                    پارامتر  382در مرحله اول 
مشاهده است. برای در سنوات مختلف قابل      ه شدهای صادر عالوه بر تخصیص      که مقادیر دلیل آنه ب ،اعمال استقابلاول 

های  تواند وزن مقیاسی متنوعی هستند که میها و همچنین کاالی عمومی دارای واحدهای  که مقادیر تخصیصدلیل آنه تخمین خطی ب
 اند. ت به میانگین خود موزون شدهکدام نسب تمام متغیرها هر ،گر را تحت تاثیر قرار دهد تخمین
 مدل پادواقع و نتیجۀمدل ضرایب  دبرآور

د. نسازی شومنظور الزم است متغیرها نرمالین د. برای انابع تولید تخمین زده شووت( مرتبط با 8( و )5)ابتدا باید معادالت در مرحله اول 
اعمال با  که شود سازی متغیرها مشاهده میسازی و نرمالتقسیم شده است. با توجه به حقیقیبرای این منظور هر متغیر به میانگین خود 
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پژوهش به تعداد 
گشتاورهای مذکور ۲۶ بار تکرار ۹ گشتاور اصلی )معادالت ۵ و ۶( در طول سال های مختلف هستند 
و با استفاده از وزن بهینه در روش گشتاورهای تعمیم یافته، گشتاورها به تناسب اطالعاتی که ایجاد 

می کنند، وزن دهی می شوند. 
برآوردگرد   )۳( و   )۲( معادالت  از  استفاده  با   

نحوی  هریز مرکزی ببرنامه ،بنابراین.        :همچنین خواهیم داشت ،( در تابع مطلوبیت4در صورت جاگذاری معادله ) ،بنابراین
طور مستقیم بر بهای هر تخصیصی که برای کلیه کاالهای عمومی که گرفت که مطلوبیت حاشیهمیزان تخصیص را تصمیم خواهد 

دهد که ، بهینه اجتماعی زمانی رخ میای مصرف خصوصی باشد. به عبارت دیگرگذارند برابر با مطلوبیت حاشیهمطلوبیت تاثیر می
، گزینه دیگر ها برابر یکدیگر باشند. این نتیجه منطبق با شهود بهینه رفاه اجتماعی است. از سوی دیگرای تخصیصمطلوبیت حاشیه

برای این منظور ابتدا شرط مرتبه اول نسبت به هد. دتخصیص می   ریز مرکزی انتخاب منابعی است که برای تولید کاالی عمومی برنامه
 : شوداخذ می   
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. در بخش بعدی از این قیود هستند معادله( 1) قید M( برابر 8و شرط مرتبه اول ) معادله( 8) قید Jبرابر  ( عمال5ًشرط مرتبه اول )
ریز مرکزی نسبت به که برنامهتوجه به این نکته ضروری است شود.  مدل استفاده میساختاری سازی برای تخمین پارامترهای بهینه

∑صورت ه بشرط مرتبه اول  ،گیرد. در این صورت شرط مرتبه اول می (  )    
 شود.  تبدیل می           

 یافتهاورهای تعمیمتروش گش
پارامترهای ساختاری با فرض در شود. ابتدا مرحله دوم که تخمین  ای استفاده می مرحلهمین پارامترهای مدل از یک روش دوتخ برای

 3هنسن و سینگلتونیافته برای اولین بار توسط روش گشتاورهای تعمیمشود.  برآورد می است، داشتن پارامترهای مرحله اول اختیار
ای )معادله اویلر( ضرایب تابع دورهبینسازی استفاده از شروط مرتبه اول بهینهبا  پژوهشگران پژوهش،توسعه یافت. در این  (3762)

برای هر            صورت ه . این روش مبتنی بر تعدادی گشتاور است که بزنندمیمطلوبیت یا همان رفاه اجتماعی را تخمین 
که  مجموعه کاملی از پارامترهای ساختاری مدل است  مشاهده و مجموعه متغیرهای قابل   ،گشتاورشود. در این  تعریف می  مشاهده 

است که اگر ، به این معنیافته برآورد شوند. چنانچه گشتاور یا قید فوق برای هر مشاهده برقرار باشدباید در روش گشتاورهای تعمیم
 ،غیر از مقادیر صحیح هب ،ازای هر پارامتر. به            :هده داریمدر این صورت برای هر مشا ،پارامترهای صحیح تخمین زده شوند

 انجام شود: (9)سازی بهینهکافی است  ،دست آید هکه پارامتر صحیح ببرای این پساین عبارت غیرصفر خواهد بود. 
(9)    

 
∑        
 

 
 

است پارامترهای مدل ساختاری و همچنین گشتاورها یا قیودی که باید یافته کافی گر گشتاورهای تعمیم اجرای تخمین برای ،بنابراین
ازای گشتاورهای مورد نظر هستند که به (8( و )5معادالت ) پژوهشتعریف شود. برای این  ،پارامترهای صحیح در آن صدق کنند

 {  }}  پارامترهای صحیح 
         {                }    :داریممشاهده ، برای متغیرهای قابلبنابراینکنند.  صدق می {   

    .
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های  تواند وزن مقیاسی متنوعی هستند که میها و همچنین کاالی عمومی دارای واحدهای  که مقادیر تخصیصدلیل آنه تخمین خطی ب
 اند. ت به میانگین خود موزون شدهکدام نسب تمام متغیرها هر ،گر را تحت تاثیر قرار دهد تخمین
 مدل پادواقع و نتیجۀمدل ضرایب  دبرآور
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اعمال با  که شود سازی متغیرها مشاهده میسازی و نرمالتقسیم شده است. با توجه به حقیقیبرای این منظور هر متغیر به میانگین خود 

                                                           
1.Hansen & Singleton 

پارامتر  اول ۱۶۲  مرحله  در 
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خطی می شود. تخمین گر خطی در مرحله اول قابل اعمال است، به دلیل آن که مقادیر 
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( در طول 8و  5گشتاور اصلی )معادالت  7بار تکرار  28البته توجه به این نکته ضروری است که گشتاورهای مذکور  گشتاور وجود دارد.
کنند،  گشتاورها به تناسب اطالعاتی که ایجاد می ،یافته های مختلف هستند و با استفاده از وزن بهینه در روش گشتاورهای تعمیم سال
 شوند.  دهی میوزن

گر خطی در مرحله تخمین. شود میبرآوردگرد خطی ( 1( و )2)معادالت با استفاده از                    پارامتر  382در مرحله اول 
مشاهده است. برای در سنوات مختلف قابل      ه شدهای صادر عالوه بر تخصیص      که مقادیر دلیل آنه ب ،اعمال استقابلاول 

های  تواند وزن مقیاسی متنوعی هستند که میها و همچنین کاالی عمومی دارای واحدهای  که مقادیر تخصیصدلیل آنه تخمین خطی ب
 اند. ت به میانگین خود موزون شدهکدام نسب تمام متغیرها هر ،گر را تحت تاثیر قرار دهد تخمین
 مدل پادواقع و نتیجۀمدل ضرایب  دبرآور

د. نسازی شومنظور الزم است متغیرها نرمالین د. برای انابع تولید تخمین زده شووت( مرتبط با 8( و )5)ابتدا باید معادالت در مرحله اول 
اعمال با  که شود سازی متغیرها مشاهده میسازی و نرمالتقسیم شده است. با توجه به حقیقیبرای این منظور هر متغیر به میانگین خود 

                                                           
1.Hansen & Singleton 

تخصیص های صادرشده 

1. Hansen & Singleton
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مقادیر تخصیص ها و همچنین کاالی عمومی دارای واحدهای مقیاسی متنوعی هستند که می تواند 
وزن های تخمین گر را تحت تاثیر قرار دهد، تمام متغیرها هر کدام نسبت به میانگین خود موزون شده اند.

برآورد ضرایب مدل و نتيجۀ مدل پادواقع

در مرحله اول ابتدا باید معادالت )۵( و )۶( مرتبط با توابع تولید تخمین زده شوند. برای این منظور الزم 
است متغیرها نرمال سازی شوند. برای این منظور هر متغیر به میانگین خود تقسیم شده است. با توجه به 
حقیقی سازی و نرمال سازی متغیرها مشاهده می شود که با اعمال آزمون دیکیـ  فولر متغیرها بدون انباشتگی 

    تخمین پارامترهای معادله تولید کاالی عمومی غیرمستقیم  ،(2جدول )در . متغیرها بدون انباشتگی هستندفولر ـ  آزمون دیکی برآورد شده است.
 برآورد شده است.

 
 (  )تابع تولید کاالهای عمومی غیرمستقیم  :2جدول 

    خدمات مالی و مالیاتی اداره امور عمومی گذارقانون (  ) بودجه فصلگیری:  متغیر مستقل و تصمیم 

کاالی متغیر وابسته: 
 عمومی

(  ) 

 47/1 مصوب مجلس حیها و لوامجموع طرح
 (947/2 ) 

36/1 
 (911/1) 

4/1 
(43/3)/ 

92/1 
(326/6) 

شده در سازمان ثبت اسناد و ثبت یعالمت تجار
 امالک

47/1 
 (813/2 ) 

16/1 
(476/3) 

5/1 
(62/3) 

88/1 
(181/9) 

 16/1 یناخالص داخل دیاز تول اتیسهم مال
 (124/3) 

95/3 
(187/1) 

7/3 
(38/1) 

98/1 
(257/4) 

 . استضرایب تخمینی  t-statاعداد داخل پرانتز  است. (2) شکلدر  شده( بر اساس متغیرهای تعریف2ادله )تخمین مع از: منبع
 

ن بیان شده است یدهد. در این تخم ( نشان می2بودجه هر فصل را در تولید کاالهای عمومی غیرمستقیم مطابق معادله ) اثر، (2جدول )
افزایش میانگین  15/1ها و لوایح مصوب مجلس نیز حدود  تولید طرح ،گذاری افزایش یابدمیانگین بودجه عمومی فصل قانون 3/1که اگر 

که افزایش فصل قانونگذاری موجب افزایش  باید تحلیل شوند. چرا یتحلیل نیستند و در یک مدل ساختارلتنهایی قابیابد. این آثار به می
و همزمان افزایش این کاالی عمومی بر کل بودجه دولت و سایر  شودمیبرای مثال سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی  ،کاالی عمومی

عالوه بر تولید کاالی عمومی  دولت ای مدل ساختاری مورد نظر هستند. ضرایب فوق آثار حاشیه پسمتغیرها اثرگذار است. 
 کند. هزینه میروی کاالهای عمومی مستقیم نیز  ،)غیرمستقیم(

هستند. در جدول )۲(، تخمین پارامترهای معادله تولید کاالی عمومی غیرمستقیم 

)yk(جدول2:تابعتولیدکاالهایعمومیغیرمستقیم

متغير مستقل و تصميم گيری: 
)em( اداره امور قانونگذاربودجه فصل

عمومی
خدمات مالی و 

مالياتی
α0

متغیر وابسته: 
کاالی عمومی

)yk(

مجموع طرح ها و لوایح مصوب 
مجلس

۰/4۹
) ۲/۷4۹ (

۰/۱8
)۰/۷۳۰ (

۰/4
)/۱/4۱(

۰/۷۲
)8/۱۲8(

عالمت تجاری ثبت شده در 
سازمان ثبت اسناد و امالک

۰/4۹
) ۲/۶۳۱ (

۰/۳8
)۱/4۹8(

۰/۵
)۱/8۲(

۰/۶۶
)۷/۳۶۰(

سهم مالیات از تولید ناخالص 
داخلی

۰/۳8
)۱/۰۲4 (

۱/۷۵
)۳/۳۶۹(

۱/۹
)۳/۱۶(

۰/۷۶
)4/۲۵۹(

.استتخمینیضرایبt-statپرانتزداخلاعداد.است)2(شکلدرشدهتعریفمتغیرهایاساسبر)2(معادلهتخمیناز:منبع

جدول )۲(، اثر بودجه هر فصل را در تولید کاالهای عمومی غیرمستقیم مطابق معادله )۲( نشان 
می دهد. در این تخمین بیان شده است که اگر ۰/۱ میانگین بودجه عمومی فصل قانونگذاری افزایش 
یابد، تولید طرح ها و لوایح مصوب مجلس نیز حدود ۰/۰۵ میانگین افزایش می یابد. این آثار به تنهایی 
قابل تحلیل نیستند و در یک مدل ساختاری باید تحلیل شوند. چرا که افزایش فصل قانونگذاری موجب 
افزایش کاالی عمومی، برای مثال سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی می شود و همزمان افزایش این 
کاالی عمومی بر کل بودجه دولت و سایر متغیرها اثرگذار است. پس ضرایب فوق آثار حاشیه ای مدل 
ساختاری مورد نظر هستند. دولت عالوه بر تولید کاالی عمومی )غیرمستقیم(، روی کاالهای عمومی 

مستقیم نیز هزینه می کند.
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)xj(جدول3:تخمینپارامترهایمدلتولیدکاالیعمومی

 )βjf( هزینه کرد در فصل
کاالی عمومی

βjk

سهم مالياتثبت شدهلوایحآموزش عالیآموزشبهداشتحمل و نقلارتباطاتانرژیفصل بودجه

)x j( ی
موم

ی ع
کاال

ه: 
ست

ر واب
تغی

۰/۲۱/۷ ۱/۰ گاز۰/۷ ۱۱/۳- ۱/۷- ۰/۰۱۰/۹ ۲/۹ تعداد انشعاب گازم
۰/۲۰/8 ۰/۳ تلفن۳/۲ ۶/4- 4/۲ ۲/۲- ۳/۲- ۲/4نفوذ تلفن ثابت

۱۷/۶-۱۱/۵ ۱۰/8ریلی۱۳/۰ ۱۶/۷ ۱۹/۲ ۳۹/۵- ۲8/۲- ۱۱/۳خطوط ریلی جدید
۰/۱۰/۵- ۰/۲- بهداشت۰/۵ ۲/۲- ۰/۷ ۰/۹ ۰/4- ۰/4جمعیت پوشش بهداشت

۰/۰۰/۰ ۰/۳ دانش آموز۰/۹- ۲/۲- ۰/۳ ۳/۰ ۰/4 ۰/۷-تعداد دانش آموز
۰/8۰/۹- ۰/۶- دانشجو4/۵۱/۷- ۰/4 ۲/۰ ۰/۲- ۱/۱تعداد دانشجو

)βjfk( هزینه کرد در فصل
قانونمالياتیاسنادقانونمالياتیاسنادقانونمالياتیاسنادقانونکاالی عمومی ميانی

بهداشتریلیریلیریلیتلفنتلفنتلفنانرژیانرژیانرژیبودجه فصل

)x j( ی
موم

ی ع
کاال

ه: 
ست

ر واب
تغی

۵/۳-۰/۵-۳/۵-۶/۱-۲/۹-۱/8۱/۷۱/4-۰/8 ۱/4-تعداد انشعاب گازم
۵/۳-۰/۳۰/۹-۰/۹۲/8-۰/۲۲/۷۲/۰-۱/۲- ۳-نفوذ تلفن ثابت

۰/4۲4/۳۱۲/۱۱۰/۷۱۷/۵۱۹/4-۲۰/۶۲۱/8۳/۷- ۱۹/۲-خطوط ریلی جدید
۱/۵-۰/۱-۰/4-۰/۳-۰/۶-۰/4۰/۶۰/۵-۰/۱ ۰/۱-جمعیت پوشش بهداشت

۰/۲-۰/۹-۰/۳-۱/8-۰/۱-۰/۲-۰/۲-۰/۲ ۰/۱ ۰/4تعداد دانش آموز
۰/4-۲/۱-۰/۲-۱/۱۰/8-۰/۶۰/۹۰/۷-۰/۶ ۰/۷-تعداد دانشجو
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)xj(ادامهجدول3:تخمینپارامترهایمدلتولیدکاالیعمومی

قانونمالياتیاسنادقانونمالياتیاسنادکاالی عمومی ميانی
علومآموزشآموزشآموزشبهداشتبهداشتبودجه فصل

)x j( ی
موم

ی ع
کاال

ه: 
ست

ر واب
تغی

۰/۲-۵/۷-4۱۰/۱۱۰/۱۵/۶-تعداد انشعاب گازم
۲/۵-۵/۹-۳/۳4/۰8/۱۳/۹-نفوذ تلفن ثابت

۱۶/۰-۳۰/۰-۳۱/4۱۲/۷۳/۲-4/۶خطوط ریلی جدید
۰/۳-۰/۹-۱/۰۱/۶۱/۹۱/۰-جمعیت پوشش بهداشت

۰/۱۱/۵۰/۷-۰/۲۰/۵-۰/۲تعداد دانش آموز
۱/۳-۱/۲۳/۳-۰/8۲/۰-۱/۰تعداد دانشجو

منبع:ازتخمینمعادله3((براساسمتغیرهایتعریفشدهدرشکل)1(است.تخمینآمارهt-statپارامترهایفوقدرجدول)1پ(آمدهاست.
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تابع تولید کاالی عمومی مستقیم در معادله )۳( بیان شده است. بر اساس این معادله و فرض 
اصلی مدل کاالی عمومی، در مرتبه اول از منابع برای فصول مرتبط اثر می پذیرد. اثر منابع مرتبط 
 منعکس می کند. همان گونه که بیان شد، کاالهای عمومی که در مطلوبیت وارد 

 (  ) تخمین پارامترهای مدل تولید کاالی عمومی: 3جدول 
 (    هزینه کرد در فصل ) 

 کاالی عمومی
    

آموزش  آموزش بهداشت نقلوحمل ارتباطات انرژی فصل بودجه
 سهم مالیات شدهثبت لوایح عالی

ه: 
ست

 واب
غیر

مت
ی 

کاال
می

مو
ع

 (
  ) 

 9/3  2/1  1/3 گاز  9/1  -1/33  -9/3 7/31  1/1  7/2 تعداد انشعاب گاز
 6/1  2/1  1/1 تلفن  2/1  -4/8  2/4  -2/2  -2/1 2.4 نفوذ تلفن ثابت

 -8/39  5/33 6/31 ریلی  1/31  9/38  2/37  -5/17  -2/26 1/33 جدید خطوط ریلی

 5/1  -3/1  -2/1 بهداشت  5/1  -2/2  9/1  7/1  -4/1 4/1 بهداشتجمعیت پوشش 

 1/1  1/1  1/1 آموز دانش  -7/1  -2/2  1/1  1/1  4/1 -9/1 آموز تعداد دانش

 7/1  -6/1  -8/1 دانشجو 9/3  -5/4  4/1  1/2  -2/1 3/3 تعداد دانشجو

           
 (    کرد در فصل )هزینه

 قانون مالیاتی اسناد قانون مالیاتی اسناد قانون مالیاتی اسناد قانون کاالی عمومی میانی 
 بهداشت ریلی ریلی ریلی تلفن تلفن تلفن انرژی انرژی انرژی بودجه فصل

ی 
کاال

ه: 
ست

 واب
غیر

مت
می

مو
ع

 (
  ) 

 -1/5 -5/1 -5/1 -3/8 -7/2 4/3 9/3 -6/3  6/1 -4/3 تعداد انشعاب گاز

 -1/5 7/1 -1/1 6/2 -7/1 1/2 9/2 -2/1  -2/3 -1 نفوذ تلفن ثابت
 4/37 5/39 9/31 3/32 1/24 -4/1 9/1 6/23  -8/21 -2/37 خطوط ریلی جدید

 -5/3 -3/1 -4/1 -1/1 -8/1 5/1 8/1 -4/1  3/1 -3/1 جمعیت پوشش بهداشت

 -2/1 -7/1 -1/1 -6/3 -3/1 -2/1 -2/1  2/1  3/1 4/1 آموز تعداد دانش

 -4/1 -3/2 -2/1 6/1 -3/3 9/1 7/1 -8/1  8/1 -9/1 تعداد دانشجو

           
     قانون مالیاتی اسناد قانون مالیاتی اسناد کاالی عمومی میانی 

     علوم شآموز آموزش آموزش بهداشت بهداشت بودجه فصل 

ی 
کاال

ه: 
ست

 واب
غیر

مت
می

مو
ع

 (
  ) 

     -2/1 -9/5 8/5 3/31 3/31 -4 تعداد انشعاب گاز

     -5/2 -7/5 7/1 3/6 1/4 -1/1 نفوذ تلفن ثابت

     -1/38 -1/11 2/1 9/32 -4/13 8/4 خطوط ریلی جدید

     -1/1 -7/1 1/3 7/3 8/3 -1/3 جمعیت پوشش بهداشت

     9/1 5/3 -3/1 5/1 -2/1 2/1 آموز دانشتعداد 

     -1/3 1/1 -2/3 1/2 -6/1 1/3 تعداد دانشجو

 است. آمده پ(3جدول )در های فوق پارامتر t-stat آماره تخمیناست.  (3شکل )در  شده( بر اساس متغیرهای تعریف1از تخمین معادله )منبع: 
 

ول از در مرتبه ا ،( بیان شده است. بر اساس این معادله و فرض اصلی مدل کاالی عمومی1تابع تولید کاالی عمومی مستقیم در معادله )
 عمومی، کاالهای گونه که بیان شد. همانکندمیمنعکس     در ضرایب خود را پذیرد. اثر منابع مرتبط  ر میمنابع برای فصول مرتبط اث
که ضریب (   شوند ) که مستقیم در مطلوبیت وارد می  ( در تولید آن دسته از کاالهای عمومی  شوند ) که در مطلوبیت وارد نمی

و کاالهای    اثر ضربی بین فصل مرتبط  ،شود. اثر سومی که بر تولید کاالی عمومی موثر هستند وارد می     به صورتها اثرگذاری آن
 . شودمیبیان      صورت ه ای این ضرب ب است که اثر حاشیه   عمومی غیرمستقیم 

های برای تخمین از گشتاورپس از تخمین ضرایب توابع تولید به شرح فوق، الزم است ضرایب تابع تولید ساختاری نیز تخمین زده شوند. 
داد گشتاورهای در دسترس عت پس ،در دسترس بوده 3191ها از سال  دادهکه کل به آن توجهاستفاده شده است. با ( 8و )( 5) تمعادال

این کنند که نتایج ( را کمینه می9ضرایب مدل ساختاری رفاه اجتماعی تابع هزینه ) ،بیان شدکه  طورشود. همان گشتاور می 214بالغ بر 
تخمین انحراف معیار توجه به این نکته اساسی است که روش رایج استفاده از  برای. داده شده است نمایش (4جدول )در تخمین 

ای استفاده  از روش دومرحله زیرایافته در این مثال کاربرد ندارد.  روش گشتاورهای تعمیماریانس در ومعکوس ماتریس واریانس کو

خود را در ضرایب 
 که 

 (  ) تخمین پارامترهای مدل تولید کاالی عمومی: 3جدول 
 (    هزینه کرد در فصل ) 

 کاالی عمومی
    

آموزش  آموزش بهداشت نقلوحمل ارتباطات انرژی فصل بودجه
 سهم مالیات شدهثبت لوایح عالی

ه: 
ست

 واب
غیر

مت
ی 

کاال
می

مو
ع

 (
  ) 

 9/3  2/1  1/3 گاز  9/1  -1/33  -9/3 7/31  1/1  7/2 تعداد انشعاب گاز
 6/1  2/1  1/1 تلفن  2/1  -4/8  2/4  -2/2  -2/1 2.4 نفوذ تلفن ثابت

 -8/39  5/33 6/31 ریلی  1/31  9/38  2/37  -5/17  -2/26 1/33 جدید خطوط ریلی

 5/1  -3/1  -2/1 بهداشت  5/1  -2/2  9/1  7/1  -4/1 4/1 بهداشتجمعیت پوشش 

 1/1  1/1  1/1 آموز دانش  -7/1  -2/2  1/1  1/1  4/1 -9/1 آموز تعداد دانش

 7/1  -6/1  -8/1 دانشجو 9/3  -5/4  4/1  1/2  -2/1 3/3 تعداد دانشجو

           
 (    کرد در فصل )هزینه

 قانون مالیاتی اسناد قانون مالیاتی اسناد قانون مالیاتی اسناد قانون کاالی عمومی میانی 
 بهداشت ریلی ریلی ریلی تلفن تلفن تلفن انرژی انرژی انرژی بودجه فصل

ی 
کاال

ه: 
ست

 واب
غیر

مت
می

مو
ع

 (
  ) 

 -1/5 -5/1 -5/1 -3/8 -7/2 4/3 9/3 -6/3  6/1 -4/3 تعداد انشعاب گاز

 -1/5 7/1 -1/1 6/2 -7/1 1/2 9/2 -2/1  -2/3 -1 نفوذ تلفن ثابت
 4/37 5/39 9/31 3/32 1/24 -4/1 9/1 6/23  -8/21 -2/37 خطوط ریلی جدید

 -5/3 -3/1 -4/1 -1/1 -8/1 5/1 8/1 -4/1  3/1 -3/1 جمعیت پوشش بهداشت

 -2/1 -7/1 -1/1 -6/3 -3/1 -2/1 -2/1  2/1  3/1 4/1 آموز تعداد دانش

 -4/1 -3/2 -2/1 6/1 -3/3 9/1 7/1 -8/1  8/1 -9/1 تعداد دانشجو

           
     قانون مالیاتی اسناد قانون مالیاتی اسناد کاالی عمومی میانی 

     علوم شآموز آموزش آموزش بهداشت بهداشت بودجه فصل 

ی 
کاال

ه: 
ست

 واب
غیر

مت
می

مو
ع

 (
  ) 

     -2/1 -9/5 8/5 3/31 3/31 -4 تعداد انشعاب گاز

     -5/2 -7/5 7/1 3/6 1/4 -1/1 نفوذ تلفن ثابت

     -1/38 -1/11 2/1 9/32 -4/13 8/4 خطوط ریلی جدید

     -1/1 -7/1 1/3 7/3 8/3 -1/3 جمعیت پوشش بهداشت

     9/1 5/3 -3/1 5/1 -2/1 2/1 آموز دانشتعداد 

     -1/3 1/1 -2/3 1/2 -6/1 1/3 تعداد دانشجو

 است. آمده پ(3جدول )در های فوق پارامتر t-stat آماره تخمیناست.  (3شکل )در  شده( بر اساس متغیرهای تعریف1از تخمین معادله )منبع: 
 

ول از در مرتبه ا ،( بیان شده است. بر اساس این معادله و فرض اصلی مدل کاالی عمومی1تابع تولید کاالی عمومی مستقیم در معادله )
 عمومی، کاالهای گونه که بیان شد. همانکندمیمنعکس     در ضرایب خود را پذیرد. اثر منابع مرتبط  ر میمنابع برای فصول مرتبط اث
که ضریب (   شوند ) که مستقیم در مطلوبیت وارد می  ( در تولید آن دسته از کاالهای عمومی  شوند ) که در مطلوبیت وارد نمی

و کاالهای    اثر ضربی بین فصل مرتبط  ،شود. اثر سومی که بر تولید کاالی عمومی موثر هستند وارد می     به صورتها اثرگذاری آن
 . شودمیبیان      صورت ه ای این ضرب ب است که اثر حاشیه   عمومی غیرمستقیم 

های برای تخمین از گشتاورپس از تخمین ضرایب توابع تولید به شرح فوق، الزم است ضرایب تابع تولید ساختاری نیز تخمین زده شوند. 
داد گشتاورهای در دسترس عت پس ،در دسترس بوده 3191ها از سال  دادهکه کل به آن توجهاستفاده شده است. با ( 8و )( 5) تمعادال

این کنند که نتایج ( را کمینه می9ضرایب مدل ساختاری رفاه اجتماعی تابع هزینه ) ،بیان شدکه  طورشود. همان گشتاور می 214بالغ بر 
تخمین انحراف معیار توجه به این نکته اساسی است که روش رایج استفاده از  برای. داده شده است نمایش (4جدول )در تخمین 

ای استفاده  از روش دومرحله زیرایافته در این مثال کاربرد ندارد.  روش گشتاورهای تعمیماریانس در ومعکوس ماتریس واریانس کو

 در تولید آن دسته از کاالهای عمومی  که مستقیم در مطلوبیت وارد می شوند 

 (  ) تخمین پارامترهای مدل تولید کاالی عمومی: 3جدول 
 (    هزینه کرد در فصل ) 

 کاالی عمومی
    

آموزش  آموزش بهداشت نقلوحمل ارتباطات انرژی فصل بودجه
 سهم مالیات شدهثبت لوایح عالی

ه: 
ست

 واب
غیر

مت
ی 

کاال
می

مو
ع

 (
  ) 

 9/3  2/1  1/3 گاز  9/1  -1/33  -9/3 7/31  1/1  7/2 تعداد انشعاب گاز
 6/1  2/1  1/1 تلفن  2/1  -4/8  2/4  -2/2  -2/1 2.4 نفوذ تلفن ثابت

 -8/39  5/33 6/31 ریلی  1/31  9/38  2/37  -5/17  -2/26 1/33 جدید خطوط ریلی

 5/1  -3/1  -2/1 بهداشت  5/1  -2/2  9/1  7/1  -4/1 4/1 بهداشتجمعیت پوشش 

 1/1  1/1  1/1 آموز دانش  -7/1  -2/2  1/1  1/1  4/1 -9/1 آموز تعداد دانش

 7/1  -6/1  -8/1 دانشجو 9/3  -5/4  4/1  1/2  -2/1 3/3 تعداد دانشجو

           
 (    کرد در فصل )هزینه

 قانون مالیاتی اسناد قانون مالیاتی اسناد قانون مالیاتی اسناد قانون کاالی عمومی میانی 
 بهداشت ریلی ریلی ریلی تلفن تلفن تلفن انرژی انرژی انرژی بودجه فصل

ی 
کاال

ه: 
ست

 واب
غیر

مت
می

مو
ع

 (
  ) 

 -1/5 -5/1 -5/1 -3/8 -7/2 4/3 9/3 -6/3  6/1 -4/3 تعداد انشعاب گاز

 -1/5 7/1 -1/1 6/2 -7/1 1/2 9/2 -2/1  -2/3 -1 نفوذ تلفن ثابت
 4/37 5/39 9/31 3/32 1/24 -4/1 9/1 6/23  -8/21 -2/37 خطوط ریلی جدید

 -5/3 -3/1 -4/1 -1/1 -8/1 5/1 8/1 -4/1  3/1 -3/1 جمعیت پوشش بهداشت

 -2/1 -7/1 -1/1 -6/3 -3/1 -2/1 -2/1  2/1  3/1 4/1 آموز تعداد دانش

 -4/1 -3/2 -2/1 6/1 -3/3 9/1 7/1 -8/1  8/1 -9/1 تعداد دانشجو

           
     قانون مالیاتی اسناد قانون مالیاتی اسناد کاالی عمومی میانی 

     علوم شآموز آموزش آموزش بهداشت بهداشت بودجه فصل 

ی 
کاال

ه: 
ست

 واب
غیر

مت
می

مو
ع

 (
  ) 

     -2/1 -9/5 8/5 3/31 3/31 -4 تعداد انشعاب گاز

     -5/2 -7/5 7/1 3/6 1/4 -1/1 نفوذ تلفن ثابت

     -1/38 -1/11 2/1 9/32 -4/13 8/4 خطوط ریلی جدید

     -1/1 -7/1 1/3 7/3 8/3 -1/3 جمعیت پوشش بهداشت

     9/1 5/3 -3/1 5/1 -2/1 2/1 آموز دانشتعداد 

     -1/3 1/1 -2/3 1/2 -6/1 1/3 تعداد دانشجو

 است. آمده پ(3جدول )در های فوق پارامتر t-stat آماره تخمیناست.  (3شکل )در  شده( بر اساس متغیرهای تعریف1از تخمین معادله )منبع: 
 

ول از در مرتبه ا ،( بیان شده است. بر اساس این معادله و فرض اصلی مدل کاالی عمومی1تابع تولید کاالی عمومی مستقیم در معادله )
 عمومی، کاالهای گونه که بیان شد. همانکندمیمنعکس     در ضرایب خود را پذیرد. اثر منابع مرتبط  ر میمنابع برای فصول مرتبط اث
که ضریب (   شوند ) که مستقیم در مطلوبیت وارد می  ( در تولید آن دسته از کاالهای عمومی  شوند ) که در مطلوبیت وارد نمی

و کاالهای    اثر ضربی بین فصل مرتبط  ،شود. اثر سومی که بر تولید کاالی عمومی موثر هستند وارد می     به صورتها اثرگذاری آن
 . شودمیبیان      صورت ه ای این ضرب ب است که اثر حاشیه   عمومی غیرمستقیم 

های برای تخمین از گشتاورپس از تخمین ضرایب توابع تولید به شرح فوق، الزم است ضرایب تابع تولید ساختاری نیز تخمین زده شوند. 
داد گشتاورهای در دسترس عت پس ،در دسترس بوده 3191ها از سال  دادهکه کل به آن توجهاستفاده شده است. با ( 8و )( 5) تمعادال

این کنند که نتایج ( را کمینه می9ضرایب مدل ساختاری رفاه اجتماعی تابع هزینه ) ،بیان شدکه  طورشود. همان گشتاور می 214بالغ بر 
تخمین انحراف معیار توجه به این نکته اساسی است که روش رایج استفاده از  برای. داده شده است نمایش (4جدول )در تخمین 

ای استفاده  از روش دومرحله زیرایافته در این مثال کاربرد ندارد.  روش گشتاورهای تعمیماریانس در ومعکوس ماتریس واریانس کو

نمی شوند 
 وارد می شود. اثر سومی که بر تولید کاالی عمومی موثر هستند، 

 (  ) تخمین پارامترهای مدل تولید کاالی عمومی: 3جدول 
 (    هزینه کرد در فصل ) 

 کاالی عمومی
    

آموزش  آموزش بهداشت نقلوحمل ارتباطات انرژی فصل بودجه
 سهم مالیات شدهثبت لوایح عالی

ه: 
ست

 واب
غیر

مت
ی 

کاال
می

مو
ع

 (
  ) 

 9/3  2/1  1/3 گاز  9/1  -1/33  -9/3 7/31  1/1  7/2 تعداد انشعاب گاز
 6/1  2/1  1/1 تلفن  2/1  -4/8  2/4  -2/2  -2/1 2.4 نفوذ تلفن ثابت

 -8/39  5/33 6/31 ریلی  1/31  9/38  2/37  -5/17  -2/26 1/33 جدید خطوط ریلی

 5/1  -3/1  -2/1 بهداشت  5/1  -2/2  9/1  7/1  -4/1 4/1 بهداشتجمعیت پوشش 

 1/1  1/1  1/1 آموز دانش  -7/1  -2/2  1/1  1/1  4/1 -9/1 آموز تعداد دانش

 7/1  -6/1  -8/1 دانشجو 9/3  -5/4  4/1  1/2  -2/1 3/3 تعداد دانشجو

           
 (    کرد در فصل )هزینه

 قانون مالیاتی اسناد قانون مالیاتی اسناد قانون مالیاتی اسناد قانون کاالی عمومی میانی 
 بهداشت ریلی ریلی ریلی تلفن تلفن تلفن انرژی انرژی انرژی بودجه فصل

ی 
کاال

ه: 
ست

 واب
غیر

مت
می

مو
ع

 (
  ) 

 -1/5 -5/1 -5/1 -3/8 -7/2 4/3 9/3 -6/3  6/1 -4/3 تعداد انشعاب گاز

 -1/5 7/1 -1/1 6/2 -7/1 1/2 9/2 -2/1  -2/3 -1 نفوذ تلفن ثابت
 4/37 5/39 9/31 3/32 1/24 -4/1 9/1 6/23  -8/21 -2/37 خطوط ریلی جدید

 -5/3 -3/1 -4/1 -1/1 -8/1 5/1 8/1 -4/1  3/1 -3/1 جمعیت پوشش بهداشت

 -2/1 -7/1 -1/1 -6/3 -3/1 -2/1 -2/1  2/1  3/1 4/1 آموز تعداد دانش

 -4/1 -3/2 -2/1 6/1 -3/3 9/1 7/1 -8/1  8/1 -9/1 تعداد دانشجو

           
     قانون مالیاتی اسناد قانون مالیاتی اسناد کاالی عمومی میانی 

     علوم شآموز آموزش آموزش بهداشت بهداشت بودجه فصل 

ی 
کاال

ه: 
ست

 واب
غیر

مت
می

مو
ع

 (
  ) 

     -2/1 -9/5 8/5 3/31 3/31 -4 تعداد انشعاب گاز

     -5/2 -7/5 7/1 3/6 1/4 -1/1 نفوذ تلفن ثابت

     -1/38 -1/11 2/1 9/32 -4/13 8/4 خطوط ریلی جدید

     -1/1 -7/1 1/3 7/3 8/3 -1/3 جمعیت پوشش بهداشت

     9/1 5/3 -3/1 5/1 -2/1 2/1 آموز دانشتعداد 

     -1/3 1/1 -2/3 1/2 -6/1 1/3 تعداد دانشجو

 است. آمده پ(3جدول )در های فوق پارامتر t-stat آماره تخمیناست.  (3شکل )در  شده( بر اساس متغیرهای تعریف1از تخمین معادله )منبع: 
 

ول از در مرتبه ا ،( بیان شده است. بر اساس این معادله و فرض اصلی مدل کاالی عمومی1تابع تولید کاالی عمومی مستقیم در معادله )
 عمومی، کاالهای گونه که بیان شد. همانکندمیمنعکس     در ضرایب خود را پذیرد. اثر منابع مرتبط  ر میمنابع برای فصول مرتبط اث
که ضریب (   شوند ) که مستقیم در مطلوبیت وارد می  ( در تولید آن دسته از کاالهای عمومی  شوند ) که در مطلوبیت وارد نمی

و کاالهای    اثر ضربی بین فصل مرتبط  ،شود. اثر سومی که بر تولید کاالی عمومی موثر هستند وارد می     به صورتها اثرگذاری آن
 . شودمیبیان      صورت ه ای این ضرب ب است که اثر حاشیه   عمومی غیرمستقیم 

های برای تخمین از گشتاورپس از تخمین ضرایب توابع تولید به شرح فوق، الزم است ضرایب تابع تولید ساختاری نیز تخمین زده شوند. 
داد گشتاورهای در دسترس عت پس ،در دسترس بوده 3191ها از سال  دادهکه کل به آن توجهاستفاده شده است. با ( 8و )( 5) تمعادال

این کنند که نتایج ( را کمینه می9ضرایب مدل ساختاری رفاه اجتماعی تابع هزینه ) ،بیان شدکه  طورشود. همان گشتاور می 214بالغ بر 
تخمین انحراف معیار توجه به این نکته اساسی است که روش رایج استفاده از  برای. داده شده است نمایش (4جدول )در تخمین 

ای استفاده  از روش دومرحله زیرایافته در این مثال کاربرد ندارد.  روش گشتاورهای تعمیماریانس در ومعکوس ماتریس واریانس کو

ضریب اثرگذاری آن ها به صورت 
 است که اثر حاشیه ای این ضرب به 

 (  ) تخمین پارامترهای مدل تولید کاالی عمومی: 3جدول 
 (    هزینه کرد در فصل ) 

 کاالی عمومی
    

آموزش  آموزش بهداشت نقلوحمل ارتباطات انرژی فصل بودجه
 سهم مالیات شدهثبت لوایح عالی

ه: 
ست

 واب
غیر

مت
ی 

کاال
می

مو
ع

 (
  ) 

 9/3  2/1  1/3 گاز  9/1  -1/33  -9/3 7/31  1/1  7/2 تعداد انشعاب گاز
 6/1  2/1  1/1 تلفن  2/1  -4/8  2/4  -2/2  -2/1 2.4 نفوذ تلفن ثابت

 -8/39  5/33 6/31 ریلی  1/31  9/38  2/37  -5/17  -2/26 1/33 جدید خطوط ریلی

 5/1  -3/1  -2/1 بهداشت  5/1  -2/2  9/1  7/1  -4/1 4/1 بهداشتجمعیت پوشش 

 1/1  1/1  1/1 آموز دانش  -7/1  -2/2  1/1  1/1  4/1 -9/1 آموز تعداد دانش

 7/1  -6/1  -8/1 دانشجو 9/3  -5/4  4/1  1/2  -2/1 3/3 تعداد دانشجو

           
 (    کرد در فصل )هزینه

 قانون مالیاتی اسناد قانون مالیاتی اسناد قانون مالیاتی اسناد قانون کاالی عمومی میانی 
 بهداشت ریلی ریلی ریلی تلفن تلفن تلفن انرژی انرژی انرژی بودجه فصل

ی 
کاال

ه: 
ست

 واب
غیر

مت
می

مو
ع

 (
  ) 

 -1/5 -5/1 -5/1 -3/8 -7/2 4/3 9/3 -6/3  6/1 -4/3 تعداد انشعاب گاز

 -1/5 7/1 -1/1 6/2 -7/1 1/2 9/2 -2/1  -2/3 -1 نفوذ تلفن ثابت
 4/37 5/39 9/31 3/32 1/24 -4/1 9/1 6/23  -8/21 -2/37 خطوط ریلی جدید

 -5/3 -3/1 -4/1 -1/1 -8/1 5/1 8/1 -4/1  3/1 -3/1 جمعیت پوشش بهداشت

 -2/1 -7/1 -1/1 -6/3 -3/1 -2/1 -2/1  2/1  3/1 4/1 آموز تعداد دانش

 -4/1 -3/2 -2/1 6/1 -3/3 9/1 7/1 -8/1  8/1 -9/1 تعداد دانشجو

           
     قانون مالیاتی اسناد قانون مالیاتی اسناد کاالی عمومی میانی 

     علوم شآموز آموزش آموزش بهداشت بهداشت بودجه فصل 

ی 
کاال

ه: 
ست

 واب
غیر

مت
می

مو
ع

 (
  ) 

     -2/1 -9/5 8/5 3/31 3/31 -4 تعداد انشعاب گاز

     -5/2 -7/5 7/1 3/6 1/4 -1/1 نفوذ تلفن ثابت

     -1/38 -1/11 2/1 9/32 -4/13 8/4 خطوط ریلی جدید

     -1/1 -7/1 1/3 7/3 8/3 -1/3 جمعیت پوشش بهداشت

     9/1 5/3 -3/1 5/1 -2/1 2/1 آموز دانشتعداد 

     -1/3 1/1 -2/3 1/2 -6/1 1/3 تعداد دانشجو

 است. آمده پ(3جدول )در های فوق پارامتر t-stat آماره تخمیناست.  (3شکل )در  شده( بر اساس متغیرهای تعریف1از تخمین معادله )منبع: 
 

ول از در مرتبه ا ،( بیان شده است. بر اساس این معادله و فرض اصلی مدل کاالی عمومی1تابع تولید کاالی عمومی مستقیم در معادله )
 عمومی، کاالهای گونه که بیان شد. همانکندمیمنعکس     در ضرایب خود را پذیرد. اثر منابع مرتبط  ر میمنابع برای فصول مرتبط اث
که ضریب (   شوند ) که مستقیم در مطلوبیت وارد می  ( در تولید آن دسته از کاالهای عمومی  شوند ) که در مطلوبیت وارد نمی

و کاالهای    اثر ضربی بین فصل مرتبط  ،شود. اثر سومی که بر تولید کاالی عمومی موثر هستند وارد می     به صورتها اثرگذاری آن
 . شودمیبیان      صورت ه ای این ضرب ب است که اثر حاشیه   عمومی غیرمستقیم 

های برای تخمین از گشتاورپس از تخمین ضرایب توابع تولید به شرح فوق، الزم است ضرایب تابع تولید ساختاری نیز تخمین زده شوند. 
داد گشتاورهای در دسترس عت پس ،در دسترس بوده 3191ها از سال  دادهکه کل به آن توجهاستفاده شده است. با ( 8و )( 5) تمعادال

این کنند که نتایج ( را کمینه می9ضرایب مدل ساختاری رفاه اجتماعی تابع هزینه ) ،بیان شدکه  طورشود. همان گشتاور می 214بالغ بر 
تخمین انحراف معیار توجه به این نکته اساسی است که روش رایج استفاده از  برای. داده شده است نمایش (4جدول )در تخمین 

ای استفاده  از روش دومرحله زیرایافته در این مثال کاربرد ندارد.  روش گشتاورهای تعمیماریانس در ومعکوس ماتریس واریانس کو

 و کاالهای عمومی غیرمستقیم 

 (  ) تخمین پارامترهای مدل تولید کاالی عمومی: 3جدول 
 (    هزینه کرد در فصل ) 

 کاالی عمومی
    

آموزش  آموزش بهداشت نقلوحمل ارتباطات انرژی فصل بودجه
 سهم مالیات شدهثبت لوایح عالی

ه: 
ست

 واب
غیر

مت
ی 

کاال
می

مو
ع

 (
  ) 

 9/3  2/1  1/3 گاز  9/1  -1/33  -9/3 7/31  1/1  7/2 تعداد انشعاب گاز
 6/1  2/1  1/1 تلفن  2/1  -4/8  2/4  -2/2  -2/1 2.4 نفوذ تلفن ثابت

 -8/39  5/33 6/31 ریلی  1/31  9/38  2/37  -5/17  -2/26 1/33 جدید خطوط ریلی

 5/1  -3/1  -2/1 بهداشت  5/1  -2/2  9/1  7/1  -4/1 4/1 بهداشتجمعیت پوشش 

 1/1  1/1  1/1 آموز دانش  -7/1  -2/2  1/1  1/1  4/1 -9/1 آموز تعداد دانش

 7/1  -6/1  -8/1 دانشجو 9/3  -5/4  4/1  1/2  -2/1 3/3 تعداد دانشجو

           
 (    کرد در فصل )هزینه

 قانون مالیاتی اسناد قانون مالیاتی اسناد قانون مالیاتی اسناد قانون کاالی عمومی میانی 
 بهداشت ریلی ریلی ریلی تلفن تلفن تلفن انرژی انرژی انرژی بودجه فصل

ی 
کاال

ه: 
ست

 واب
غیر

مت
می

مو
ع

 (
  ) 

 -1/5 -5/1 -5/1 -3/8 -7/2 4/3 9/3 -6/3  6/1 -4/3 تعداد انشعاب گاز

 -1/5 7/1 -1/1 6/2 -7/1 1/2 9/2 -2/1  -2/3 -1 نفوذ تلفن ثابت
 4/37 5/39 9/31 3/32 1/24 -4/1 9/1 6/23  -8/21 -2/37 خطوط ریلی جدید

 -5/3 -3/1 -4/1 -1/1 -8/1 5/1 8/1 -4/1  3/1 -3/1 جمعیت پوشش بهداشت

 -2/1 -7/1 -1/1 -6/3 -3/1 -2/1 -2/1  2/1  3/1 4/1 آموز تعداد دانش

 -4/1 -3/2 -2/1 6/1 -3/3 9/1 7/1 -8/1  8/1 -9/1 تعداد دانشجو

           
     قانون مالیاتی اسناد قانون مالیاتی اسناد کاالی عمومی میانی 

     علوم شآموز آموزش آموزش بهداشت بهداشت بودجه فصل 

ی 
کاال

ه: 
ست

 واب
غیر

مت
می

مو
ع

 (
  ) 

     -2/1 -9/5 8/5 3/31 3/31 -4 تعداد انشعاب گاز

     -5/2 -7/5 7/1 3/6 1/4 -1/1 نفوذ تلفن ثابت

     -1/38 -1/11 2/1 9/32 -4/13 8/4 خطوط ریلی جدید

     -1/1 -7/1 1/3 7/3 8/3 -1/3 جمعیت پوشش بهداشت

     9/1 5/3 -3/1 5/1 -2/1 2/1 آموز دانشتعداد 

     -1/3 1/1 -2/3 1/2 -6/1 1/3 تعداد دانشجو

 است. آمده پ(3جدول )در های فوق پارامتر t-stat آماره تخمیناست.  (3شکل )در  شده( بر اساس متغیرهای تعریف1از تخمین معادله )منبع: 
 

ول از در مرتبه ا ،( بیان شده است. بر اساس این معادله و فرض اصلی مدل کاالی عمومی1تابع تولید کاالی عمومی مستقیم در معادله )
 عمومی، کاالهای گونه که بیان شد. همانکندمیمنعکس     در ضرایب خود را پذیرد. اثر منابع مرتبط  ر میمنابع برای فصول مرتبط اث
که ضریب (   شوند ) که مستقیم در مطلوبیت وارد می  ( در تولید آن دسته از کاالهای عمومی  شوند ) که در مطلوبیت وارد نمی

و کاالهای    اثر ضربی بین فصل مرتبط  ،شود. اثر سومی که بر تولید کاالی عمومی موثر هستند وارد می     به صورتها اثرگذاری آن
 . شودمیبیان      صورت ه ای این ضرب ب است که اثر حاشیه   عمومی غیرمستقیم 

های برای تخمین از گشتاورپس از تخمین ضرایب توابع تولید به شرح فوق، الزم است ضرایب تابع تولید ساختاری نیز تخمین زده شوند. 
داد گشتاورهای در دسترس عت پس ،در دسترس بوده 3191ها از سال  دادهکه کل به آن توجهاستفاده شده است. با ( 8و )( 5) تمعادال

این کنند که نتایج ( را کمینه می9ضرایب مدل ساختاری رفاه اجتماعی تابع هزینه ) ،بیان شدکه  طورشود. همان گشتاور می 214بالغ بر 
تخمین انحراف معیار توجه به این نکته اساسی است که روش رایج استفاده از  برای. داده شده است نمایش (4جدول )در تخمین 

ای استفاده  از روش دومرحله زیرایافته در این مثال کاربرد ندارد.  روش گشتاورهای تعمیماریانس در ومعکوس ماتریس واریانس کو

اثر ضربی بین فصل مرتبط 
 بیان می شود. 

 (  ) تخمین پارامترهای مدل تولید کاالی عمومی: 3جدول 
 (    هزینه کرد در فصل ) 

 کاالی عمومی
    

آموزش  آموزش بهداشت نقلوحمل ارتباطات انرژی فصل بودجه
 سهم مالیات شدهثبت لوایح عالی

ه: 
ست

 واب
غیر

مت
ی 

کاال
می

مو
ع

 (
  ) 

 9/3  2/1  1/3 گاز  9/1  -1/33  -9/3 7/31  1/1  7/2 تعداد انشعاب گاز
 6/1  2/1  1/1 تلفن  2/1  -4/8  2/4  -2/2  -2/1 2.4 نفوذ تلفن ثابت

 -8/39  5/33 6/31 ریلی  1/31  9/38  2/37  -5/17  -2/26 1/33 جدید خطوط ریلی

 5/1  -3/1  -2/1 بهداشت  5/1  -2/2  9/1  7/1  -4/1 4/1 بهداشتجمعیت پوشش 

 1/1  1/1  1/1 آموز دانش  -7/1  -2/2  1/1  1/1  4/1 -9/1 آموز تعداد دانش

 7/1  -6/1  -8/1 دانشجو 9/3  -5/4  4/1  1/2  -2/1 3/3 تعداد دانشجو

           
 (    کرد در فصل )هزینه

 قانون مالیاتی اسناد قانون مالیاتی اسناد قانون مالیاتی اسناد قانون کاالی عمومی میانی 
 بهداشت ریلی ریلی ریلی تلفن تلفن تلفن انرژی انرژی انرژی بودجه فصل

ی 
کاال

ه: 
ست

 واب
غیر

مت
می

مو
ع

 (
  ) 

 -1/5 -5/1 -5/1 -3/8 -7/2 4/3 9/3 -6/3  6/1 -4/3 تعداد انشعاب گاز

 -1/5 7/1 -1/1 6/2 -7/1 1/2 9/2 -2/1  -2/3 -1 نفوذ تلفن ثابت
 4/37 5/39 9/31 3/32 1/24 -4/1 9/1 6/23  -8/21 -2/37 خطوط ریلی جدید

 -5/3 -3/1 -4/1 -1/1 -8/1 5/1 8/1 -4/1  3/1 -3/1 جمعیت پوشش بهداشت

 -2/1 -7/1 -1/1 -6/3 -3/1 -2/1 -2/1  2/1  3/1 4/1 آموز تعداد دانش

 -4/1 -3/2 -2/1 6/1 -3/3 9/1 7/1 -8/1  8/1 -9/1 تعداد دانشجو

           
     قانون مالیاتی اسناد قانون مالیاتی اسناد کاالی عمومی میانی 

     علوم شآموز آموزش آموزش بهداشت بهداشت بودجه فصل 

ی 
کاال

ه: 
ست

 واب
غیر

مت
می

مو
ع

 (
  ) 

     -2/1 -9/5 8/5 3/31 3/31 -4 تعداد انشعاب گاز

     -5/2 -7/5 7/1 3/6 1/4 -1/1 نفوذ تلفن ثابت

     -1/38 -1/11 2/1 9/32 -4/13 8/4 خطوط ریلی جدید

     -1/1 -7/1 1/3 7/3 8/3 -1/3 جمعیت پوشش بهداشت

     9/1 5/3 -3/1 5/1 -2/1 2/1 آموز دانشتعداد 

     -1/3 1/1 -2/3 1/2 -6/1 1/3 تعداد دانشجو

 است. آمده پ(3جدول )در های فوق پارامتر t-stat آماره تخمیناست.  (3شکل )در  شده( بر اساس متغیرهای تعریف1از تخمین معادله )منبع: 
 

ول از در مرتبه ا ،( بیان شده است. بر اساس این معادله و فرض اصلی مدل کاالی عمومی1تابع تولید کاالی عمومی مستقیم در معادله )
 عمومی، کاالهای گونه که بیان شد. همانکندمیمنعکس     در ضرایب خود را پذیرد. اثر منابع مرتبط  ر میمنابع برای فصول مرتبط اث
که ضریب (   شوند ) که مستقیم در مطلوبیت وارد می  ( در تولید آن دسته از کاالهای عمومی  شوند ) که در مطلوبیت وارد نمی

و کاالهای    اثر ضربی بین فصل مرتبط  ،شود. اثر سومی که بر تولید کاالی عمومی موثر هستند وارد می     به صورتها اثرگذاری آن
 . شودمیبیان      صورت ه ای این ضرب ب است که اثر حاشیه   عمومی غیرمستقیم 

های برای تخمین از گشتاورپس از تخمین ضرایب توابع تولید به شرح فوق، الزم است ضرایب تابع تولید ساختاری نیز تخمین زده شوند. 
داد گشتاورهای در دسترس عت پس ،در دسترس بوده 3191ها از سال  دادهکه کل به آن توجهاستفاده شده است. با ( 8و )( 5) تمعادال

این کنند که نتایج ( را کمینه می9ضرایب مدل ساختاری رفاه اجتماعی تابع هزینه ) ،بیان شدکه  طورشود. همان گشتاور می 214بالغ بر 
تخمین انحراف معیار توجه به این نکته اساسی است که روش رایج استفاده از  برای. داده شده است نمایش (4جدول )در تخمین 

ای استفاده  از روش دومرحله زیرایافته در این مثال کاربرد ندارد.  روش گشتاورهای تعمیماریانس در ومعکوس ماتریس واریانس کو

صورت 
نیز  ساختاری  تولید  تابع  ضرایب  است  الزم  فوق،  شرح  به  تولید  توابع  ضرایب  تخمین  از  پس 
با توجه به  از گشتاورهای معادالت )۵( و )۶( استفاده شده است.  برای تخمین  تخمین زده شوند. 
آن که کل داده ها از سال ۱۳۷۳ در دسترس بوده، پس تعداد گشتاورهای در دسترس بالغ بر ۲۳4 
گشتاور می شود. همان طور که بیان شد، ضرایب مدل ساختاری رفاه اجتماعی تابع هزینه )۷( را کمینه 
می کنند که نتایج این تخمین در جدول )4( نمایش داده شده است. برای تخمین انحراف معیار توجه 
از معکوس ماتریس واریانس کوواریانس در روش  این نکته اساسی است که روش رایج استفاده  به 
گشتاورهای تعمیم یافته در این مثال کاربرد ندارد. زیرا از روش دومرحله ای استفاده می شود و ضرایب 
، دارای انحراف معیار طالعات مورد استفاده در گشتاورهاستبرآورد گردید و بخشی از ا (3)و  (2جداول )که در   و   و ضرایب  شودمی که در جداول )۲( و )۳( برآورد گردید و بخشی از اطالعات مورد استفاده در گشتاورهاست، 

ل این چالش، برای ح 1کنند. را اریب می  و   برآوردگر انحراف معیار پارامترهای   و   ضرایب  انحراف معیار ،هستند. به عبارت دیگر
صورت ه بار ب 111به تعداد ها  داده ،انجام شده استصورت غیرپارامتری ه که بدر این روش  .کرداستفاده  2بندی روش حلقهتوان از  می

در هر بار تکرار   بار تخمین 111 (4) جدول ، درگردد. سپس برای هر پارامتر د و کل فرایند تخمین برآورد مینشو تصادفی برداشت می
 3دست آید. هب t-statبندی و آماره  تخمین روش حلقه 111بندی ایجاد شده است که کافی است انحراف معیار این  روش حلقه

 
 : تخمین پارامترهای مدل ساختاری4جدول 

                     پارامتر
 مصرفسایر  آموزش عالی آموزش بهداشت نقلوحمل ارتباطات انرژی 

 ضرایب
11/12  

(11/3) 
12/1 

(11/1) 
22/1 

(44/3) 
11/14 

(31/1) 
13/112 
(14/2) 

14/41 
(21/1) 

41/1 
(72/1) 

 ( انجام شده است.2سازی معادله ) یافته و بر اساس بهینه منبع: ضرایب بر اساس روش گشتاورهای تعمیم
 

 ای های حاشیه  تخمین مطلوبیت :5 جدول
  آموزش عالی آموزش بهداشت ونقلحمل ارتباطات انرژی 

  21/41 21/112 21/14 24/1 112/1 11/11 ای واقعی مطلوبیت حاشیه
  121/21 141/41 374/4 142/1 113/1 11/1 واقعدای پا مطلوبیت حاشیه

 محاسبه شده است.  (1و تابع مطلوبیت ) (4جدول )شده در زدهمنبع: بر اساس ضرایب ساختاری تخمین
 

کاالهای عمومی دارای که برآورد شده است. با توجه به آن آمده دست هدر تخمین ب های کاالهای عمومی نسبت به کاالی خصوصیوزن
( 1ای با توجه به تابع مطلوبیت ) مطلوبیت حاشیه ،عبارت دیگرتفسیر نیستند. به تنهایی قابلاین ضرایب به ،های متفاوت هستند مقیاس

ای کاالهای عمومی ارائه  های حاشیه مطلوبیت (4جدول )در  ،برای مقایسه پس. ستتقسیم بر مصرف آن کاالآمده دست هببرابر ضریب 
ای و  نسبت مستقیمی بین مطلوبیت حاشیه ،وسطمتسازی متغیرهای مصرف نسبت به  دلیل نرماله شود که ب شده است. مشاهده می
شود که باالترین وزن در مطلوبیت خانوار آموزش عمومی و سپس  آمده مشاهده میدست هبر اساس برآوردهای بضرایب مشهود است. 

در اولویت قرار دارند.  دهی های بهداشت( در وزن تعداد انشعاب گاز و پوشش بهداشت )خانه آموزش عالی است. در مقام بعدی نیز تقریباً
چرا که با گسترش تلفن همراه و همچنین اشباع نفوذ  ،نفوذ تلفن ثابت و خطوط ریلی است. این نتیجه البته ملموس است ،نهاییمقام در 

که د رس به نظر میهای انرژی  با توجه به نرخ ارزان حامل ،رنگ شده است. از سوی دیگروزن این کاالی عمومی کم تلفن ثابت عمالً
های راه روستایی و سری زمانی کیلومتر راه بزرگراه در دسترس  تری برای خانوار دارند. متاسفانه دادهخطوط ریلی ارزش و مطلوبیت کم

 نبود. 
با در اختیار داشتن پارامترهای مدل ساختاری تخمین زد. حل مسئله بهینه  توان مقادیر بهینه اقتصادی را می ،گونه که بیان شدهمان

 ،دهد. بر اساس تخمین موجود دست می های متفاوتی ب مطلوبیت حاشیه و زندمیمیزان مصارف متفاوتی را نسبت به اقتصاد واقعی رقم 
 بزرگ بوده، ها و تابع تولید کاالهای عمومی حسب هزینهمصرف بر یا در اقتصاد واقعی هر زمان مطلوبیت حاشیهشود که  نشان داده می

ای کاالهای مختلف سعی شده است به یکدیگر نزدیک  مطلوبیت حاشیه ،به عبارت دیگر است، ای کاهش پیدا کرده مطلوبیت حاشیه
تمام  یه اقتصادی به برابرشرایط بهین ،محدودیت منابع( و قید 3( و )2به غیرخطی بودن توابع تولید کاالی عمومی ) توجهد. با نشو

ای  های حاشیه مطلوبیت میانکند که برابری  نیز همین نکته را برجسته می( 1( و )4شود. معادالت ) نمیمنجر ای  های حاشیه مطلوبیت

                                                           
صورت یکپارچه است. ولی این روش در این ه ب 2SLSنیز وجود دارد و روش کارا تخمین کل فرایند  2SLSمشابه این چالش در روش تخمین رایج . 1

 پژوهش پیچیدگی فراوانی دارد.
2.Boostrap 

 .استها و پیچیدگی )زیاد پارامتری مدل(  . دلیل عمده تعداد پایین دادهاستصورت کلی پایین ه ساختاری بمعناداری ضرایب تخمین . 3

، دارای انحراف معیار طالعات مورد استفاده در گشتاورهاستبرآورد گردید و بخشی از ا (3)و  (2جداول )که در   و   و ضرایب  شودمی و 
ل این چالش، برای ح 1کنند. را اریب می  و   برآوردگر انحراف معیار پارامترهای   و   ضرایب  انحراف معیار ،هستند. به عبارت دیگر

صورت ه بار ب 111به تعداد ها  داده ،انجام شده استصورت غیرپارامتری ه که بدر این روش  .کرداستفاده  2بندی روش حلقهتوان از  می
در هر بار تکرار   بار تخمین 111 (4) جدول ، درگردد. سپس برای هر پارامتر د و کل فرایند تخمین برآورد مینشو تصادفی برداشت می

 3دست آید. هب t-statبندی و آماره  تخمین روش حلقه 111بندی ایجاد شده است که کافی است انحراف معیار این  روش حلقه
 

 : تخمین پارامترهای مدل ساختاری4جدول 
                     پارامتر

 مصرفسایر  آموزش عالی آموزش بهداشت نقلوحمل ارتباطات انرژی 

 ضرایب
11/12  

(11/3) 
12/1 

(11/1) 
22/1 

(44/3) 
11/14 

(31/1) 
13/112 
(14/2) 

14/41 
(21/1) 

41/1 
(72/1) 

 ( انجام شده است.2سازی معادله ) یافته و بر اساس بهینه منبع: ضرایب بر اساس روش گشتاورهای تعمیم
 

 ای های حاشیه  تخمین مطلوبیت :5 جدول
  آموزش عالی آموزش بهداشت ونقلحمل ارتباطات انرژی 

  21/41 21/112 21/14 24/1 112/1 11/11 ای واقعی مطلوبیت حاشیه
  121/21 141/41 374/4 142/1 113/1 11/1 واقعدای پا مطلوبیت حاشیه

 محاسبه شده است.  (1و تابع مطلوبیت ) (4جدول )شده در زدهمنبع: بر اساس ضرایب ساختاری تخمین
 

کاالهای عمومی دارای که برآورد شده است. با توجه به آن آمده دست هدر تخمین ب های کاالهای عمومی نسبت به کاالی خصوصیوزن
( 1ای با توجه به تابع مطلوبیت ) مطلوبیت حاشیه ،عبارت دیگرتفسیر نیستند. به تنهایی قابلاین ضرایب به ،های متفاوت هستند مقیاس

ای کاالهای عمومی ارائه  های حاشیه مطلوبیت (4جدول )در  ،برای مقایسه پس. ستتقسیم بر مصرف آن کاالآمده دست هببرابر ضریب 
ای و  نسبت مستقیمی بین مطلوبیت حاشیه ،وسطمتسازی متغیرهای مصرف نسبت به  دلیل نرماله شود که ب شده است. مشاهده می
شود که باالترین وزن در مطلوبیت خانوار آموزش عمومی و سپس  آمده مشاهده میدست هبر اساس برآوردهای بضرایب مشهود است. 

در اولویت قرار دارند.  دهی های بهداشت( در وزن تعداد انشعاب گاز و پوشش بهداشت )خانه آموزش عالی است. در مقام بعدی نیز تقریباً
چرا که با گسترش تلفن همراه و همچنین اشباع نفوذ  ،نفوذ تلفن ثابت و خطوط ریلی است. این نتیجه البته ملموس است ،نهاییمقام در 

که د رس به نظر میهای انرژی  با توجه به نرخ ارزان حامل ،رنگ شده است. از سوی دیگروزن این کاالی عمومی کم تلفن ثابت عمالً
های راه روستایی و سری زمانی کیلومتر راه بزرگراه در دسترس  تری برای خانوار دارند. متاسفانه دادهخطوط ریلی ارزش و مطلوبیت کم

 نبود. 
با در اختیار داشتن پارامترهای مدل ساختاری تخمین زد. حل مسئله بهینه  توان مقادیر بهینه اقتصادی را می ،گونه که بیان شدهمان

 ،دهد. بر اساس تخمین موجود دست می های متفاوتی ب مطلوبیت حاشیه و زندمیمیزان مصارف متفاوتی را نسبت به اقتصاد واقعی رقم 
 بزرگ بوده، ها و تابع تولید کاالهای عمومی حسب هزینهمصرف بر یا در اقتصاد واقعی هر زمان مطلوبیت حاشیهشود که  نشان داده می

ای کاالهای مختلف سعی شده است به یکدیگر نزدیک  مطلوبیت حاشیه ،به عبارت دیگر است، ای کاهش پیدا کرده مطلوبیت حاشیه
تمام  یه اقتصادی به برابرشرایط بهین ،محدودیت منابع( و قید 3( و )2به غیرخطی بودن توابع تولید کاالی عمومی ) توجهد. با نشو

ای  های حاشیه مطلوبیت میانکند که برابری  نیز همین نکته را برجسته می( 1( و )4شود. معادالت ) نمیمنجر ای  های حاشیه مطلوبیت
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معیار  انحراف  برآوردگر  ، دارای انحراف معیار طالعات مورد استفاده در گشتاورهاستبرآورد گردید و بخشی از ا (3)و  (2جداول )که در   و   و ضرایب  شودمی 
ل این چالش، برای ح 1کنند. را اریب می  و   برآوردگر انحراف معیار پارامترهای   و   ضرایب  انحراف معیار ،هستند. به عبارت دیگر

صورت ه بار ب 111به تعداد ها  داده ،انجام شده استصورت غیرپارامتری ه که بدر این روش  .کرداستفاده  2بندی روش حلقهتوان از  می
در هر بار تکرار   بار تخمین 111 (4) جدول ، درگردد. سپس برای هر پارامتر د و کل فرایند تخمین برآورد مینشو تصادفی برداشت می

 3دست آید. هب t-statبندی و آماره  تخمین روش حلقه 111بندی ایجاد شده است که کافی است انحراف معیار این  روش حلقه
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 ( انجام شده است.2سازی معادله ) یافته و بر اساس بهینه منبع: ضرایب بر اساس روش گشتاورهای تعمیم
 

 ای های حاشیه  تخمین مطلوبیت :5 جدول
  آموزش عالی آموزش بهداشت ونقلحمل ارتباطات انرژی 

  21/41 21/112 21/14 24/1 112/1 11/11 ای واقعی مطلوبیت حاشیه
  121/21 141/41 374/4 142/1 113/1 11/1 واقعدای پا مطلوبیت حاشیه

 محاسبه شده است.  (1و تابع مطلوبیت ) (4جدول )شده در زدهمنبع: بر اساس ضرایب ساختاری تخمین
 

کاالهای عمومی دارای که برآورد شده است. با توجه به آن آمده دست هدر تخمین ب های کاالهای عمومی نسبت به کاالی خصوصیوزن
( 1ای با توجه به تابع مطلوبیت ) مطلوبیت حاشیه ،عبارت دیگرتفسیر نیستند. به تنهایی قابلاین ضرایب به ،های متفاوت هستند مقیاس

ای کاالهای عمومی ارائه  های حاشیه مطلوبیت (4جدول )در  ،برای مقایسه پس. ستتقسیم بر مصرف آن کاالآمده دست هببرابر ضریب 
ای و  نسبت مستقیمی بین مطلوبیت حاشیه ،وسطمتسازی متغیرهای مصرف نسبت به  دلیل نرماله شود که ب شده است. مشاهده می
شود که باالترین وزن در مطلوبیت خانوار آموزش عمومی و سپس  آمده مشاهده میدست هبر اساس برآوردهای بضرایب مشهود است. 

در اولویت قرار دارند.  دهی های بهداشت( در وزن تعداد انشعاب گاز و پوشش بهداشت )خانه آموزش عالی است. در مقام بعدی نیز تقریباً
چرا که با گسترش تلفن همراه و همچنین اشباع نفوذ  ،نفوذ تلفن ثابت و خطوط ریلی است. این نتیجه البته ملموس است ،نهاییمقام در 

که د رس به نظر میهای انرژی  با توجه به نرخ ارزان حامل ،رنگ شده است. از سوی دیگروزن این کاالی عمومی کم تلفن ثابت عمالً
های راه روستایی و سری زمانی کیلومتر راه بزرگراه در دسترس  تری برای خانوار دارند. متاسفانه دادهخطوط ریلی ارزش و مطلوبیت کم

 نبود. 
با در اختیار داشتن پارامترهای مدل ساختاری تخمین زد. حل مسئله بهینه  توان مقادیر بهینه اقتصادی را می ،گونه که بیان شدهمان

 ،دهد. بر اساس تخمین موجود دست می های متفاوتی ب مطلوبیت حاشیه و زندمیمیزان مصارف متفاوتی را نسبت به اقتصاد واقعی رقم 
 بزرگ بوده، ها و تابع تولید کاالهای عمومی حسب هزینهمصرف بر یا در اقتصاد واقعی هر زمان مطلوبیت حاشیهشود که  نشان داده می

ای کاالهای مختلف سعی شده است به یکدیگر نزدیک  مطلوبیت حاشیه ،به عبارت دیگر است، ای کاهش پیدا کرده مطلوبیت حاشیه
تمام  یه اقتصادی به برابرشرایط بهین ،محدودیت منابع( و قید 3( و )2به غیرخطی بودن توابع تولید کاالی عمومی ) توجهد. با نشو

ای  های حاشیه مطلوبیت میانکند که برابری  نیز همین نکته را برجسته می( 1( و )4شود. معادالت ) نمیمنجر ای  های حاشیه مطلوبیت
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و  ، دارای انحراف معیار طالعات مورد استفاده در گشتاورهاستبرآورد گردید و بخشی از ا (3)و  (2جداول )که در   و   و ضرایب  شودمی 
ل این چالش، برای ح 1کنند. را اریب می  و   برآوردگر انحراف معیار پارامترهای   و   ضرایب  انحراف معیار ،هستند. به عبارت دیگر

صورت ه بار ب 111به تعداد ها  داده ،انجام شده استصورت غیرپارامتری ه که بدر این روش  .کرداستفاده  2بندی روش حلقهتوان از  می
در هر بار تکرار   بار تخمین 111 (4) جدول ، درگردد. سپس برای هر پارامتر د و کل فرایند تخمین برآورد مینشو تصادفی برداشت می

 3دست آید. هب t-statبندی و آماره  تخمین روش حلقه 111بندی ایجاد شده است که کافی است انحراف معیار این  روش حلقه
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 ای های حاشیه  تخمین مطلوبیت :5 جدول
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کاالهای عمومی دارای که برآورد شده است. با توجه به آن آمده دست هدر تخمین ب های کاالهای عمومی نسبت به کاالی خصوصیوزن
( 1ای با توجه به تابع مطلوبیت ) مطلوبیت حاشیه ،عبارت دیگرتفسیر نیستند. به تنهایی قابلاین ضرایب به ،های متفاوت هستند مقیاس

ای کاالهای عمومی ارائه  های حاشیه مطلوبیت (4جدول )در  ،برای مقایسه پس. ستتقسیم بر مصرف آن کاالآمده دست هببرابر ضریب 
ای و  نسبت مستقیمی بین مطلوبیت حاشیه ،وسطمتسازی متغیرهای مصرف نسبت به  دلیل نرماله شود که ب شده است. مشاهده می
شود که باالترین وزن در مطلوبیت خانوار آموزش عمومی و سپس  آمده مشاهده میدست هبر اساس برآوردهای بضرایب مشهود است. 

در اولویت قرار دارند.  دهی های بهداشت( در وزن تعداد انشعاب گاز و پوشش بهداشت )خانه آموزش عالی است. در مقام بعدی نیز تقریباً
چرا که با گسترش تلفن همراه و همچنین اشباع نفوذ  ،نفوذ تلفن ثابت و خطوط ریلی است. این نتیجه البته ملموس است ،نهاییمقام در 

که د رس به نظر میهای انرژی  با توجه به نرخ ارزان حامل ،رنگ شده است. از سوی دیگروزن این کاالی عمومی کم تلفن ثابت عمالً
های راه روستایی و سری زمانی کیلومتر راه بزرگراه در دسترس  تری برای خانوار دارند. متاسفانه دادهخطوط ریلی ارزش و مطلوبیت کم

 نبود. 
با در اختیار داشتن پارامترهای مدل ساختاری تخمین زد. حل مسئله بهینه  توان مقادیر بهینه اقتصادی را می ،گونه که بیان شدهمان

 ،دهد. بر اساس تخمین موجود دست می های متفاوتی ب مطلوبیت حاشیه و زندمیمیزان مصارف متفاوتی را نسبت به اقتصاد واقعی رقم 
 بزرگ بوده، ها و تابع تولید کاالهای عمومی حسب هزینهمصرف بر یا در اقتصاد واقعی هر زمان مطلوبیت حاشیهشود که  نشان داده می

ای کاالهای مختلف سعی شده است به یکدیگر نزدیک  مطلوبیت حاشیه ،به عبارت دیگر است، ای کاهش پیدا کرده مطلوبیت حاشیه
تمام  یه اقتصادی به برابرشرایط بهین ،محدودیت منابع( و قید 3( و )2به غیرخطی بودن توابع تولید کاالی عمومی ) توجهد. با نشو

ای  های حاشیه مطلوبیت میانکند که برابری  نیز همین نکته را برجسته می( 1( و )4شود. معادالت ) نمیمنجر ای  های حاشیه مطلوبیت

                                                           
صورت یکپارچه است. ولی این روش در این ه ب 2SLSنیز وجود دارد و روش کارا تخمین کل فرایند  2SLSمشابه این چالش در روش تخمین رایج . 1

 پژوهش پیچیدگی فراوانی دارد.
2.Boostrap 

 .استها و پیچیدگی )زیاد پارامتری مدل(  . دلیل عمده تعداد پایین دادهاستصورت کلی پایین ه ساختاری بمعناداری ضرایب تخمین . 3

معیار ضرایب  انحراف  دیگر،  عبارت  به  معیار هستند.  انحراف  دارای 
 را اریب می کنند.۱ برای حل این چالش، می توان از روش حلقه بندی۲ استفاده کرد. 

، دارای انحراف معیار طالعات مورد استفاده در گشتاورهاستبرآورد گردید و بخشی از ا (3)و  (2جداول )که در   و   و ضرایب  شودمی
ل این چالش، برای ح 1کنند. را اریب می  و   برآوردگر انحراف معیار پارامترهای   و   ضرایب  انحراف معیار ،هستند. به عبارت دیگر

صورت ه بار ب 111به تعداد ها  داده ،انجام شده استصورت غیرپارامتری ه که بدر این روش  .کرداستفاده  2بندی روش حلقهتوان از  می
در هر بار تکرار   بار تخمین 111 (4) جدول ، درگردد. سپس برای هر پارامتر د و کل فرایند تخمین برآورد مینشو تصادفی برداشت می

 3دست آید. هب t-statبندی و آماره  تخمین روش حلقه 111بندی ایجاد شده است که کافی است انحراف معیار این  روش حلقه
 

 : تخمین پارامترهای مدل ساختاری4جدول 
                     پارامتر

 مصرفسایر  آموزش عالی آموزش بهداشت نقلوحمل ارتباطات انرژی 

 ضرایب
11/12  

(11/3) 
12/1 

(11/1) 
22/1 

(44/3) 
11/14 

(31/1) 
13/112 
(14/2) 

14/41 
(21/1) 

41/1 
(72/1) 

 ( انجام شده است.2سازی معادله ) یافته و بر اساس بهینه منبع: ضرایب بر اساس روش گشتاورهای تعمیم
 

 ای های حاشیه  تخمین مطلوبیت :5 جدول
  آموزش عالی آموزش بهداشت ونقلحمل ارتباطات انرژی 

  21/41 21/112 21/14 24/1 112/1 11/11 ای واقعی مطلوبیت حاشیه
  121/21 141/41 374/4 142/1 113/1 11/1 واقعدای پا مطلوبیت حاشیه

 محاسبه شده است.  (1و تابع مطلوبیت ) (4جدول )شده در زدهمنبع: بر اساس ضرایب ساختاری تخمین
 

کاالهای عمومی دارای که برآورد شده است. با توجه به آن آمده دست هدر تخمین ب های کاالهای عمومی نسبت به کاالی خصوصیوزن
( 1ای با توجه به تابع مطلوبیت ) مطلوبیت حاشیه ،عبارت دیگرتفسیر نیستند. به تنهایی قابلاین ضرایب به ،های متفاوت هستند مقیاس

ای کاالهای عمومی ارائه  های حاشیه مطلوبیت (4جدول )در  ،برای مقایسه پس. ستتقسیم بر مصرف آن کاالآمده دست هببرابر ضریب 
ای و  نسبت مستقیمی بین مطلوبیت حاشیه ،وسطمتسازی متغیرهای مصرف نسبت به  دلیل نرماله شود که ب شده است. مشاهده می
شود که باالترین وزن در مطلوبیت خانوار آموزش عمومی و سپس  آمده مشاهده میدست هبر اساس برآوردهای بضرایب مشهود است. 

در اولویت قرار دارند.  دهی های بهداشت( در وزن تعداد انشعاب گاز و پوشش بهداشت )خانه آموزش عالی است. در مقام بعدی نیز تقریباً
چرا که با گسترش تلفن همراه و همچنین اشباع نفوذ  ،نفوذ تلفن ثابت و خطوط ریلی است. این نتیجه البته ملموس است ،نهاییمقام در 

که د رس به نظر میهای انرژی  با توجه به نرخ ارزان حامل ،رنگ شده است. از سوی دیگروزن این کاالی عمومی کم تلفن ثابت عمالً
های راه روستایی و سری زمانی کیلومتر راه بزرگراه در دسترس  تری برای خانوار دارند. متاسفانه دادهخطوط ریلی ارزش و مطلوبیت کم

 نبود. 
با در اختیار داشتن پارامترهای مدل ساختاری تخمین زد. حل مسئله بهینه  توان مقادیر بهینه اقتصادی را می ،گونه که بیان شدهمان

 ،دهد. بر اساس تخمین موجود دست می های متفاوتی ب مطلوبیت حاشیه و زندمیمیزان مصارف متفاوتی را نسبت به اقتصاد واقعی رقم 
 بزرگ بوده، ها و تابع تولید کاالهای عمومی حسب هزینهمصرف بر یا در اقتصاد واقعی هر زمان مطلوبیت حاشیهشود که  نشان داده می

ای کاالهای مختلف سعی شده است به یکدیگر نزدیک  مطلوبیت حاشیه ،به عبارت دیگر است، ای کاهش پیدا کرده مطلوبیت حاشیه
تمام  یه اقتصادی به برابرشرایط بهین ،محدودیت منابع( و قید 3( و )2به غیرخطی بودن توابع تولید کاالی عمومی ) توجهد. با نشو

ای  های حاشیه مطلوبیت میانکند که برابری  نیز همین نکته را برجسته می( 1( و )4شود. معادالت ) نمیمنجر ای  های حاشیه مطلوبیت
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ای کاالهای مختلف سعی شده است به یکدیگر نزدیک  مطلوبیت حاشیه ،به عبارت دیگر است، ای کاهش پیدا کرده مطلوبیت حاشیه
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 .استها و پیچیدگی )زیاد پارامتری مدل(  . دلیل عمده تعداد پایین دادهاستصورت کلی پایین ه ساختاری بمعناداری ضرایب تخمین . 3

پارامترهای 
در این روش که به صورت غیرپارامتری انجام شده است، داده ها به تعداد ۱۰۰ بار به صورت تصادفی 
برداشت می شوند و کل فرایند تخمین برآورد می گردد. سپس برای هر پارامتر، در جدول )4( ۱۰۰ 
بار تخمین  در هر بار تکرار روش حلقه بندی ایجاد شده است که کافی است انحراف معیار این ۱۰۰ 

تخمین روش حلقه بندی و آماره t-stat به دست آید.۳

۱. مشابه این چالش در روش تخمین رایج 2SLS نیز وجود دارد و روش کارا تخمین کل فرایند 2SLS به 
صورت یکپارچه است. ولی این روش در این پژوهش پیچیدگی فراوانی دارد.

2. Bootstrap

۳. معناداری ضرایب تخمین ساختاری به صورت کلی پایین است. دلیل عمده تعداد پایین داده ها و پیچیدگی 
)زیاد پارامتری مدل( است.
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جدول4:تخمینپارامترهایمدلساختاری

پارامتر
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در هر بار تکرار   بار تخمین 111 (4) جدول ، درگردد. سپس برای هر پارامتر د و کل فرایند تخمین برآورد مینشو تصادفی برداشت می

 3دست آید. هب t-statبندی و آماره  تخمین روش حلقه 111بندی ایجاد شده است که کافی است انحراف معیار این  روش حلقه
 

 : تخمین پارامترهای مدل ساختاری4جدول 
                     پارامتر

 مصرفسایر  آموزش عالی آموزش بهداشت نقلوحمل ارتباطات انرژی 

 ضرایب
11/12  

(11/3) 
12/1 

(11/1) 
22/1 

(44/3) 
11/14 

(31/1) 
13/112 
(14/2) 

14/41 
(21/1) 

41/1 
(72/1) 

 ( انجام شده است.2سازی معادله ) یافته و بر اساس بهینه منبع: ضرایب بر اساس روش گشتاورهای تعمیم
 

 ای های حاشیه  تخمین مطلوبیت :5 جدول
  آموزش عالی آموزش بهداشت ونقلحمل ارتباطات انرژی 

  21/41 21/112 21/14 24/1 112/1 11/11 ای واقعی مطلوبیت حاشیه
  121/21 141/41 374/4 142/1 113/1 11/1 واقعدای پا مطلوبیت حاشیه

 محاسبه شده است.  (1و تابع مطلوبیت ) (4جدول )شده در زدهمنبع: بر اساس ضرایب ساختاری تخمین
 

کاالهای عمومی دارای که برآورد شده است. با توجه به آن آمده دست هدر تخمین ب های کاالهای عمومی نسبت به کاالی خصوصیوزن
( 1ای با توجه به تابع مطلوبیت ) مطلوبیت حاشیه ،عبارت دیگرتفسیر نیستند. به تنهایی قابلاین ضرایب به ،های متفاوت هستند مقیاس

ای کاالهای عمومی ارائه  های حاشیه مطلوبیت (4جدول )در  ،برای مقایسه پس. ستتقسیم بر مصرف آن کاالآمده دست هببرابر ضریب 
ای و  نسبت مستقیمی بین مطلوبیت حاشیه ،وسطمتسازی متغیرهای مصرف نسبت به  دلیل نرماله شود که ب شده است. مشاهده می
شود که باالترین وزن در مطلوبیت خانوار آموزش عمومی و سپس  آمده مشاهده میدست هبر اساس برآوردهای بضرایب مشهود است. 

در اولویت قرار دارند.  دهی های بهداشت( در وزن تعداد انشعاب گاز و پوشش بهداشت )خانه آموزش عالی است. در مقام بعدی نیز تقریباً
چرا که با گسترش تلفن همراه و همچنین اشباع نفوذ  ،نفوذ تلفن ثابت و خطوط ریلی است. این نتیجه البته ملموس است ،نهاییمقام در 

که د رس به نظر میهای انرژی  با توجه به نرخ ارزان حامل ،رنگ شده است. از سوی دیگروزن این کاالی عمومی کم تلفن ثابت عمالً
های راه روستایی و سری زمانی کیلومتر راه بزرگراه در دسترس  تری برای خانوار دارند. متاسفانه دادهخطوط ریلی ارزش و مطلوبیت کم

 نبود. 
با در اختیار داشتن پارامترهای مدل ساختاری تخمین زد. حل مسئله بهینه  توان مقادیر بهینه اقتصادی را می ،گونه که بیان شدهمان

 ،دهد. بر اساس تخمین موجود دست می های متفاوتی ب مطلوبیت حاشیه و زندمیمیزان مصارف متفاوتی را نسبت به اقتصاد واقعی رقم 
 بزرگ بوده، ها و تابع تولید کاالهای عمومی حسب هزینهمصرف بر یا در اقتصاد واقعی هر زمان مطلوبیت حاشیهشود که  نشان داده می

ای کاالهای مختلف سعی شده است به یکدیگر نزدیک  مطلوبیت حاشیه ،به عبارت دیگر است، ای کاهش پیدا کرده مطلوبیت حاشیه
تمام  یه اقتصادی به برابرشرایط بهین ،محدودیت منابع( و قید 3( و )2به غیرخطی بودن توابع تولید کاالی عمومی ) توجهد. با نشو

ای  های حاشیه مطلوبیت میانکند که برابری  نیز همین نکته را برجسته می( 1( و )4شود. معادالت ) نمیمنجر ای  های حاشیه مطلوبیت

                                                           
صورت یکپارچه است. ولی این روش در این ه ب 2SLSنیز وجود دارد و روش کارا تخمین کل فرایند  2SLSمشابه این چالش در روش تخمین رایج . 1

 پژوهش پیچیدگی فراوانی دارد.
2.Boostrap 

 .استها و پیچیدگی )زیاد پارامتری مدل(  . دلیل عمده تعداد پایین دادهاستصورت کلی پایین ه ساختاری بمعناداری ضرایب تخمین . 3

، دارای انحراف معیار طالعات مورد استفاده در گشتاورهاستبرآورد گردید و بخشی از ا (3)و  (2جداول )که در   و   و ضرایب  شودمی
ل این چالش، برای ح 1کنند. را اریب می  و   برآوردگر انحراف معیار پارامترهای   و   ضرایب  انحراف معیار ،هستند. به عبارت دیگر

صورت ه بار ب 111به تعداد ها  داده ،انجام شده استصورت غیرپارامتری ه که بدر این روش  .کرداستفاده  2بندی روش حلقهتوان از  می
در هر بار تکرار   بار تخمین 111 (4) جدول ، درگردد. سپس برای هر پارامتر د و کل فرایند تخمین برآورد مینشو تصادفی برداشت می

 3دست آید. هب t-statبندی و آماره  تخمین روش حلقه 111بندی ایجاد شده است که کافی است انحراف معیار این  روش حلقه
 

 : تخمین پارامترهای مدل ساختاری4جدول 
                     پارامتر

 مصرفسایر  آموزش عالی آموزش بهداشت نقلوحمل ارتباطات انرژی 

 ضرایب
11/12  

(11/3) 
12/1 

(11/1) 
22/1 

(44/3) 
11/14 

(31/1) 
13/112 
(14/2) 

14/41 
(21/1) 

41/1 
(72/1) 

 ( انجام شده است.2سازی معادله ) یافته و بر اساس بهینه منبع: ضرایب بر اساس روش گشتاورهای تعمیم
 

 ای های حاشیه  تخمین مطلوبیت :5 جدول
  آموزش عالی آموزش بهداشت ونقلحمل ارتباطات انرژی 

  21/41 21/112 21/14 24/1 112/1 11/11 ای واقعی مطلوبیت حاشیه
  121/21 141/41 374/4 142/1 113/1 11/1 واقعدای پا مطلوبیت حاشیه

 محاسبه شده است.  (1و تابع مطلوبیت ) (4جدول )شده در زدهمنبع: بر اساس ضرایب ساختاری تخمین
 

کاالهای عمومی دارای که برآورد شده است. با توجه به آن آمده دست هدر تخمین ب های کاالهای عمومی نسبت به کاالی خصوصیوزن
( 1ای با توجه به تابع مطلوبیت ) مطلوبیت حاشیه ،عبارت دیگرتفسیر نیستند. به تنهایی قابلاین ضرایب به ،های متفاوت هستند مقیاس

ای کاالهای عمومی ارائه  های حاشیه مطلوبیت (4جدول )در  ،برای مقایسه پس. ستتقسیم بر مصرف آن کاالآمده دست هببرابر ضریب 
ای و  نسبت مستقیمی بین مطلوبیت حاشیه ،وسطمتسازی متغیرهای مصرف نسبت به  دلیل نرماله شود که ب شده است. مشاهده می
شود که باالترین وزن در مطلوبیت خانوار آموزش عمومی و سپس  آمده مشاهده میدست هبر اساس برآوردهای بضرایب مشهود است. 

در اولویت قرار دارند.  دهی های بهداشت( در وزن تعداد انشعاب گاز و پوشش بهداشت )خانه آموزش عالی است. در مقام بعدی نیز تقریباً
چرا که با گسترش تلفن همراه و همچنین اشباع نفوذ  ،نفوذ تلفن ثابت و خطوط ریلی است. این نتیجه البته ملموس است ،نهاییمقام در 

که د رس به نظر میهای انرژی  با توجه به نرخ ارزان حامل ،رنگ شده است. از سوی دیگروزن این کاالی عمومی کم تلفن ثابت عمالً
های راه روستایی و سری زمانی کیلومتر راه بزرگراه در دسترس  تری برای خانوار دارند. متاسفانه دادهخطوط ریلی ارزش و مطلوبیت کم

 نبود. 
با در اختیار داشتن پارامترهای مدل ساختاری تخمین زد. حل مسئله بهینه  توان مقادیر بهینه اقتصادی را می ،گونه که بیان شدهمان

 ،دهد. بر اساس تخمین موجود دست می های متفاوتی ب مطلوبیت حاشیه و زندمیمیزان مصارف متفاوتی را نسبت به اقتصاد واقعی رقم 
 بزرگ بوده، ها و تابع تولید کاالهای عمومی حسب هزینهمصرف بر یا در اقتصاد واقعی هر زمان مطلوبیت حاشیهشود که  نشان داده می

ای کاالهای مختلف سعی شده است به یکدیگر نزدیک  مطلوبیت حاشیه ،به عبارت دیگر است، ای کاهش پیدا کرده مطلوبیت حاشیه
تمام  یه اقتصادی به برابرشرایط بهین ،محدودیت منابع( و قید 3( و )2به غیرخطی بودن توابع تولید کاالی عمومی ) توجهد. با نشو

ای  های حاشیه مطلوبیت میانکند که برابری  نیز همین نکته را برجسته می( 1( و )4شود. معادالت ) نمیمنجر ای  های حاشیه مطلوبیت

                                                           
صورت یکپارچه است. ولی این روش در این ه ب 2SLSنیز وجود دارد و روش کارا تخمین کل فرایند  2SLSمشابه این چالش در روش تخمین رایج . 1

 پژوهش پیچیدگی فراوانی دارد.
2.Boostrap 

 .استها و پیچیدگی )زیاد پارامتری مدل(  . دلیل عمده تعداد پایین دادهاستصورت کلی پایین ه ساختاری بمعناداری ضرایب تخمین . 3

، دارای انحراف معیار طالعات مورد استفاده در گشتاورهاستبرآورد گردید و بخشی از ا (3)و  (2جداول )که در   و   و ضرایب  شودمی
ل این چالش، برای ح 1کنند. را اریب می  و   برآوردگر انحراف معیار پارامترهای   و   ضرایب  انحراف معیار ،هستند. به عبارت دیگر

صورت ه بار ب 111به تعداد ها  داده ،انجام شده استصورت غیرپارامتری ه که بدر این روش  .کرداستفاده  2بندی روش حلقهتوان از  می
در هر بار تکرار   بار تخمین 111 (4) جدول ، درگردد. سپس برای هر پارامتر د و کل فرایند تخمین برآورد مینشو تصادفی برداشت می

 3دست آید. هب t-statبندی و آماره  تخمین روش حلقه 111بندی ایجاد شده است که کافی است انحراف معیار این  روش حلقه
 

 : تخمین پارامترهای مدل ساختاری4جدول 
                     پارامتر

 مصرفسایر  آموزش عالی آموزش بهداشت نقلوحمل ارتباطات انرژی 

 ضرایب
11/12  

(11/3) 
12/1 

(11/1) 
22/1 

(44/3) 
11/14 

(31/1) 
13/112 
(14/2) 

14/41 
(21/1) 

41/1 
(72/1) 

 ( انجام شده است.2سازی معادله ) یافته و بر اساس بهینه منبع: ضرایب بر اساس روش گشتاورهای تعمیم
 

 ای های حاشیه  تخمین مطلوبیت :5 جدول
  آموزش عالی آموزش بهداشت ونقلحمل ارتباطات انرژی 

  21/41 21/112 21/14 24/1 112/1 11/11 ای واقعی مطلوبیت حاشیه
  121/21 141/41 374/4 142/1 113/1 11/1 واقعدای پا مطلوبیت حاشیه

 محاسبه شده است.  (1و تابع مطلوبیت ) (4جدول )شده در زدهمنبع: بر اساس ضرایب ساختاری تخمین
 

کاالهای عمومی دارای که برآورد شده است. با توجه به آن آمده دست هدر تخمین ب های کاالهای عمومی نسبت به کاالی خصوصیوزن
( 1ای با توجه به تابع مطلوبیت ) مطلوبیت حاشیه ،عبارت دیگرتفسیر نیستند. به تنهایی قابلاین ضرایب به ،های متفاوت هستند مقیاس

ای کاالهای عمومی ارائه  های حاشیه مطلوبیت (4جدول )در  ،برای مقایسه پس. ستتقسیم بر مصرف آن کاالآمده دست هببرابر ضریب 
ای و  نسبت مستقیمی بین مطلوبیت حاشیه ،وسطمتسازی متغیرهای مصرف نسبت به  دلیل نرماله شود که ب شده است. مشاهده می
شود که باالترین وزن در مطلوبیت خانوار آموزش عمومی و سپس  آمده مشاهده میدست هبر اساس برآوردهای بضرایب مشهود است. 

در اولویت قرار دارند.  دهی های بهداشت( در وزن تعداد انشعاب گاز و پوشش بهداشت )خانه آموزش عالی است. در مقام بعدی نیز تقریباً
چرا که با گسترش تلفن همراه و همچنین اشباع نفوذ  ،نفوذ تلفن ثابت و خطوط ریلی است. این نتیجه البته ملموس است ،نهاییمقام در 

که د رس به نظر میهای انرژی  با توجه به نرخ ارزان حامل ،رنگ شده است. از سوی دیگروزن این کاالی عمومی کم تلفن ثابت عمالً
های راه روستایی و سری زمانی کیلومتر راه بزرگراه در دسترس  تری برای خانوار دارند. متاسفانه دادهخطوط ریلی ارزش و مطلوبیت کم

 نبود. 
با در اختیار داشتن پارامترهای مدل ساختاری تخمین زد. حل مسئله بهینه  توان مقادیر بهینه اقتصادی را می ،گونه که بیان شدهمان

 ،دهد. بر اساس تخمین موجود دست می های متفاوتی ب مطلوبیت حاشیه و زندمیمیزان مصارف متفاوتی را نسبت به اقتصاد واقعی رقم 
 بزرگ بوده، ها و تابع تولید کاالهای عمومی حسب هزینهمصرف بر یا در اقتصاد واقعی هر زمان مطلوبیت حاشیهشود که  نشان داده می

ای کاالهای مختلف سعی شده است به یکدیگر نزدیک  مطلوبیت حاشیه ،به عبارت دیگر است، ای کاهش پیدا کرده مطلوبیت حاشیه
تمام  یه اقتصادی به برابرشرایط بهین ،محدودیت منابع( و قید 3( و )2به غیرخطی بودن توابع تولید کاالی عمومی ) توجهد. با نشو

ای  های حاشیه مطلوبیت میانکند که برابری  نیز همین نکته را برجسته می( 1( و )4شود. معادالت ) نمیمنجر ای  های حاشیه مطلوبیت

                                                           
صورت یکپارچه است. ولی این روش در این ه ب 2SLSنیز وجود دارد و روش کارا تخمین کل فرایند  2SLSمشابه این چالش در روش تخمین رایج . 1

 پژوهش پیچیدگی فراوانی دارد.
2.Boostrap 

 .استها و پیچیدگی )زیاد پارامتری مدل(  . دلیل عمده تعداد پایین دادهاستصورت کلی پایین ه ساختاری بمعناداری ضرایب تخمین . 3

، دارای انحراف معیار طالعات مورد استفاده در گشتاورهاستبرآورد گردید و بخشی از ا (3)و  (2جداول )که در   و   و ضرایب  شودمی
ل این چالش، برای ح 1کنند. را اریب می  و   برآوردگر انحراف معیار پارامترهای   و   ضرایب  انحراف معیار ،هستند. به عبارت دیگر

صورت ه بار ب 111به تعداد ها  داده ،انجام شده استصورت غیرپارامتری ه که بدر این روش  .کرداستفاده  2بندی روش حلقهتوان از  می
در هر بار تکرار   بار تخمین 111 (4) جدول ، درگردد. سپس برای هر پارامتر د و کل فرایند تخمین برآورد مینشو تصادفی برداشت می

 3دست آید. هب t-statبندی و آماره  تخمین روش حلقه 111بندی ایجاد شده است که کافی است انحراف معیار این  روش حلقه
 

 : تخمین پارامترهای مدل ساختاری4جدول 
                     پارامتر

 مصرفسایر  آموزش عالی آموزش بهداشت نقلوحمل ارتباطات انرژی 

 ضرایب
11/12  

(11/3) 
12/1 

(11/1) 
22/1 

(44/3) 
11/14 

(31/1) 
13/112 
(14/2) 

14/41 
(21/1) 

41/1 
(72/1) 

 ( انجام شده است.2سازی معادله ) یافته و بر اساس بهینه منبع: ضرایب بر اساس روش گشتاورهای تعمیم
 

 ای های حاشیه  تخمین مطلوبیت :5 جدول
  آموزش عالی آموزش بهداشت ونقلحمل ارتباطات انرژی 

  21/41 21/112 21/14 24/1 112/1 11/11 ای واقعی مطلوبیت حاشیه
  121/21 141/41 374/4 142/1 113/1 11/1 واقعدای پا مطلوبیت حاشیه

 محاسبه شده است.  (1و تابع مطلوبیت ) (4جدول )شده در زدهمنبع: بر اساس ضرایب ساختاری تخمین
 

کاالهای عمومی دارای که برآورد شده است. با توجه به آن آمده دست هدر تخمین ب های کاالهای عمومی نسبت به کاالی خصوصیوزن
( 1ای با توجه به تابع مطلوبیت ) مطلوبیت حاشیه ،عبارت دیگرتفسیر نیستند. به تنهایی قابلاین ضرایب به ،های متفاوت هستند مقیاس

ای کاالهای عمومی ارائه  های حاشیه مطلوبیت (4جدول )در  ،برای مقایسه پس. ستتقسیم بر مصرف آن کاالآمده دست هببرابر ضریب 
ای و  نسبت مستقیمی بین مطلوبیت حاشیه ،وسطمتسازی متغیرهای مصرف نسبت به  دلیل نرماله شود که ب شده است. مشاهده می
شود که باالترین وزن در مطلوبیت خانوار آموزش عمومی و سپس  آمده مشاهده میدست هبر اساس برآوردهای بضرایب مشهود است. 

در اولویت قرار دارند.  دهی های بهداشت( در وزن تعداد انشعاب گاز و پوشش بهداشت )خانه آموزش عالی است. در مقام بعدی نیز تقریباً
چرا که با گسترش تلفن همراه و همچنین اشباع نفوذ  ،نفوذ تلفن ثابت و خطوط ریلی است. این نتیجه البته ملموس است ،نهاییمقام در 

که د رس به نظر میهای انرژی  با توجه به نرخ ارزان حامل ،رنگ شده است. از سوی دیگروزن این کاالی عمومی کم تلفن ثابت عمالً
های راه روستایی و سری زمانی کیلومتر راه بزرگراه در دسترس  تری برای خانوار دارند. متاسفانه دادهخطوط ریلی ارزش و مطلوبیت کم

 نبود. 
با در اختیار داشتن پارامترهای مدل ساختاری تخمین زد. حل مسئله بهینه  توان مقادیر بهینه اقتصادی را می ،گونه که بیان شدهمان

 ،دهد. بر اساس تخمین موجود دست می های متفاوتی ب مطلوبیت حاشیه و زندمیمیزان مصارف متفاوتی را نسبت به اقتصاد واقعی رقم 
 بزرگ بوده، ها و تابع تولید کاالهای عمومی حسب هزینهمصرف بر یا در اقتصاد واقعی هر زمان مطلوبیت حاشیهشود که  نشان داده می

ای کاالهای مختلف سعی شده است به یکدیگر نزدیک  مطلوبیت حاشیه ،به عبارت دیگر است، ای کاهش پیدا کرده مطلوبیت حاشیه
تمام  یه اقتصادی به برابرشرایط بهین ،محدودیت منابع( و قید 3( و )2به غیرخطی بودن توابع تولید کاالی عمومی ) توجهد. با نشو

ای  های حاشیه مطلوبیت میانکند که برابری  نیز همین نکته را برجسته می( 1( و )4شود. معادالت ) نمیمنجر ای  های حاشیه مطلوبیت

                                                           
صورت یکپارچه است. ولی این روش در این ه ب 2SLSنیز وجود دارد و روش کارا تخمین کل فرایند  2SLSمشابه این چالش در روش تخمین رایج . 1

 پژوهش پیچیدگی فراوانی دارد.
2.Boostrap 

 .استها و پیچیدگی )زیاد پارامتری مدل(  . دلیل عمده تعداد پایین دادهاستصورت کلی پایین ه ساختاری بمعناداری ضرایب تخمین . 3

، دارای انحراف معیار طالعات مورد استفاده در گشتاورهاستبرآورد گردید و بخشی از ا (3)و  (2جداول )که در   و   و ضرایب  شودمی
ل این چالش، برای ح 1کنند. را اریب می  و   برآوردگر انحراف معیار پارامترهای   و   ضرایب  انحراف معیار ،هستند. به عبارت دیگر

صورت ه بار ب 111به تعداد ها  داده ،انجام شده استصورت غیرپارامتری ه که بدر این روش  .کرداستفاده  2بندی روش حلقهتوان از  می
در هر بار تکرار   بار تخمین 111 (4) جدول ، درگردد. سپس برای هر پارامتر د و کل فرایند تخمین برآورد مینشو تصادفی برداشت می

 3دست آید. هب t-statبندی و آماره  تخمین روش حلقه 111بندی ایجاد شده است که کافی است انحراف معیار این  روش حلقه
 

 : تخمین پارامترهای مدل ساختاری4جدول 
                     پارامتر

 مصرفسایر  آموزش عالی آموزش بهداشت نقلوحمل ارتباطات انرژی 

 ضرایب
11/12  

(11/3) 
12/1 

(11/1) 
22/1 

(44/3) 
11/14 

(31/1) 
13/112 
(14/2) 

14/41 
(21/1) 

41/1 
(72/1) 

 ( انجام شده است.2سازی معادله ) یافته و بر اساس بهینه منبع: ضرایب بر اساس روش گشتاورهای تعمیم
 

 ای های حاشیه  تخمین مطلوبیت :5 جدول
  آموزش عالی آموزش بهداشت ونقلحمل ارتباطات انرژی 

  21/41 21/112 21/14 24/1 112/1 11/11 ای واقعی مطلوبیت حاشیه
  121/21 141/41 374/4 142/1 113/1 11/1 واقعدای پا مطلوبیت حاشیه

 محاسبه شده است.  (1و تابع مطلوبیت ) (4جدول )شده در زدهمنبع: بر اساس ضرایب ساختاری تخمین
 

کاالهای عمومی دارای که برآورد شده است. با توجه به آن آمده دست هدر تخمین ب های کاالهای عمومی نسبت به کاالی خصوصیوزن
( 1ای با توجه به تابع مطلوبیت ) مطلوبیت حاشیه ،عبارت دیگرتفسیر نیستند. به تنهایی قابلاین ضرایب به ،های متفاوت هستند مقیاس

ای کاالهای عمومی ارائه  های حاشیه مطلوبیت (4جدول )در  ،برای مقایسه پس. ستتقسیم بر مصرف آن کاالآمده دست هببرابر ضریب 
ای و  نسبت مستقیمی بین مطلوبیت حاشیه ،وسطمتسازی متغیرهای مصرف نسبت به  دلیل نرماله شود که ب شده است. مشاهده می
شود که باالترین وزن در مطلوبیت خانوار آموزش عمومی و سپس  آمده مشاهده میدست هبر اساس برآوردهای بضرایب مشهود است. 

در اولویت قرار دارند.  دهی های بهداشت( در وزن تعداد انشعاب گاز و پوشش بهداشت )خانه آموزش عالی است. در مقام بعدی نیز تقریباً
چرا که با گسترش تلفن همراه و همچنین اشباع نفوذ  ،نفوذ تلفن ثابت و خطوط ریلی است. این نتیجه البته ملموس است ،نهاییمقام در 

که د رس به نظر میهای انرژی  با توجه به نرخ ارزان حامل ،رنگ شده است. از سوی دیگروزن این کاالی عمومی کم تلفن ثابت عمالً
های راه روستایی و سری زمانی کیلومتر راه بزرگراه در دسترس  تری برای خانوار دارند. متاسفانه دادهخطوط ریلی ارزش و مطلوبیت کم

 نبود. 
با در اختیار داشتن پارامترهای مدل ساختاری تخمین زد. حل مسئله بهینه  توان مقادیر بهینه اقتصادی را می ،گونه که بیان شدهمان

 ،دهد. بر اساس تخمین موجود دست می های متفاوتی ب مطلوبیت حاشیه و زندمیمیزان مصارف متفاوتی را نسبت به اقتصاد واقعی رقم 
 بزرگ بوده، ها و تابع تولید کاالهای عمومی حسب هزینهمصرف بر یا در اقتصاد واقعی هر زمان مطلوبیت حاشیهشود که  نشان داده می

ای کاالهای مختلف سعی شده است به یکدیگر نزدیک  مطلوبیت حاشیه ،به عبارت دیگر است، ای کاهش پیدا کرده مطلوبیت حاشیه
تمام  یه اقتصادی به برابرشرایط بهین ،محدودیت منابع( و قید 3( و )2به غیرخطی بودن توابع تولید کاالی عمومی ) توجهد. با نشو

ای  های حاشیه مطلوبیت میانکند که برابری  نیز همین نکته را برجسته می( 1( و )4شود. معادالت ) نمیمنجر ای  های حاشیه مطلوبیت
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 پژوهش پیچیدگی فراوانی دارد.
2.Boostrap 

 .استها و پیچیدگی )زیاد پارامتری مدل(  . دلیل عمده تعداد پایین دادهاستصورت کلی پایین ه ساختاری بمعناداری ضرایب تخمین . 3

، دارای انحراف معیار طالعات مورد استفاده در گشتاورهاستبرآورد گردید و بخشی از ا (3)و  (2جداول )که در   و   و ضرایب  شودمی
ل این چالش، برای ح 1کنند. را اریب می  و   برآوردگر انحراف معیار پارامترهای   و   ضرایب  انحراف معیار ،هستند. به عبارت دیگر

صورت ه بار ب 111به تعداد ها  داده ،انجام شده استصورت غیرپارامتری ه که بدر این روش  .کرداستفاده  2بندی روش حلقهتوان از  می
در هر بار تکرار   بار تخمین 111 (4) جدول ، درگردد. سپس برای هر پارامتر د و کل فرایند تخمین برآورد مینشو تصادفی برداشت می

 3دست آید. هب t-statبندی و آماره  تخمین روش حلقه 111بندی ایجاد شده است که کافی است انحراف معیار این  روش حلقه
 

 : تخمین پارامترهای مدل ساختاری4جدول 
                     پارامتر

 مصرفسایر  آموزش عالی آموزش بهداشت نقلوحمل ارتباطات انرژی 
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11/12  
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12/1 
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 ( انجام شده است.2سازی معادله ) یافته و بر اساس بهینه منبع: ضرایب بر اساس روش گشتاورهای تعمیم
 

 ای های حاشیه  تخمین مطلوبیت :5 جدول
  آموزش عالی آموزش بهداشت ونقلحمل ارتباطات انرژی 

  21/41 21/112 21/14 24/1 112/1 11/11 ای واقعی مطلوبیت حاشیه
  121/21 141/41 374/4 142/1 113/1 11/1 واقعدای پا مطلوبیت حاشیه

 محاسبه شده است.  (1و تابع مطلوبیت ) (4جدول )شده در زدهمنبع: بر اساس ضرایب ساختاری تخمین
 

کاالهای عمومی دارای که برآورد شده است. با توجه به آن آمده دست هدر تخمین ب های کاالهای عمومی نسبت به کاالی خصوصیوزن
( 1ای با توجه به تابع مطلوبیت ) مطلوبیت حاشیه ،عبارت دیگرتفسیر نیستند. به تنهایی قابلاین ضرایب به ،های متفاوت هستند مقیاس

ای کاالهای عمومی ارائه  های حاشیه مطلوبیت (4جدول )در  ،برای مقایسه پس. ستتقسیم بر مصرف آن کاالآمده دست هببرابر ضریب 
ای و  نسبت مستقیمی بین مطلوبیت حاشیه ،وسطمتسازی متغیرهای مصرف نسبت به  دلیل نرماله شود که ب شده است. مشاهده می
شود که باالترین وزن در مطلوبیت خانوار آموزش عمومی و سپس  آمده مشاهده میدست هبر اساس برآوردهای بضرایب مشهود است. 

در اولویت قرار دارند.  دهی های بهداشت( در وزن تعداد انشعاب گاز و پوشش بهداشت )خانه آموزش عالی است. در مقام بعدی نیز تقریباً
چرا که با گسترش تلفن همراه و همچنین اشباع نفوذ  ،نفوذ تلفن ثابت و خطوط ریلی است. این نتیجه البته ملموس است ،نهاییمقام در 

که د رس به نظر میهای انرژی  با توجه به نرخ ارزان حامل ،رنگ شده است. از سوی دیگروزن این کاالی عمومی کم تلفن ثابت عمالً
های راه روستایی و سری زمانی کیلومتر راه بزرگراه در دسترس  تری برای خانوار دارند. متاسفانه دادهخطوط ریلی ارزش و مطلوبیت کم

 نبود. 
با در اختیار داشتن پارامترهای مدل ساختاری تخمین زد. حل مسئله بهینه  توان مقادیر بهینه اقتصادی را می ،گونه که بیان شدهمان

 ،دهد. بر اساس تخمین موجود دست می های متفاوتی ب مطلوبیت حاشیه و زندمیمیزان مصارف متفاوتی را نسبت به اقتصاد واقعی رقم 
 بزرگ بوده، ها و تابع تولید کاالهای عمومی حسب هزینهمصرف بر یا در اقتصاد واقعی هر زمان مطلوبیت حاشیهشود که  نشان داده می

ای کاالهای مختلف سعی شده است به یکدیگر نزدیک  مطلوبیت حاشیه ،به عبارت دیگر است، ای کاهش پیدا کرده مطلوبیت حاشیه
تمام  یه اقتصادی به برابرشرایط بهین ،محدودیت منابع( و قید 3( و )2به غیرخطی بودن توابع تولید کاالی عمومی ) توجهد. با نشو

ای  های حاشیه مطلوبیت میانکند که برابری  نیز همین نکته را برجسته می( 1( و )4شود. معادالت ) نمیمنجر ای  های حاشیه مطلوبیت
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 پژوهش پیچیدگی فراوانی دارد.
2.Boostrap 

 .استها و پیچیدگی )زیاد پارامتری مدل(  . دلیل عمده تعداد پایین دادهاستصورت کلی پایین ه ساختاری بمعناداری ضرایب تخمین . 3

، دارای انحراف معیار طالعات مورد استفاده در گشتاورهاستبرآورد گردید و بخشی از ا (3)و  (2جداول )که در   و   و ضرایب  شودمی
ل این چالش، برای ح 1کنند. را اریب می  و   برآوردگر انحراف معیار پارامترهای   و   ضرایب  انحراف معیار ،هستند. به عبارت دیگر

صورت ه بار ب 111به تعداد ها  داده ،انجام شده استصورت غیرپارامتری ه که بدر این روش  .کرداستفاده  2بندی روش حلقهتوان از  می
در هر بار تکرار   بار تخمین 111 (4) جدول ، درگردد. سپس برای هر پارامتر د و کل فرایند تخمین برآورد مینشو تصادفی برداشت می

 3دست آید. هب t-statبندی و آماره  تخمین روش حلقه 111بندی ایجاد شده است که کافی است انحراف معیار این  روش حلقه
 

 : تخمین پارامترهای مدل ساختاری4جدول 
                     پارامتر

 مصرفسایر  آموزش عالی آموزش بهداشت نقلوحمل ارتباطات انرژی 

 ضرایب
11/12  

(11/3) 
12/1 

(11/1) 
22/1 

(44/3) 
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(31/1) 
13/112 
(14/2) 

14/41 
(21/1) 
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(72/1) 

 ( انجام شده است.2سازی معادله ) یافته و بر اساس بهینه منبع: ضرایب بر اساس روش گشتاورهای تعمیم
 

 ای های حاشیه  تخمین مطلوبیت :5 جدول
  آموزش عالی آموزش بهداشت ونقلحمل ارتباطات انرژی 

  21/41 21/112 21/14 24/1 112/1 11/11 ای واقعی مطلوبیت حاشیه
  121/21 141/41 374/4 142/1 113/1 11/1 واقعدای پا مطلوبیت حاشیه

 محاسبه شده است.  (1و تابع مطلوبیت ) (4جدول )شده در زدهمنبع: بر اساس ضرایب ساختاری تخمین
 

کاالهای عمومی دارای که برآورد شده است. با توجه به آن آمده دست هدر تخمین ب های کاالهای عمومی نسبت به کاالی خصوصیوزن
( 1ای با توجه به تابع مطلوبیت ) مطلوبیت حاشیه ،عبارت دیگرتفسیر نیستند. به تنهایی قابلاین ضرایب به ،های متفاوت هستند مقیاس

ای کاالهای عمومی ارائه  های حاشیه مطلوبیت (4جدول )در  ،برای مقایسه پس. ستتقسیم بر مصرف آن کاالآمده دست هببرابر ضریب 
ای و  نسبت مستقیمی بین مطلوبیت حاشیه ،وسطمتسازی متغیرهای مصرف نسبت به  دلیل نرماله شود که ب شده است. مشاهده می
شود که باالترین وزن در مطلوبیت خانوار آموزش عمومی و سپس  آمده مشاهده میدست هبر اساس برآوردهای بضرایب مشهود است. 

در اولویت قرار دارند.  دهی های بهداشت( در وزن تعداد انشعاب گاز و پوشش بهداشت )خانه آموزش عالی است. در مقام بعدی نیز تقریباً
چرا که با گسترش تلفن همراه و همچنین اشباع نفوذ  ،نفوذ تلفن ثابت و خطوط ریلی است. این نتیجه البته ملموس است ،نهاییمقام در 

که د رس به نظر میهای انرژی  با توجه به نرخ ارزان حامل ،رنگ شده است. از سوی دیگروزن این کاالی عمومی کم تلفن ثابت عمالً
های راه روستایی و سری زمانی کیلومتر راه بزرگراه در دسترس  تری برای خانوار دارند. متاسفانه دادهخطوط ریلی ارزش و مطلوبیت کم

 نبود. 
با در اختیار داشتن پارامترهای مدل ساختاری تخمین زد. حل مسئله بهینه  توان مقادیر بهینه اقتصادی را می ،گونه که بیان شدهمان

 ،دهد. بر اساس تخمین موجود دست می های متفاوتی ب مطلوبیت حاشیه و زندمیمیزان مصارف متفاوتی را نسبت به اقتصاد واقعی رقم 
 بزرگ بوده، ها و تابع تولید کاالهای عمومی حسب هزینهمصرف بر یا در اقتصاد واقعی هر زمان مطلوبیت حاشیهشود که  نشان داده می

ای کاالهای مختلف سعی شده است به یکدیگر نزدیک  مطلوبیت حاشیه ،به عبارت دیگر است، ای کاهش پیدا کرده مطلوبیت حاشیه
تمام  یه اقتصادی به برابرشرایط بهین ،محدودیت منابع( و قید 3( و )2به غیرخطی بودن توابع تولید کاالی عمومی ) توجهد. با نشو

ای  های حاشیه مطلوبیت میانکند که برابری  نیز همین نکته را برجسته می( 1( و )4شود. معادالت ) نمیمنجر ای  های حاشیه مطلوبیت
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سایر مصرفآموزش عالیآموزشبهداشتحمل ونقلارتباطاتانرژی
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)۳/۱8(

۰/۰۲
)۱/8۰(

۰/۲۷
)۳/4۵(

۱۵/۱۰
)۱/۳۶(

۱۰۲/۶۳
)۲/۰4(

48/۱۵
)۱/۷8(

۱/۵۰
)۰/۹۷(

منبع:ضرایببراساسروشگشتاورهایتعمیمیافتهوبراساسبهینهسازیمعادله)7(انجامشدهاست.

جدول5:تخمینمطلوبیتهایحاشیهای

آموزش عالیآموزشبهداشتحمل ونقلارتباطاتانرژی
۱۱/۱۱۰/۰۱۷۰/۲4۱4/۷8۱۰۲/۷۰4۱/۷8مطلوبیت حاشیه ای واقعی
۰/۶8۰/۰۰۳۰/۰۵۷۵/۳۹۵4۰/۱۵۱۲۱/۶۲8مطلوبیت حاشیه ای پادواقع

.استشدهمحاسبه)1(مطلوبیتتابعو)4(جدولدرشدهزدهتخمینساختاریضرایباساسبر:منبع

وزن های کاالهای عمومی نسبت به کاالی خصوصی در تخمین به دست آمده برآورد شده است. با 
توجه به آن که کاالهای عمومی دارای مقیاس های متفاوت هستند، این ضرایب به تنهایی قابل تفسیر 
نیستند. به عبارت دیگر، مطلوبیت حاشیه ای با توجه به تابع مطلوبیت )۱( برابر ضریب به دست آمده 
کاالهای  مطلوبیت های حاشیه ای   )۵( در جدول  مقایسه،  برای  کاالست. پس  آن  بر مصرف  تقسیم 
عمومی ارائه شده است. مشاهده می شود که به دلیل نرمال سازی متغیرهای مصرف نسبت به متوسط، 
نسبت مستقیمی بین مطلوبیت حاشیه ای و ضرایب مشهود است. بر اساس برآوردهای به دست آمده 
مشاهده می شود که باالترین وزن در مطلوبیت خانوار آموزش عمومی و سپس آموزش عالی است. در 
مقام بعدی نیز تقریباً تعداد انشعاب گاز و پوشش بهداشت )خانه های بهداشت( در وزن دهی در اولویت 
قرار دارند. در مقام نهایی، نفوذ تلفن ثابت و خطوط ریلی است. این نتیجه البته ملموس است، چرا که 
با گسترش تلفن همراه و همچنین اشباع نفوذ تلفن ثابت عماًل وزن این کاالی عمومی کمرنگ شده 
است. از سوی دیگر، با توجه به نرخ ارزان حامل های انرژی به نظر می رسد که خطوط ریلی ارزش و 
مطلوبیت کم تری برای خانوار دارند. متاسفانه داده های راه روستایی و سری زمانی کیلومتر راه بزرگراه 

در دسترس نبود. 
همان گونه که بیان شد، می توان مقادیر بهینه اقتصادی را با در اختیار داشتن پارامترهای مدل 
ساختاری تخمین زد. حل مسئله بهینه میزان مصارف متفاوتی را نسبت به اقتصاد واقعی رقم می زند 
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و مطلوبیت حاشیه ای متفاوتی به دست می دهد. بر اساس تخمین موجود، نشان داده می شود که در 
تولید کاالهای عمومی  تابع  و  برحسب هزینه ها  واقعی هر زمان مطلوبیت حاشیه ای مصرف  اقتصاد 
بزرگ بوده، مطلوبیت حاشیه ای کاهش پیدا کرده است، به عبارت دیگر، مطلوبیت حاشیه ای کاالهای 
مختلف سعی شده است به یکدیگر نزدیک شوند. با توجه به غیرخطی بودن توابع تولید کاالی عمومی 
تمام مطلوبیت های حاشیه ای  برابری  به  اقتصادی  بهینه  منابع، شرایط  قید محدودیت  و  و )۳(   )۲(
منجر نمی شود. معادالت )۵( و )۶( نیز همین نکته را برجسته می کند که برابری میان مطلوبیت های 
حاشیه ای کاالهای عمومی از ضرایب تابع تولید کاالی عمومی تاثیر می پذیرد. برای مقایسه بین اقتصاد 
واقعی و اقتصاد بهینه مقید به محدودیت ها، در جدول )۶( نسبت مصارف در هر فصل نشان داده شده 
است. باید توجه شود که در این محاسبه ها، فرض شده است اندازه دولت در حالت بهینه برابر اندازه 
دولت در اقتصاد پادواقع است. دلیل این فرض آن است که در مدلسازی فوق، بهینه سازی برای اندازه 

دولت مد نظر نبوده و صرفاً تخصیص بهینه سازی شده است.

جدول6:نسبتتخصیصدولتدرحالتبهینهنسبتبهاقتصادواقعی

فصل 
آموزش آموزشبهداشتحمل ونقلارتباطاتانرژیبودجه ای

سهم ثبت شدهلوایحعالی
ماليات

نسبت مخارج 
در حالت بهینه 
به اقتصاد واقعی

۰/۷۶۰/4۰۰/۷۲۱/8۰۰/۱۰۰/۱۲۱/۱۳۱/۱۳۲/۷4

عالی  آموزش  و  آموزش  بخش های  این که  با  است،  تخمین زده شده مشخص  مطلوبیت  در  آنچه 
دارای وزن باالیی هستند )۱۰۲/۶۲ و 48/۱۵ به ترتیب(، ولی تخصیص بهینه سهم آن ها را به شدت 
کاهش داده است )به ترتیب ۰/۱۰ و ۰/۱۲(. احتماالً دلیل اصلی آن است که توابع تولید این کاالهای 
عمومی کارا نیستند. در عین حال، در تخصیص بهینه سهم بهداشت حتی افزایش یافته است. احتماالً 
دلیل اصلی آن است که با بهبود اندک هزینه ها در بخش بهداشت عملکرد بسیار مناسب بوده و بخش 
مهمی از جامعه تحت پوشش خدمات بهداشتی قرار گرفته است. در سایر فصول امور اقتصادی )انرژی، 
ارتباطات، و حمل ونقل( تخصیص بهینه احتماالً کمی کم تر از اقتصاد واقعی است. آنچه مهم است، 
سهم باالتر هزینه های بودجه عمومی برای تخصیص به کاالهای غیرمستقیم است. برای مثال، میزان 
تخصیص بهینه در بخش مالیات ۲/۷4 برابر تخصیص در اقتصاد واقعی است. رویه ها در تخصیص به 
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به  است.  قانون مشابه  نهاد حاکمیت  و  در بخش حاکمیت شرکت ها  اصالحات  و  قانونگذاری  بخش 
عبارت دیگر، این یافته نشان می دهد که دولت در بخشی از کاالی عمومی، که مستقیم در مطلوبیت 
دالیل  جمله  از  مختلف  دالیل  به  انرژی(،  و  ارتباطات،  راه،  دانشگاه،  )آموزش،  می شود  وارد  خانوار 
سیاسی و حمایت طلبی، تخصیص های بسیار باالیی داشته است و اگرچه این کاالها در مطلوبیت خانوار 
به صورت مستقیم وارد می شوند و وزن باالیی دارند، ولی میزان تخصیص و تولید کاالهای عمومی 
غیرمستقیم مانند فضای رقابت، فضای قانونگذاری، و مالیات ستانِی باکیفیت که به صورت زیربنایی 
تبدیل به کاالهای عمومی و خصوصی می شود و مستقیم در مطلوبیت وارد نمی شوند، بسیار منابع 

کمی وارد شده و غیربهینه تولید شده اند. 

بحث و نتيجه گيری

از جمله کاستی های ادبیات اقتصادی ایران در حوزه بودجه ریزی، نبود ساختار و الگوی مناسب برای 
اقناع بازیگران در راستای تخصیص بهینه است. همچنین، در مطالعات قبلی هرگز از داده بودجه کل 
کشور برای یافتن تخصیص بهینه استفاده نشده بود. در این راستا، هدف این پژوهش، توسعه مدل رفاه 
اقتصادی به منظور یافتن تخصیص بهینه با استفاده از داده بودجه عمومی و خروجی های عمومی دولت 
است. در پژوهش حاضر، برای اولین بار داده های سری زمانی منابع بودجه عمومی به تفکیک بخش های 
مختلف از اطالعات موجود در سازمان برنامه و بودجه استخراج شد. همزمان برای هر یک از امور مهم 
خروجی مناسب نیز تعریف و اطالعات مرتبط استخراج شد. بر اساس این، پژوهش حاضر خروجی و 
عملکرد دولت در شاخص های مختلف را در دو گروه کاالهای عمومی که مستقیماً در مطلوبیت خانوار 
وارد می شوند و کاالهای عمومی که برای بهبود عملکرد دولت و شرکت های تجاری هستند، طبقه بندی 
می کند. سپس بر اساس تخمین رفاه اجتماعی که تابعی از مصرف کاالهای خصوصی و کاالهای عمومی 
از منابع به دست دهد. تخمین مدل ساختاری رفاه بر اساس روش  است، توانست تخصیص بهینه ای 

گشتاورهای تعمیم یافته و مقادیر واقعی تخصیص منابع و خروجی انجام شده است. 
نتایج نشان می دهد که وزن کاالهای عمومی که به صورت مستقیم در تابع مطلوبیت وارد می شوند، 
باالست و خانوار از این کاالها مطلوبیت مستقیم باالیی کسب می کنند. در مقابل، نشان داده می شود که 
ایراد اصلی عملیات دولت در تابع تولید کاالی عمومی است، به نحوی که حتی به فرض افزایش تخصیص 
امور و فصول مرتبط با کاالهای عمومی مصرفی، میزان تولید این کاالها به حدی که مورد انتظار است 
افزایش نمی یابد. شاهد این جمع بندی آن است که اگرچه آموزش عمومی و آموزش عالی دارای باالترین 
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وزن در تابع مطلوبیت خانوار هستند، ولی سهم این اقالم در تخصیص بهینه کاهش یافته است. در 
مقابل، نتایج تخمین نشان می دهد که اگر تخصیص های دولت در بخش سرمایه گذاری بر بدنه دولت و 
ارتقای کارکردهای اصلی دولت انجام شود، به نقطه بهینه اقتصاد نزدیک می شویم. به عبارت دیگر، منابع 
دولت در تجدید ساختار به نحوی بهره وری عملیات دولت را افزایش خواهد داد که مطلوبیت کل افزایش 
بیش تری خواهد یافت. اگرچه خانوار برای تخصیص منابع دولت بر آموزش اولویت باالیی قائل است، ولی 
نتایج تخمین نشان می دهد که میزان واقعی مصارف دولت در این دو بخش نسبت به بهینه باالست و 
الزم است عمده تخصیص دولت روی کاالهای عمومی غیرمستقیم مانند ارتقای کیفیت مالیات ستانی، 

ارتقای بهبود فضای کسب وکار، و ارتقای نهاد قانون و مقررات گذاری هزینه شود.
بدیهی است که هزینه کرد دولت در بخش مالیات، فضای کسب وکار، و ارتقای حکمرانی قانون باید 
متکی به ساختار دولت مدرن و مبتنی بر دولت الکترونیک باشد. نحوۀ تخصیص هزینه های دولت در 
این سه حوزه به تفکیک زیربخش های موجود و بهره وری هر کدام فراتر از این پژوهش است، و باید 

در پژوهش های آتی بررسی شود. 

اظهاریه قدردانی

دادند، سپاسگزاری  تذکر  پژوهش  این  بهبود  در  را  نکات دقیقی  ناشناس که  و  داوران محترم  از 
می شود. از خانم دکتر یوسفی که نسخۀ اولیه این مقاله را مطالعه و پیشنهادهای بهبوددهنده ای ارائه 
کردند نیز تشکر می شود. از زحمات همکاران دفتر امور تلفیق و دفتر اقتصاد کالن سازمان برنامه و بودجه، 
به ویژه آقایان محبوب و فرهادی، که در بهبود این پژوهش کمک شایانی کردند، تشکر و قدردانی می شود.
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)xj(پارامترهایمدلتولیدکاالیعمومیt-statجدول1پ:تخمینآماره

 )βjf( کاالی هزینه کرد در فصل
عمومی

βjk
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۳/۵۵۱/۵۰۷/۲۰گاز۶/۷۱4/۳-4/۶-4/۹8۱/۶۵۶/۶۵تعداد انشعاب گاز
۰/۳۰/۱۰۰/4۵-تلفن۰/۱۰/۰۰/۰۱/۱۵-۰/4۷۰/۰نفوذ تلفن ثابت

۰/۶-۰/۰۷۰/۹۲ریلی۱/4-۰/۲۰/۳8-۰/۳-۰/۶-۰/۱4خطوط ریلی جدید
۰/۳۱/۳۳-۰/۹-بهداشت۰/۵۲/۳۷-۰/۳۲۰/۰۷۰/۲8۰/۲۲جمعیت پوشش بهداشت

۰/۱-۰/8۲۰/۰4دانش آموز۰/۵-۰/۶-۱/۰۰/۵۳۰/۹۵-۰/۲-تعداد دانش آموز
۰/8۰/۷8-۰/8-دانشجو۰/۱۱/۲۹-۰/۶-۰/۱۹۱/44۰/۱۳تعداد دانشجو

βjfk

قانونمالياتیاسنادقانونمالياتیاسنادقانونمالياتیاسنادقانونکاالی عمومی ميانی
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بررسی تاثير تمركز بازار بر ضريب نفوذ بيمه: 
رويکرد پانل ديتا1

پذیرش:1400/11/11دریافت:1400/03/16

ليلی نياكان
استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشکده بیمه، تهران، ایران. ) نویسنده مسئول(

سعيده رجايی هرندی
علوم  دانشکده  مدیریت،  گروه  اطالعات،  فناوری  مدیریت  ارشد  کارشناس 

اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا)س(، تهران، ایران. 

niakan@irc.ac.ir

چکيد     ه: از یک سو، صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص هاي توسعه یافتگی از جمله عمده ترین 
نهادهاي اقتصادي مطرح است، و از سوی دیگر، فعالیت دیگر نهادها را پشتیبانی می کند. بنابراین 
ساختار، نحوه کارکرد و در نتیجه کارایی بازار بیمه کشور نقش بسزایی در رشد و توسعه این صنعت 
و همچنین رشد و توسعه  اقتصادي کشور دارد. با توجه به اهمیت و اثرگذاری ساختار بازار بر 
عملکرد صنعت بیمه، این پژوهش به بررسی میزان تمرکز در بازار بیمه کشور و کشورهای منتخب 
و سپس تاثیر آن بر ضریب نفوذ بیمه در بازه زمانی ۲۰۱8-۲۰۱۱ می پردازد. براي اندازه گیري 
تمرکز و تعیین ساختار بازار بیمه از شاخص هرفیندال-هیرشمن استفاده می شود. سپس از 
شاخص های آزادی اقتصادی، درآمد سرانه، و توسعه مالی به عنوان متغیرهای میانجی در بررسی 
رابطه تمرکز بازار با ضریب نفوذ بیمه استفاده می شود. روابط میان متغیرها از روش تجزیه وتحلیل 
الگوهای تلفیقی و با استفاده از ترکیب داده های مقطعی و سری زمانی مورد  بررسی قرار می گیرد. 
نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص تمرکز بازار رابطه منفي و معناداري با ضریب نفوذ بیمه در 
کشورهاي منتخب دارد. عالوه بر این، تاثیر مثبت و معنادار درآمد سرانه و توسعه مالی بر ضریب 
نفوذ بیمه تایید می شود. با وجود این، نتایج ارتباط معناداری را بین شاخص آزادی اقتصادی و 

ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب نشان نمی دهند.

کليد     واژه ها:  ساختار بازار، تمرکز بازار، ضریب نفوذ بیمه، شاخص آزادی اقتصادی، درآمد 
سرانه.

.G22, L11, L22 :JEL طبقه بند     ي

۱. این پژوهش از طرح پژوهشی با عنوان »بررسی ساختار بازار بیمه و تاثیر آن بر ضریب نفوذ 
بیمه« که توسط پژوهشگران در سال ۱۳۹۹ در پژوهشکده بیمه انجام شده، استخراج شده است.

مقاله پژوهشی

22
51

-9
09

2)
پي
)چا

اپا
ش

ه4
مار

ش
م

شش
تو

یس
لب

سا
14
00

ان
ست
زم
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مقدمه

عملکرد بنگاه ها در صنایع مختلف، همبستگي مثبتي با ویژگي هاي ساختاري بازار، مانند تمرکز 
و رقابت دارد (Pavic et al., 2016). در واقع، میزان رقابت موثر در هر بازار، تابعي از ساختار آن بازار 
است. ساختار بازار آن دسته از خصوصیات سازمانی بازار است که با شناسایی آن ها می توان ماهیت 
تفاوت کاال، و شدت  تمرکز،  برحسب سطح  و معموالً  نمود  را مشخص  رقابت در آن  و  قیمتگذاري 
موانع ورود تعریف می شود (González et al., 2019). تمرکز از جنبه ها و ابعاد مهم ساختار بازار است 
تمرکز مي توان  مفهوم  از  استفاده  با   .(Pavic et al., 2016) باشد  متغیر ساختاري  مهم ترین  و شاید 
اقتصاد بررسي کرد  یا در  انفرادي  بازارهاي  انحصار را در  اندازۀ رقابت و  بازار، و به عبارتي،   ساختار 
بازار نقش بسیار مهمي در  بنابراین، تعیین کّمي درجۀ تمرکز در یک   .(Abbasi & Nazari, 2017)

شناخت ساختار آن بازار دارد، به گونه اي که از نظر کّمي تمرکز نشان مي دهد که چه مقدار مبادله 
توسط چه تعداد از بنگاه ها انجام مي شود. بدین ترتیب، با توجه به اندازه تمرکز، نوع بازار مورد مطالعه 
اداره  مسلط  بنگاه  شکل  به  یا  سست(  )سخت/  چندجانبه  انحصار  رقابتی،  انحصاري،  شکل  به  که 
می شوند، شناسایی خواهد شد. هرچه ساختار بازار در وضعیت مناسب تری باشد، می توان نسبت به 

.(Willner & Ståhl, 1992) وجود و بقای رقابت موثر در آن بازار امیدوارتر بود
بازار جغرافیایی و محصول مربوطه  بیمه گرانی است که در  تعداد کل  بیمه شامل  بازار  ساختار 
فعالیت می کنند )پیرویان و زراءنژاد، ۱۳۹۱(. در صنعت بیمه، ساختار رقابتي بر بهره وري شرکت هایي 
این حوزه  بر سیاستگذاري هاي جدید در  و فشارهایي  فعالیت مي کنند، موثر است  بازار  این  که در 
بیمه  صنعت  توسعه  و  بقا  تضمین کنندۀ  و  است  پذیرفته شده  ضرورت  یک  رقابت  مي کند.  تحمیل 
به شمار می رود )قهرمانیان و قهرمانیان، ۱۳۹۳(. از سوی دیگر، یکی از  ابزارهای متداول برای سنجش 
عملکرد بازار بیمه، میزان توسعه صنعت و شاخص ضریب نفوذ بیمه است. ضریب نفوذ بیمه به صورت 
ارتباط  از تولید ناخالص داخلی تعریف می شود. این شاخص می تواند نشان دهندۀ  سهم بخش بیمه 
مأنوس یا نامأنوس فعالیت صنعت بیمه و اقتصاد یک کشور باشد. افزایش ضریب نفوذ بیمه به عنوان 
یکی از شاخص های توسعه و رشد اقتصادی کشورها محسوب می شود و با توجه به این که بین ضریب 
نفوذ بیمه و توسعه اقتصادی رابطه دوطرفه برقرار است، افزایش مقدار ضریب نفوذ باعث بهبود توسعه 
 Okonkwo & Eche, 2019;( و رشد اقتصادی و در نتیجه بهبود وضع معیشتی افراد جامعه می گردد

.)Ehiogu et al., 2018

سند چشم انداز ایران در افق ۱4۰4 و سیاست های کلی اصل )44( قانون اساسی، اهدافی برای 
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صنعت بیمه کشور ترسیم نموده اند که دستیابی به آن ها مستلزم پاره ای تغییرات بنیادی در ساختار 
اهرم  را  رقابت  انحصار و تسهیل  اقتصادی رفع  اقتصادی کشور است. در حال حاضر، سیاستگذاران 
توسعه در اقتصاد ایران می دانند و در برنامه های توسعه، سند چشم انداز ۱4۰4، سند اقتصاد مقاومتی، 
نقش  کاهش  بخش خصوصی،  مشارکت  و  توسعه  بر   ،)44( اصل  کلی  سیاست های  اجرای  قانون  و 
دولت و افزایش بهره وری تاکید دارند، که البته تحقق تمام این اهداف از طریق رقابتی شدن اقتصاد 
امکان پذیر است. در راستای اجرای سیاست های اصل )44( قانون اساسی، در فضای کسب وکار صنعت 
بیمه کشور اقداماتی مانند واگذاری بیمه های دولتی به بخش خصوصی، آزادسازی تعرفه های بیمه ای، 

و توانمندسازی صنعت بیمه انجام گرفته است )پیرویان و زراءنژاد، ۱۳۹۱(. 
اجرای اصل )44( قانون اساسی جرقه ای برای روشن نمودن شعله های اقتصاد رقابتی بود و این 
امر سبب تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی نوین، و گسترش کیفیت خدمات عمومی شد. در 
واقع، با ورود شرکت هاي بیمه خصوصی و خصوصی شدن برخی از شرکت هاي بیمه دولتی از سال 
۱۳8۲، صنعت بیمه در ایران دچار رقابت تنگاتنگی شده است. طبیعی است در چنین شرایطی و با در 
نظرگرفتن یک فضاي سالم رقابتی، که توسط نهادهاي ناظر پایش می گردد، به هر میزان که شرکتی 
در استفاده از ابزارهاي بازار موفق تر باشد، قادر خواهد بود سهم بازار خود را در صنعت افزایش دهد. با 
توجه به این که رشد صنعت بیمه در هر کشور بیانگر توسعه یافتگی آن کشور و افزایش پس اندازهای 
ملّی است، افزایش رقابت که در نتیجۀ خصوصی سازی صنعت بیمه ایجاد می شود می تواند به تنوع 
افزایش  مانع خصوصی سازی،  تعدیل مقررات  بیمه،  کارایی صنعت  بهبود  بیمه ای،  توسعه خدمات  و 
بهره وری نیروی کار، و شفافیت اطالعات منجر شود )قهرمانیان و قهرمانیان، ۱۳۹۳(. با این حال، تا 
ایجاد بستر رقابتی براي شرکت هاي بیمه، صنعت بیمه کشور راه دشواری را  دستیابی به کارایی و 
پیشاروي خود دارد. به عبارت دیگر، صرف ایجاد زمینه هاي دسترسی براي ورود بخش خصوصی بدون 
برخورداري از شناخت کافی نسبت به ساختار این صنعت، به معناي برخورداري از ساختار رقابتی و 

عملکرد توام با کارایی نیست )پژوهشکده بیمه، ۱۳۹۵(. 
از جمله اهداف کالن بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای رسیدن به موقعیت ترسیم شده 
در سند چشم انداز بیست ساله صنعت۱ مبنی بر »دستیابی به نظام کارامد نظارتی، به نحوی که ضمن 
حمایت از حقوق ذی نفعان صنعت بیمه، شرکت های بیمه و سایر فعاالن این صنعت، با اتخاذ تدابیر و 
سیاست های هوشیارانه و ایجاد هماهنگی در بازار، بدون مداخله در روند بازار و فعالیت تصدی گری، 

1. https://prs.bimehasia.ir/getattachment/478ae8c5-da36-4de4-ab94-15e5dada0f01
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امکان رقابت مبتنی بر خالقیت، نوآوری و پیشرفت را برای این صنعت فراهم کند«، باال بردن بهره وری 
عملیاتی شرکت های بیمه، و ایجاد بازار رقابتی ذکر شده است )پژوهشکده بیمه، ۱۳۹۵(. سیاست  بیمه 
مرکزی در مسیر تحقق هدف یادشده، »رفع انحصار از صنعت بیمه کشور« اعالم شده است.۱ علی رغم 
اهمیت بررسی ساختار بازار بیمه ایران به منظور افزایش ضریب نفوذ بیمه کشور، بررسی ادبیات در 
این زمینه نشان می دهد که به بررسی تاثیر ساختار بازار از بُعد تمرکز بر ضریب نفوذ بیمه در کشور 
ایران مستقیماً پرداخته نشده است که نشان دهندۀ شکاف پژوهش در این زمینه است. همچنین، این 
پرسش ها مطرح می شوند که ساختار حاکم بر بازار بیمه ایران و بازارهاي منتخب بیمه در جهان، کدام 
یک از انواع بازارهاي رقابتی یا انحصاري است؟ و میزان تمرکز بازار چه رابطه ای با ضریب نفوذ بیمه 
در ایران و کشورهای منتخب دارد؟ با توجه به اهمیت موضوع تاثیرگذاری ساختار بازار بر عملکرد 
صنعت بیمه و کمبود مطالعات تجربی در این زمینه، به منظور پاسخ به پرسش های پژوهش و پر کردن 
شکافی که در حوزه پژوهش در این زمینه وجود دارد، در این پژوهش ضمن بررسی ساختار بازار از 
لحاظ تمرکز، به بررسی تاثیر این شاخص  بر ضریب نفوذ بیمه در ایران و کشورهای منتخب پرداخته و 
فرضیه این تاثیر به آزمون گذاشته می شود. انجام مطالعات عمیق در حوزه ساختار بازار و ارتباط آن با 
ضریب نفوذ بیمه باعث می شود که در اتخاذ سیاست ها واقع بنیانه تر تصمیم گیري شود و این امر نقش 

بسزایی در تدوین راهبردها و سیاست های نظارتی و عملیاتی صنعت خواهد داشت.
و  و تجربی مطرح می شود  ابتدا مبانی نظری  یافته است:  این صورت سازمان  به  ادامۀ پژوهش 
سپس روش شناسی پژوهش و نتایج تحلیل یافته ها بیان می شوند. در نهایت، بحث و نتیجه گیری ارائه 

می شوند.

مبانی نظری پژوهش

تمرکز عبارت است از چگونگي و نحوۀ تقسیم بازار میان بنگاه هاي مختلف، و در اندازه گیري آن، 
اندازۀ نسبي بنگاه ها مد نظر است. هرچه بازار ناعادالنه تر میان بنگاه ها توزیع شود تمرکز بیش تر، و در 
صورت ثابت بودن تمامي شرایط، هرچه تعداد بنگاه ها بیش تر باشد درجۀ تمرکز کم تر خواهد بود. در 
واقع، اندازۀ تمرکز ارتباط معکوسي با تعداد بنگاه ها و ارتباط مستقیمي با توزیع نابرابر سهم بنگاه ها 
در بازار دارد. تمرکز بازار و شاخص هاي اندازه گیري تمرکز این امکان را فراهم مي سازند که اطالعات 
مربوط به تعداد بنگاه ها و نحوۀ توزیع بازار میان آن ها در قالب یک کّمیت مشخص خالصه شود. به 
1. https://prs.bimehasia.ir/getattachment/478ae8c5-da36-4de4-ab94-15e5dada0f01
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رفتار  موجب  کم تر،  تمرکز  و  بیش تر  انحصاري  رفتار  موجب  بیش تر،  تمرکز  گفت  مي توان  عبارتي، 
.(Pavic et al., 2016) رقابتي بیش تر مي شود

صنعت بیمه از بخش های مهم مالی در اقتصاد کشور است، که با افزایش رقابت پذیری و ایجاد 
خدمات  تنوع  حاضر،  حال  در  است.  کاهش  حال  در  صنعت  این  در  تملک  خصوصی،  شرکت های 
ارائه شده در این صنعت تقریباً یکسان است و هیچ شرکت بیمه ای نمی تواند در زمینه های مختلف 
بهترین خدمات ممکن را ارائه دهد یا خدمات خویش را به کل بازار و مشتریان بالقوه پیشنهاد کند. 
است  موثر  مي کنند،  فعالیت  بازار  این  در  که  بهره وري شرکت هایي  بر  بیمه  رقابتي صنعت  ساختار 
بازار بر ضریب نفوذ بیمه در  از این رو، پژوهشگران به بررسی تاثیر ساختار   .(Ehiogu et al., 2018)

دوره های مختلف و در کشورهای مختلف می پردازند. کاسمن و همکاران۱ )۲۰۲۰(، به بررسی تاثیر 
رقابت و تمرکز بر ثبات بخش بیمه ترکیه در بازه زمانی ۲۰۱4-۲۰۰۲ می پردازند. آن ها رقابت پذیری 
هیرشمن  ـ  هرفیندال  شاخص  از  استفاده  با  را  بازار  تمرکز  میزان  و  بون۲  شاخص  از  استفاده  با  را 
)HHI(۳ بررسی می کنند. عالوه بر این، به منظور بررسی ارتباط بین رقابت و ثبات از روش گشتاورهای 
بخش  در  بیمه گران  که  می دهد  نشان  آن ها  پژوهش  نتایج  می شود.  استفاده   4)GMM( تعمیم یافته 
بیمه های غیرزندگی در یک محیط کم رقابت و متمرکز ثبات بیش تری دارند. بیکر و ون لوونستیژن 
)۲۰۰8(۵، رفتار و عملکرد رقابتی بازار بیمه زندگی هلند را برای دوره ۲۰۰۳-۱۹۹۵ بررسی می کنند. 
یافته های آن ها حاکی از تضعیف رقابت در سال های دوره نمونه است. اشنایدر و همکاران۶ )۲۰۰8(، از 
مقایسۀ ساختار و تمرکز بازارهای مراقبت های پزشکی و بیمۀ زندگی و درمان در کالیفرنیا در سال های 
۲۰۰۱-۲۰۰۰ و با استفاده از شاخص هرفیندال-هیرشمن، درمی یابند که ساختار بازار مراقبت پزشکی 

1. Kasman et al.

۲. شاخص بون )Boone( یکی از شاخص های کاربردی در زمینۀ محاسبه درجه رقابت و انحصار در بازارهاست 
که به صورت نسبت کشش سود به هزینه نهایی محاسبه می شود. اساس شاخص بون بر عملکرد بهتر و کارایی 
بنگاه یا صنعت استوار است. به این ترتیب که در شرایط بازار رقابتی فعال، بنگاه های کارا در فرایند تولید خود، 
دارای عملکرد مناسبی هستند و به تولید محصوالت خود می پردازند و قادر به رقابت با سایر بنگاه ها هستند. 
در این شاخص بنگاه های کارا، سود و سهم بازاری باالتری را دریافت می کنند و این اثر در بازارهایی با درجه 

رقابتی باالتر، بزرگ تر خواهد بود.
3. Herfindahl-Hirschman Index
4. Generalized Method of Moments
5. Bikker & Van Leuvensteijn
6. Schneider et al.
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بسیار متمرکز و انحصاری است و این مسئله موجب افزایش نرخ مراقبت پزشکی می شود، اما تمرکز 
در بازار بیمه های درمان بسیار کم تر است، به همین دلیل نرخ های رقابتی بسیار کم تری در این بازار 

ارائه می شود.  
در پژوهشی که توسط آکوستا۱ )۲۰۱4( در بازار بیمۀ کلمبیا انجام گرفت، ارتباط بین ساختار 
پژوهشگران  بررسی شد.  بازه سال های ۲۰۰۷-۲۰۱۱  بیمه در  این  نفوذ  بیمه درمان و ضریب  بازار 
از شاخص تمرکز و شاخص هرفیندال ـ هیرشمن برای تعیین ساختار بازار استفاده می کنند که در 
نهایت بازار بیمۀ درمان کلمبیا، بسیار متمرکز و دارای رقابت کم تشخیص داده می شود و قدرت طرف 
بیمه گر بسیار بیش تر از بیمه گذار است. باجتلسمیت و بوژویتا۲ )۱۹۹8(، به بررسی ساختار بازار بیمه 
و سودآوری بیمه خودرو در ایاالت متحده آمریکا می پردازند و وجود رابطه مثبت بین تمرکز و عملکرد 
را در بازه زمانی ۱۹۹۲-۱۹84 مورد بررسی قرار می دهند. نتایج پژوهش آن ها نشان می دهد رابطه 
مثبت و معناداری بین تمرکز بازار و سودآوری ناشی از خطرات مربوط به بیمه مسئولیت و خسارت 
بدنه خودرو وجود دارد. ُکل و همکاران۳ )۲۰۱۵(، با بررسی ساختار بازار و سودآوري بازار بیمه درمان 
و سود  بازار  تمرکز  بین  مثبتی  رابطه  نشان می دهند که  ایاالت متحده در سال های ۲۰۱۰-۲۰۲۰ 
شرکت هاي بیمه وجود دارد، اما به صراحت نمی توان گفت که این نتیجه، به واسطۀ رفتار ضدرقابتی 
در بازار ایالتی است یا این که مرتبط با کارایی باالتر بیمه گران بزرگ درمان است. جالودی و باکیر4 
)۲۰۱۹(، با استفاده از پنل داده ۲۲ شرکت بیمه در دوره ۲۰۱۶-۲۰۰۰ به بررسی تاثیر سهم بازار 
از شاخص هرفیندال-هیرشمن و نسبت  بازار بیمه اردن می پردازند. آن ها  و کارایی فنی بر ساختار 
تمرکز برای بررسی ساختار بخش بیمه استفاده می کنند. نتایج پژوهش آن ها نشان می دهد که بازار 
بیمه اردن بسیار متمرکز است و تعداد کمی از بیمه گران بخش بزرگی از بازار را در کنترل خود دارند. 
شارک و شهو۵ )۲۰۱۶(، با استفاده از شاخص هرفیندال ـ هیرشمن و نسبت تمرکز به بررسی ساختار 
بازار بیمه آلبانی می پردازند. نتایج پژوهش آن ها نشان می دهد اگرچه رقابت در بازار بیمه این کشور در 
طول زمان افزایش یافته، اما ساختار بازار در زمان های مختلف بسته به فعالیت بازار بیمه متفاوت بوده 
است. بررسی ارتباط بین سطح رقابت و توسعه بازار بیمه با استفاده از شاخص هرفیندال ـ هیرشمن 
در کشورهای منطقه یوگسالوی سابق طی سال های ۲۰۱۱-۲۰۰۶ نیز نشان می دهد بازارهای بیمه 
1. Acosta
2. Bajtelsmit & Bouzouita
3. Cole et al.
4. Jaloudi & Bakir
5. Sharku & Shehu
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توسعه یافته عمدتاً در نتیجۀ رقابت زیاد شکل می گیرند. مقایسه بازار بیمه منطقه با بازارهای بیمه 
پیشرو، نشان دهندۀ رقابت در بازار بیمه منطقه است. در ادبیات، دو شاخص سرانه حق بیمه و ضریب 
نفوذ بیمه نیز به عنوان شاخص های توسعه بازار بیمه مورد ارزیابی قرار می گیرند. بر اساس نتایج، در 
کشورهایی که رقابت باالتر است یا تمرکز بازار به مراتب کاهش می یابد، بازار بیمه توسعه یافته تر است 

.(Marović et al., 2013)

الحسن )۲۰۱۶(۱، با استفاده از داده پنل ۱4 شرکت بیمه زندگی و ۲۲ شرکت بیمه غیرزندگی 
در بازه ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ به بررسی ساختار بازار و سودآوری شرکت های بیمه در کشور غنا می پردازد. 
همچنین، از شاخص هرفیندال ـ هیرشمن و نسبت تمرکز برای بررسی میزان تمرکز در بازار استفاده 
می شود. نتایج پژوهش وی نشان می دهد که هر دو بازار بسیار متمرکز است. با وجود این، بازار بیمه 
زندگی نسبت به بازار بیمه غیرزندگی بسیار متمرکزتر است. همچنین بر اساس نتایج، شرکت های 
بسیار  زندگی  بیمه  بزرگ  بیمه گران  و  غیرزندگی  بیمه  شرکت های  از  کارامدتر  بسیار  زندگی  بیمه 
سودآورتر از بیمه گران کوچک این بازار هستند. گورینائو و ساواداگو۲ )۲۰۱۵(، عوامل موثر بر توسعه 
بیمه زندگی را در بیست کشور جنوب صحراي آفریقا طی دوره ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۱ بررسی می کنند و 
نشان می دهند که درآمد سرانه، نسبت وابستگی پیر، امنیت حقوق مالکیت، و ثبات سیاسی بر توسعه 
بیمه زندگی اثر مثبت و متغیرهاي جمعیتِی امید به زندگی و نسبت وابستگی جوان اثر منفی بر توسعه 

بیمه های زندگی می گذارند. 
پژوهشکده بیمه )۱۳۹۵(، طی یک طرح پژوهشی با استفاده از شاخص هرفیندالـ  هیرشمن و نسبت 
تمرکز به بررسی ساختار حاکم بر بازارهاي منتخب بیمه در جهان از بُعد رقابت و انحصار می پردازد. بررسی ها 
در سال هاي مختلف حاکی از وجود شرایط انحصار موثر در بازار بیمه ایران است. عالوه بر این، ترتیبات نهادی 
بازار، به ویژه از بُعد فنی آن، و نیز ظرفیت های بالقوه متعدد و متکثر به ویژه در حوزه بیمه های زندگی که 
بیانگر توسعه نیافتگی صنعت بیمه کشور است، از مهم ترین و اصلی ترین عوامل ناکارامدی بازار بیمه در ایران 
است. عباسی و نظری )۲۰۱۷(، با استفاده از داده های مالی شرکت های بیمه طی سال های ۱۳8۲-۱۳۹۲ 
به بررسی رقابت و تمرکز در صنعت بیمه و تبیین راهبردهای رقابتی مناسب می پردازند. در این پژوهش، 
سه شاخص مربوط به رقابت و تمرکز )تمرکز بنگاه عمده CR1، تمرکز چهار بنگاه عمده CR4، و هرفیندالـ  
هیرشمن HHI( محاسبه می شوند و نشان می دهند که پس از آغاز خصوصی سازی در صنعت بیمه، از میزان 

1. Alhassan
2. Guerineau & Sawadogo



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
شم

 ش
ت و

س
ل بي

سا
ه 4

مار
ش

14
00

ن 
ستا

زم

100

تمرکز کاسته شده و بازار از ساختار انحصاری با یک بنگاه مسلط به ساختار انحصار چندجانبه سخت رسیده 
است. در ادامه، با توجه به دو نقطه مرجع راهبردی )SRP(۱، میزان رقابت و توجه به بازار فعلی یا جدید 
مشخص شد که مرحله زندگی صنعت بیمه در »مرحله معرفی« قرار دارد. پیرویان و زراءنژاد )۱۳۹۱(، با 
استفاده از سری زمانی و مدل خودرگرسیون برداری به بررسی ارتباط ساختار بازار و عملکرد صنعت بیمه 
ایران طی سال های ۱۳88-۱۳۶۹ می پردازند. با توجه به نتایج شاخص هرفیندالـ  هیرشمن، میانگین سطح 
تمرکز از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳8۱ روندی صعودی و از سال ۱۳8۲ روندی نزولی طی کرده است. همچنین، 
نتایج مدل VAR نشان می دهد که افزایش سطح رقابت پذیری در صنعت بیمه موجب بهبود سودآوری و 
کاهش تمرکز در صنعت می شود که از عوامل توسعه عملکرد و بهبود ساختار در بلندمدت هستند. باقری و 
رحمانی )۲۰۱۶(، با تحلیل عوامل مختلفي که بر رقابتي یا انحصاري بودن بازار بیمه تاثیر بسزایي دارند، به 
تحلیل و بررسي رقابت در این بازار می پردازند و نشان می دهند که بازار بیمه کشور از اعمال مقررات رقابتي 
و قوانین ضدانحصار مستثنا نیست و براي بهبود کارایي و کیفیت خدمات باید از طریق همکاري و ادغام در 
سطوح مختلف و تا حد مشخص کاهش موانع ورود، اصالح مقررات تبعیض آمیز، کاهش مداخالت دولتي، 
افزایش نقش شوراي رقابت، و هموار نمودن مسیر ورود شرکت هاي خارجي به سمت رقابتي تر شدن هدایت 
شود. صفرزاده و جعفری )۲۰۱4(، نیز با برررسی ارتباط میان ضریب نفوذ بیمه و درآمد سرانه در قالب توابع 
لجستیک و منحنی های S نشان می دهند که کشش های درآمدی ضرایب نفوذ بیمه های زندگی، غیرزندگی، 
و کل به ترتیب در سرانه درآمد ۱8۶۹۷، ۷4۹۲، و ۱۰۳۹۲ دالر به بیشینه خود می رسند. اخوان و حسینی 
سرخوش )۲۰۱۵(، با بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه زندگی در کشورهای منتخب در حال توسعه طي 
دوره ۲۰۰۹-۲۰۰۱ نشان می دهند تاثیر درآمد سرانه، توسعه مالي، حاکمیت قانون، سطح تحصیالت، و 
شهرنشیني بر تقاضای بیمه زندگی مثبت و معنادار و تاثیر متغیرهای تورم، بیکاری، و اثربخشي دولت با 
تقاضای بیمه زندگی منفي و معنادار است. حسین زاده )۲۰۱۲(، با بررسی تاثیر عوامل اجتماعي و اقتصادی 
بر تقاضای بیمه زندگی در ایران و کشورهای مشترک المنافع طي سال های ۲۰۰۹-۲۰۰۱ نشان می دهد 
که درآمد سرانه، نرخ بهره، توسعه مالي، تحصیالت، و امید به زندگي از مهم ترین عوامل موثر بر تقاضای 
بیمه زندگی هستند. سپهردوست و ابراهیم نسب )۲۰۱۳(، با بررسی چالش اقتصادی تقاضای بیمه زندگی و 
کیفیت حکمراني در ایران و منتخبي از کشورهای در حال توسعه طي دوره ۲۰۱۱-۱۹۹۹ نشان می دهند 
که حکمراني خوب، تولید ناخالص داخلي سرانه، توسعه مالي، و نرخ بیکاری بر تقاضای بیمه زندگی اثر 
مثبت و تورم انتظاری اثر منفي دارد. در پژوهش شاه آبادی و همکاران )۲۰۱8(، اثر متقابل توسعه مالي و 

1. Strategic Reference Points
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شاخص های آزادی اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه در پانزده کشور منتخب ناموفق در حوزه بیمه طي دوره 
۲۰۱4- ۲۰۰۰ بررسی می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تاثیر متقابل توسعه مالي و شاخص های 
آزادی اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. همچنین، تاثیر متغیرهای 
توسعه مالي، آزادی اقتصادی، درآمد سرانه، سرمایه انساني، و درجۀ شهرنشیني بر ضریب نفوذ بیمه مثبت و 

معنادار است، اما متغیرهای نرخ بیکاری و تورم اثر منفي دارند. 

روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر به لحاظ طبقه بندي بر مبناي هدف، کاربردي است زیرا نتایج آن می تواند راهنماي 
شرکت هاي بیمه دولتی و خصوصی، موسسه های پژوهشی، مسئوالن بیمه مرکزي، سازمان هاي مرتبط 
با صنعت بیمه، دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور باشد. همچنین از نظر چگونگی انجام 
پژوهش، تبیینی-تفسیري است، زیرا به محاسبه و بررسی ساختار بازار بیمه ایران و سایر کشورهاي 
جهان و ارتباط آن با ضریب نفوذ بیمه می پردازد. در این پژوهش، مالک انتخاب کشورها میانگین 
جهانی ضریب نفوذ است، به این صورت که تعدادی از کشورها با ضریب نفوذ باالتر و کم تر از میانگین، 
و تعدادی از کشورهای عضو منطقه چشم انداز انتخاب شدند. فهرست کشورهای منتخب به این صورت 
است: کشورهای توسعه یافته )کانادا، هلند، ایاالت متحده آمریکا، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، فرانسه، 
بحرین،  قطر،  عربی،  متحده  امارات  سعودی،  )عربستان  منطقه چشم انداز  کشورهای  انگلستان(، 
مالزی،  کشورهای در حال توسعه )چین، هند،  و  پاکستان(،  )اسرائیل(،  اشغالی  فلسطین  قبرس، 

ترکیه، مصر، برزیل، آفریقای جنوبی، بلغارستان، آلبانی، کلمبیا، مونته نگرو، لبنان(.
براي اندازه گیري تمرکز بازار و تعیین ساختار بازار بیمه از شاخص هرفیندال-هیرشمن استفاده 
می شود که اطالعات همه بنگاه ها را در نظر می گیرد و همچنین، به بنگاه هایی با سهم بازاری بیش تر 
به دلیل توان دو بودن آن وزن بیش تري می دهد. با استفاده از این شاخص ضریب تمرکز در کشورهای 

منتخب محاسبه و با ضریب نفوذ بیمه آن ها مقایسه خواهد شد.
بازارهاي واقعي را با توجه به مقدار شاخص هرفیندال ـ هیرشمن مي توان در طیفی از انحصار 
کامل )HHI=۱۰/۰۰۰( تا رقابت کامل )HHI=۱( تفکیک کرد. رقم ۱۰/۰۰۰ از این سناریوی نظری 
حاصل می شود که فقط یک شرکت در صنعت با ۱۰۰ درصد سهم بازار فعالیت دارد. مطابق شاخص 
HHI، بازاري  که این شاخص در آن کم تر از ۱۰۰۰ )۰/۱ از ۱( باشد، بازار رقابتي محسوب مي شود، 

و اگر شاخص HHI بازاري بیش از ۱8۰۰ )۰/۱8 از ۱( باشد، آن بازار غیررقابتي به حساب مي آید. 
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با  صنعتی  نمایانگر   ۱۵۰۰ از  کم تر   HHI آمریکا،  متحده  ایاالت  دادگستری  وزارت  اعالم  اساس  بر 
 HHI بین ۱۵۰۰ و ۲۵۰۰ نشان دهندۀ تمرکز متوسط است، و مقادیر HHI ،تمرکز پایین بازار است
آزادی  شاخص  از   .(Agiobenebo, 2000) است  متمرکز  بسیار  صنعت  یک  نمایانگر   ۲۵۰۰ از  بیش 
اقتصادی  که تعیین کنندۀ میزان باز یا بسته بودن اقتصاد کشورهاست، به عنوان متغیر کنترل استفاده 
می شود. شاخص آزادی اقتصادی از سایت بنیاد هریتیج استخراج شده است.۱ با استفاده از اطالعات 
قرار می گیرند. سطح یک  اقتصادی  آزادی  پنج سطح  در  متغیرها، کشورها  این  برای  گردآوری شده 
بیانگر بیش ترین آزادی اقتصادی و باالترین امتیاز )8۰ تا ۱۰۰(، و سطح پنج نشان دهندۀ بسته بودن 
اقتصاد و با کم ترین امتیاز )۰ تا 4۹/۹( است (Rahmani et al., 2014). عالوه بر این، از درآمد سرانه 
که به عنوان یکی از عوامل مهم و موثر بر توسعه بیمه است (Dash et al., 2018)، و شاخص توسعه 
مالی )درصد تسهیالت اعطایي داخلي شبکه بانکي به بخش خصوصي نسبت به تولید ناخالص داخلي( 
(Shahabadi et al., 2018) نیز به عنوان متغیر میانجی در بررسی رابطه تمرکز بازار بر ضریب نفوذ بیمه 

استفاده شده است. بر اساس این، فرضیه  اصلی پژوهش به این صورت ارائه می شود:
H: تمرکز بازار بر ضریب نفوذ بیمه در کشور ایران و کشورهای منتخب اثر منفی و معناداری دارد.
به منظور آزمون فرضیه   پژوهش از روش تجزیه وتحلیل الگوهای تلفیقی که به عنوان روشی نوین 
در تجزیه وتحلیل های کاربردی رشته های علوم اجتماعی و اقتصادی به شمار می رود، استفاده می شود. 
در این روش، با استفاده از ترکیب داده های مقطعی و سری زمانی، روابط بین متغیرها مورد بررسی 
قرار می گیرد. در نهایت، با استفاده از مدل های اقتصادسنجی تلفیقی اثر شاخص تمرکز بازار بر ضریب 
نفوذ بیمه تصریح و برآورد می شود، و به تفسیر نتایج آن پرداخته می شود. در این پژوهش، با استفاده 
از داده های تلفیقی جمع آوری شده از نمونه آماری، که شامل ۱۶ کشور ایران، هلند، ایاالت متحده 
آمریکا، آلبانی، بلغارستان، کلمبیا، لبنان، مالزی، مونته نگرو، قبرس، امارات متحده عربی، بحرین، چین، 
ترکیه، مصر، و آفریقای جنوبی در دوره زمانی ۲۰۱8-۲۰۱۱ است، فرضیه پژوهش مورد آزمون قرار 

می گیرد. همچنین، از نرم افزار EViews برای تخمین مدل استفاده شده است.

یافته های پژوهش

براي اندازه گیري تمرکز بازار و تعیین ساختار بازار بیمه از شاخص هرفیندال-هیرشمن استفاده 
می شود )رابطه ۱(:

1. http://www.heritage.org
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و اگر  ،شود باشد، بازار رقابتی محسوب می( 1از  1/1) 1111تر از که این شاخص در آن کم ، بازاری HHIفعالیت دارد. مطابق شاخص 
اساس اعالم وزارت دادگستری ایاالت  آید. بر حساب می ( باشد، آن بازار غیررقابتی به1از  12/1) 1211بازاری بیش از  HHIشاخص 

تمرکز متوسط  ةدهند نشان 2111و  1111بین  HHI ،صنعتی با تمرکز پایین بازار است نمایانگر 1111تر از کم HHI، آمریکا متحده
که  از شاخص آزادی اقتصادی (. Agiobenebo, 2000) نمایانگر یک صنعت بسیار متمرکز است 2111بیش از  HHIو مقادیر  ،است

بنیاد از سایت شاخص آزادی اقتصادی  د.وشمیعنوان متغیر کنترل استفاده  به ،میزان باز یا بسته بودن اقتصاد کشورهاست ةکنند تعیین
سطح آزادی اقتصادی قرار  پنجشده برای این متغیرها، کشورها در با استفاده از اطالعات گردآوری 1.استخراج شده استهریتیج 

و با  بسته بودن اقتصاد ةدهند و سطح پنج نشان ،(111تا  21اقتصادی و باالترین امتیاز )آزادی  ترینبیشگیرند. سطح یک بیانگر  می
موثر بر  و عنوان یکی از عوامل مهم، از درآمد سرانه که به (. عالوه بر اینRahmani et al., 2014) است( 3/۱3تا  1ترین امتیاز )کم

ت اعطایی داخلی شبکه بانکی به بخش خصوصی نسبت به الدرصد تسهیو شاخص توسعه مالی ) ،(Dash et al., 2018) توسعه بیمه است
عنوان متغیر میانجی در بررسی رابطه تمرکز بازار بر ضریب نفوذ بیمه استفاده ( نیز بهShahabadi et al., 2018( )تولید ناخالص داخلی
 شود:ارائه میصورت  این اصلی پژوهش به  فرضیه ،این شده است. بر اساس

H :دارد اثر منفی و معناداری تمرکز بازار بر ضریب نفوذ بیمه در کشور ایران و کشورهای منتخب. 
های کاربردی  تحلیلوکه به عنوان روشی نوین در تجزیه تحلیل الگوهای تلفیقیواز روش تجزیهپژوهش   به منظور آزمون فرضیه

های مقطعی و سری زمانی،  با استفاده از ترکیب داده ،شود. در این روش استفاده میرود،  شمار میعلوم اجتماعی و اقتصادی به های هرشت
سنجی تلفیقی اثر شاخص تمرکز بازار بر ضریب های اقتصاد ت، با استفاده از مدلگیرد. در نهای روابط بین متغیرها مورد بررسی قرار می

شده آوری های تلفیقی جمع اده از دادهبا استف پژوهش،شود. در این  و به تفسیر نتایج آن پرداخته می ،شود برآورد مینفوذ بیمه تصریح و 
 امارات، قبرس، نگرو مونتهی، مالز، لبنان، ایکلمب، بلغارستانی، آلبان، کایمتحده آمر االتیا، هلندایران، کشور  16، که شامل از نمونه آماری

 گیرد. مورد آزمون قرار میاست، فرضیه پژوهش  2111-2112در دوره زمانی ی جنوب یقایآفرو  ،مصر، هیترک، نیچ، نیبحری، متحده عرب
 تخمین مدل استفاده شده است. برای EViewsافزار از نرم همچنین،

 پژوهشهای  یافته
 (:1 رابطه) شود هیرشمن استفاده می-هرفیندالگیری تمرکز بازار و تعیین ساختار بازار بیمه از شاخص  برای اندازه

HHI ∑     
∑     

   

 

   
         (1)  

 ت.های بیمه اس تعداد شرکت  Nرکت بیمه ورایی یا کل حق بیمۀ دریافتی یک شمجموع دا  TA،(1) در رابطه
کشورهای هلند، ایاالت متحده آمریکا، لبنان،  کشور ایران و (اساس اطالعات موجود بر) وذ بیمهو ضریب نف HHI نتایج محاسبه شاخص

 ،و کشورهای قبرس، امارات متحده عربی، بحرین، چین، هند، مصر 2112تا  2111های  نگرو برای سال مونتهو کلمبیا، مالزی، آلبانی، 
 شده است. دهآور (1)جدول در  2112و ، 2117، 2116های  سال برایو ترکیه  ،آفریقای جنوبی

 
 د(اساس اطالعات موجو بر) یمه کشور ایران و کشورهای منتخبو ضریب نفوذ ب HHIشاخص  :1جدول 

 2111 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 شاخص کشور

 HHI 1/1126 1/1۱17 6/1761 13/1316 91/13۱1 1/2111 6/2293 2۱29 ایران
 ۱1/1 26/1 79/1 9/1 1/2 2/2 99/2 92/2 ضریب نفوذ بیمه

 HHI 2/۱12 17/11۱ 31/۱17 31/۱17 61/962 71/916 66/9۱1 13/9۱1 هلند
 2/19 3/12 6/12 11 72/11 ۱/11 16/3 2۱/3 ضریب نفوذ بیمه

ایاالت متحده 
 آمریکا

HHI ۱317 ۱61۱ ۱212 ۱129 ۱226 ۱161 ۱113 9316 
 1/2 12/2 1/7 9/7 22/7 91/7 1/7 1۱/7 ضریب نفوذ بیمه

 HHI 66/1913 71/1913 19/1۱22 22/1۱69 ۱1/1261 1۱/1۱13 6۱/1991 12/1916 آلبانی
 
1. http://www.heritage.org 

          )۱(

در رابطه )TA ،)۱ مجموع دارایي یا کل حق بیمۀ دریافتي یک شرکت بیمه و N تعداد شرکت هاي 
بیمه است.

و  ایران  کشور  موجود(  اطالعات  اساس  )بر  بیمه  نفوذ  ضریب  و   HHI شاخص  محاسبه  نتایج 
کشورهای هلند، ایاالت متحده آمریکا، لبنان، کلمبیا، مالزی، آلبانی، و مونته نگرو برای سال های ۲۰۱۱ 
تا ۲۰۱8 و کشورهای قبرس، امارات متحده عربی، بحرین، چین، هند، مصر، آفریقای جنوبی، و ترکیه 

برای سال های ۲۰۱۶، ۲۰۱۷، و ۲۰۱8 در جدول )۱( آورده شده است.

جدول1:شاخصHHIوضریبنفوذبیمهکشورایرانوکشورهایمنتخب)براساساطالعاتموجود(

20182017201620152014201320122011شاخصکشور

ایران
HHI۱۵۲۶/۵۱4۵۷/۵۱۷۶۵/۶۱۹۱۶/۵۹۱۹4۰/۳۰۲۱۵۵/۵۲۲۳۹/۶۲48۳

ضریب 
نفوذ بیمه

۲/۳8۲/۳۳۲/۲۲/۱۱/۳۱/۷۳۱/8۶۱/4۱

هلند
HHI4۵8/۲۵۱4/۰۷4۵۷/۹۱4۵۷/۹۵۳۶8/۶۵۳۵۶/۷۵۳4۰/۶۶۳4۰/۵۹

ضریب 
نفوذ بیمه

۹/۲4۹/۵۶۱۰/4۱۰/۷۲۱۱۱۲/۶۱۲/۹۱۳/۲

ایاالت 
متحده 
آمریکا

HHI4۹۵۷4۶۱44۲۱۲4۱8۳4۲۲۶4۱۶۰4۰۵۹۳۹۱۶
ضریب 
نفوذ بیمه

۷/۱4۷/۱۷/۳۱۷/۲8۷/۳۷/۵8/۱88/۱

آلبانی
HHI۱۳۵۹/۶۶۱۳۵۹/۷۱۱4۲8/۵۳۱4۶۳/8۲۱۲۶۵/4۵۱4۵۹/۵4۱۳۳۰/۶4۱۳۵۶/۵8

ضریب 
نفوذ بیمه

۱/۰۱۱۲/۱۱/۱۷۱/۱۱۰/۷۹۰/۶۰/۶۵۰/۵

بلغارستان
HHI۶۵۷/۵۳۷۱۲۶۱۲/۰۳۶۹۷/۱۲۷۱۲/۵۷۶۳۳/۹۲۶۵۳/4۵۶44/۹۳

ضریب 
نفوذ بیمه

۲/۲۹۲/۱8۲/۱8۲/۱8۲/۱۰۲/۱۰۲/۰۱۲/۱۰

کلمبیا
HHI۵۰۷/۳8۵۲8/۲۶۵۲۰/۳۶4۶۲/۹444۳/۶۶48۱/۶4۳۱/۵۰4۳8/4۲

ضریب 
نفوذ بیمه

۲/۷۹۲/88۲/۷۲۲/۶4۲/۵۲/۷۲/4۳۲/۳۰
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ادامهجدول1:شاخصHHIوضریبنفوذبیمهکشورایرانوکشورهایمنتخب)براساساطالعاتموجود(

20182017201620152014201320122011شاخصکشور

لبنان
HHI۳4۲/۵4۳۶8/۵۳۳۳۷/۶۶۳۳۲/۷۷۳۶۱/۳8۳8۵/۵۹۳4۹/۹۲۳۵8/4

ضریب 
نفوذ بیمه

۲/۹۵۳/۱۵۳/۳۲۳/4۲۳/۳۰۳/۲۰۲/8۵۲/۹

مالزی
HHI8۲۶/۲8۷8۶/۳۱8۶۲/8۲۷۵۲/4۷۶8۵/۹۲۷۱۶/۹۶8۵/۵۳۶۵۹/۹۵

ضریب 
نفوذ بیمه

4/۷۷4/۷۷4/۷۷۵/۰۵4/84/84/8۵/۱

مونته نگرو
HHI۱۹4۳۲۰۱۷۱8۹۵۲۱۰۰/۷۲۰4۱/۱4۲۲۰۹/۰4۲۳۳۳/8۲۶۲۱/۱۲

ضریب 
نفوذ بیمه

۱/8۶۱/۹8۲/۰۲۲/۲۳۱/8۶۱/۹۲۱/۹۳۱/۶8

قبرس
HHI۷۲۲/۶8۷۰4/۰۶۶۳۱/4۷-----

ضریب 
نفوذ بیمه

4/۱۶4/44/۱-----

امارات 
متحده عربی

HHI۹۱۳/۰۹۹۳8/۵۷8۷8/4۶-----
ضریب 
نفوذ بیمه

۲/۹۲۳/۷۲/۹-----

بحرین
HHI--۵۲۹/۹4-----

ضریب 
نفوذ بیمه

۱/8۲۲/۲۲۲/۳۶-----

چین
HHI--۶۰۰/۵۰-----

ضریب 
نفوذ بیمه

4/۲۲4/۵۷4/۲-----

ترکیه
HHI--۶۵۱/۲۲۳-----

ضریب 
نفوذ بیمه

۱/۳۳۱/4۲۱/۵۵-----

مصر
HHI-۱۰84/8۷۱۰۶4/۵۷-----

ضریب 
نفوذ بیمه

۰/۳۰/۶8۰/۶4-----

آفریقای 
جنوبی

HHI۹۷۷/۶۶۹۵۰/۱8۹۹۳/۶-----
ضریب 
نفوذ بیمه

۱۲/8۹۱۳/۵۷۱4/۲۷-----
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مقایسه ضریب نفوذ بیمه کشور ایران با میانگین ضریب نفوذ بیمه جهان )شکل ۱( و کشورهای 
منتخب )جدول ۲( از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱8 نشان می دهد که علی رغم کاهش نسبی در میانگین ضریب 

نفوذ جهانی، ضریب نفوذ بیمه ایران در حال افزایش است.

 

7 
 

 1/1 61/1 6/1 73/1 11/1 17/1 1/12 11/1 ضریب نفوذ بیمه

 HHI 19/617 712 19/612 12/637 17/712 32/699 ۱1/619 39/6۱۱ بلغارستان
 11/2 11/2 11/2 11/2 12/2 12/2 12/2 23/2 ضریب نفوذ بیمه

 HHI 92/117 26/122 96/121 3۱/۱62 66/۱۱9 6/۱21 11/۱91 ۱2/۱92 کلمبیا
 91/2 ۱9/2 7/2 1/2 6۱/2 72/2 22/2 73/2 ضریب نفوذ بیمه

 HHI 1۱/9۱2 19/962 66/997 77/992 92/961 13/921 32/9۱3 ۱/912 لبنان
 3/2 21/2 21/9 91/9 ۱2/9 92/9 11/9 31/2 ضریب نفوذ بیمه

 HHI 22/226 91/726 22/262 ۱7/712 32/621 3/716 19/621 31/613 مالزی
 1/1 2/۱ 2/۱ 2/۱ 11/1 77/۱ 77/۱ 77/۱ ضریب نفوذ بیمه

 HHI 13۱9 2117 1231 7/2111 1۱/21۱1 1۱/2213 2/2999 12/2621 نگرو مونته
 62/1 39/1 32/1 26/1 29/2 12/2 32/1 26/1 ضریب نفوذ بیمه

 - - - - - HHI 62/722 16/71۱ ۱7/691 قبرس
 - - - - - 1/۱ ۱/۱ 16/۱ ضریب نفوذ بیمه

 - - - - - HHI 13/319 17/392 ۱6/272 امارات متحده عربی
 - - - - - 3/2 7/9 32/2 ضریب نفوذ بیمه

 - - - - - HHI - - 3۱/123 بحرین
 - - - - - 96/2 22/2 22/1 ضریب نفوذ بیمه

 - - - - - HHI - - 11/611 چین
 - - - - - 2/۱ 17/۱ 22/۱ ضریب نفوذ بیمه

 - - - - - HHI - - 229/611 ترکیه
 - - - - - 11/1 ۱2/1 99/1 ضریب نفوذ بیمه

 - - - - - HHI - 27/112۱ 17/116۱ مصر
 - - - - - 6۱/1 62/1 9/1 ضریب نفوذ بیمه

 - - - - - HHI 66/377 12/311 6/339 آفریقای جنوبی
 - - - - - 27/1۱ 17/19 23/12 نفوذ بیمهضریب 

 
تا  2119سال  از (2جدول منتخب )کشورهای  ( و1 شکل) جهانمقایسه ضریب نفوذ بیمه کشور ایران با میانگین ضریب نفوذ بیمه 

 است.نفوذ بیمه ایران در حال افزایش رغم کاهش نسبی در میانگین ضریب نفوذ جهانی، ضریب علی که دهد نشان می 2112
 

 
 2112تا  2112های  مقایسه ضریب نفوذ بیمه ایران و جهان طی سال :1 شکل

 جهان
 ایران

شکل1:مقایسهضریبنفوذبیمهایرانوجهانطیسالهای2003تا2018
منبع:سالنامهآماریبیمهمرکزیجمهوریاسالمیایران1

1. https://www.centinsur.ir/fa-IR/Portal/5012/page/
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جدول2:ضریبنفوذبیمهکشورایرانوکشورهایمنتخب)2003-2018(

سال
2018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003کشور

داز
م ان

چش
قه 

نط
ی م

رها
شو

ک

۳۱/۲۱/8۱/۱۷۱/۱۶۱/۲۳۱/۱۶//۲/۳8۲/۳۳۲/۲۲/۱۱/۹۳۱/۷۳۱/8۶۱/4۱۱/۳۷۱ایران
۰/۹۳۰/8۶۰/۹۰/8۰/8۰/۷۰/۷۰/۷۰/۷۰/۷۰/8۰/۷۰/8۰/۷۰/۶۷۰/۶۲پاکستان

فلسطین 
۶/۵4۵/۹۹۶۵/۵۵/۵۵/4۵۵/۲۵/۲4/84/۷4/۷۵/44/۷4/۹۷۵/۲اشغالی

4/۱۶4/44/۱4/۲4/۲4/۶4/۵4/۷4/۷4/44/۱4/۲4/۳4/۲4/۳۹4/۵۷قبرس
۲/8۳۲/۲۲۰۲/۵۰۲/۱۲۲/4۲/8۲/۳۲۰۰۰۰۰بحرین
۰۰۲۱/۵۱۱۰/۶۰/۵۰/8۰/8۰۰/۹۱/۱۱/۱۱/۳۱۰قطر

۲/۹۲۲/۷۲/۹۲/4۲/۲۲۲۱/8۲/۱۲/۵۲۲/۹۱/۷۱/۵۱/۵۱/۱۲امارات
۱/۲۱۱/4۲۱/۶۱/۵۱/۱۱۰/۹۰/8۰/۹۱/۱۱۰/۶۰/۶۰/۵۰/۵۰/4۶۰/4۷عربستان

ته
یاف

عه 
وس

ی ت
رها

شو
ک

۱۱/۱۶۱۱/۵۷۱۲/۱۱۱/4۱۱/۳۱۱۱۲/۱۱۱/۶۱۱/۲۱۰/4۱۱/8۱۱/8۱۱/۱۱۰/۳۹/۷۱۹/۶۳کره جنوبی
۱۰/۶۱۹.۵8۱۰/۲۱۰۱۰/۶۱۰/8۱۱/۳۱۱/8۱۲/4۱۲/۹۱۵/۷۱۵/۷۱۶/۵۱۲/۵۱۲/۵۱۳/۳۷انگلستان
۹/۱۵۹/4۲۱۰/۲۱۱۱۰/۳۹/۲۱۰/۳۱۰/۵۹/۵8/۹8/۶۹/۱۹/۳۹/۲8/۹۵8/8۹فرانسه
8/8۶8/۵۹۹/۵۱۱/4۱۰/8۱۰/۳۱۱/4۱۱۱۰/۱۹/۹۹/8۹/۶۱۰/۵۱۰/۵۱۰/4۷۱۰/8۱ژاپن
8/۳48/۳48/۲8/۷8/۶۷/۳۶/۷۷8/۱۷/8۵/۹/4۷/۲۷/۶۷/۵۹۷/4۵ایتالیا
۹/۲4۹/۵۶۱۰/4۱۰/۷۱۱۱۱/۶۱۳۱۳/۲۱۲/4۱۳/۶۱۲/۹۱۳/4۹/4۹/8۹/۹۳۹/۷۷هلند
۷/48۷/۲۳۷/۵۷/4۷۷۶/۷۷۷/۳۷/4۷۷۷۷۷/۰۹۶/8۲کانادا
8/۱8/۱8۷/۵۷/۳۷/۲8۷/۳۱۷/۱۷/۱4888/۵88/۹8/8۲8/۹۱۹/44۹/۶۱آمریکا
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ادامهجدول2:ضریبنفوذبیمهکشورایرانوکشورهایمنتخب)2003-2018(

سال
2018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003کشور

عه
وس

ل ت
حا

در 
ی 

رها
شو

ک

4/۲۲4/۵۷4/۲۳/۶۳/۲۳۳۳۳/8۳/4۳/۳۲/۹۲/۶۹۲/۷۳/۱۵۳/۳۳چین
۳/۷۳/۶۹۳/4۹۳/44۳/۳۳/۹۳/۹۶4/۱۵/۱۵/۳۹4/۷84/۷4/۵۷۳/44۳/۰۷۲/88هند

۵/۳۵۵/۳۳۵/۱۷4/۹44/۶4/۳۲4/844/84/84/8۵/۵4/8۵/۰۵4/۷۷4/۷۷4/۷۷مالزی
۱/4۳۱/4۲۱/۶۱/۶۱/4۱/۵۱/4۱/۳۱/۳۱/۳۱/۲۱/۷۱/۶4۱/۵۷۱/۵4۱/۳۵ترکیه
۰/۶۳۰/۶8۰/۶۰/۷۰/۷۰/۷۰/۷۰/۷۰/۷۰/8۰/۹۰/۹۰/۷۹۰/8۵۰/۷8۰/۶8مصر
۳/۹4/۰۷4/۰4۳/۹4/۲4۳/۶۵۳/۲۳/۱۳/۱۳/۱۳۲/84۳/۱۰۲/۹۹۲/۹۶برزیل

آفریقای 
۱۲/8۹۱۳/۵۷۱4/۲۷۱4/۶4۱4۱۵/4۱4/۱۶۱۲/۹۱4/8۱۲/8۹۱4/۶۱۵/۳۱۵/۹4۱4/۵۲۱۳/۹۲۱۵/88جنوبی

۲/۱۲/۰۱۲/۱۲/۱۲/۱8۲/۱8۲/۱8۲/۲۹۲/۵۲/۵۶۲/۷۱۲/۷۲/۶۷۲/۵۵۲/۲۰۱/۹۰بلغارستان
۲/۹۲/8۵۳/۲۳/۳۳/4۲۳/۳۲۳/۱۵۲/۹۵۲/8۲/8۳/4۱۳/4۲/۹۶۳/۱۰۲/8۲۲/۹۱لبنان
۲/۳۲/4۳۲/۷۲/۵۲/۶4۲/۷۲۲/88۲/۷۹۲/۳۲/۳۲/۱8۲/4۲/۳۵۲/۲۶۲/4۰۲/۵۶کلمبیا
--------۰/۵۰/۶۵۰/۶۰/۷۹۱/۱۱۱/۱۷۱/۱۲۱/۰۱آلبانی

--------۱/۶8۱/۹۳۱/۹۲۱/8۶۲/۲۳۲/۰۲۱/۹8۱/8۶مونته نگرو
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دلیل کاهش ضریب نفوذ بیمه کشور ایران در سال ۱۳۹۲، رشد کم تر حق بیمه تولیدي در مقایسه 
با رشد اسمي GDP است و پایین آمدن رشد حق بیمه تولیدي در بازار بیمه نسبت به سال قبل به 
نوعي متاثر از خروج پوشش هاي درمان تکمیلي بازنشستگان سازمان تامین اجتماعي و بازنشستگان 
کشوري از پورتفوي صنعت بیمه است. مقایسه ضریب نفوذ بیمه کشور با کشورهای منتخب منطقه 
چشم انداز در بازه زمانی ۲۰۱8-۲۰۰۳ نشان می دهد، در حالی که ضریب نفوذ بیمه در کشورهای 
منتخب این منطقه عمدتاً نزولی بوده، ضریب نفوذ بیمه کشور ایران سیر صعودی داشته و از ۱/۱۶ 
با کشورهای  بیمه کشور  نفوذ  به ۲/4 در سال ۲۰۱8 رسیده است. مقایسه ضریب  در سال ۲۰۰۳ 
توسعه یافته در بازه زمانی ۲۰۱8-۲۰۰۳ نشان دهندۀ اختالف بسیار زیاد ضریب نفوذ بیمه در کشور 
ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته منتخب است. مقایسه ضریب نفوذ بیمه کشور ایران با کشورهای 
در حال توسعه منتخب در بازه زمانی ۲۰۱8-۲۰۰۳ نیز نشان می دهد که ضریب نفوذ بیمه کشور ایران 
باالتر از کشورهای مصر، بلغارستان، آلبانی، مونته نگرو، و ترکیه و پایین تر از کشورهای چین، هند، 

مالزی، برزیل، آفریقای جنوبی، و کلمبیا است. 
میزان ضریب نفوذ بیمه و شاخص هرفیندال ـ هیرشمن صنعت بیمه ایران طی سال های ۱۳۹۶-
نشان داده  این دو متغیر در شکل )۲( و جدول )۳(  ۱۳۷۶ و همچنین میزان و جهت همبستگی 
شده است. مالحظه می شود که شاخص HHI بازار بیمه ایران از 4۶۰۹ در سال ۱۳۷۶ )تمرکز شدید 
بازار بیمه( به مقدار ۱4۵۷/۵ در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است. همان طور که بیان شد، HHI کم تر 
از ۱۵۰۰ نمایانگر بازاری با تمرکز پایین است و نشان دهندۀ کاهش میزان تمرکز بازار بیمه ایران و 
به  از ۱۱۱4۳  غیرزندگی  رشته های  در  این شاخص  مقدار  است.  غیرمتمرکز  بازار  به سمت  حرکت 
می کند  بیان  که  یافته،  کاهش   84۱/۹8 به   ۲8۰8/8 از  زندگی  رشته  در  و  یافته  کاهش   ۱۷۳۷/۱
رقابت بیش تری میان  با تمرکز مالیم که دربردارندۀ  به فضایی  از فضای متمرکز  بیمه  زندگی  بازار 
شرکت های بیمه است، حرکت کرده است. در کل نتایج نشان می دهند، تمرکز بازار بیمه کشور زیاد 

است و در وضعیت انحصار چندجانبه سخت قرار دارد.
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جدول3:همبستگیضریبنفوذبیمهوشاخصهرفیندالـهیرشمنبازاربیمهایرانطیسالهای
1376-1396

سال
HHI

ضریب نفوذ بيمه کلغيرزندگیزندگی
۱۳۷۶۲8۰8/8۱۱۱4۳4۰۶۹/۱۵۰/۶
۱۳۷۷۳۶۶۱۳۹۲8/۹۳8۶۲/۹۰/۶۶
۱۳۷8۵۲8۳/۵۳۶۳۹/۷۳۷۶۹/۳۰/۷۲
۱۳۷۹۵۲۷۹/۳۳۹۳۹/۳4۱۰۵/۶۹۰/8
۱۳8۰4۰۰۶/۲4۰۶4/۵4۰۵۶/۲۶۰/۹
۱۳8۱4۵۰۳۳۹۳8/۹۳۹88/۵۱
۱۳8۲۳۷۵۰۳۷۲۳/۶۳۶4۲/4۱/۱۶
۱۳8۳۳8۶۶/۶۳۳۷4/۲۳۳۹۹/۳4۱/۲۳
۱۳84۳4۲۵/۳۳۲۹۶۳۲۹۷/۶۱/۱۶
۱۳8۵۳۲۷۰/8۳۰4۶/۳۳۰۵۶/۵۱/۱۷
۱۳8۶۲۲۵۷/4۲۷4۳/۹۲۶۶۳/۹۱/8
۱۳8۷۲۰۰8/۱۲۶۳۶/4۲۶۳۰/۲۱/۲
۱۳88۱۷۰۰/۷۲۵۳۶/4۶۲44۲/۹۱/۳
۱۳8۹۱۷4۰/۱۲۵4۹/۵۲4۵۳/۳۱/۳۷
۱۳۹۰۱۵۷۵/۷۲۶۰4/۶۲48۳۱/4۱
۱۳۹۱۱۱۷۶/۹۲۵۰8/۱۲۳۳۹/۶۱/8۶
۱۳۹۲۱۱۱۹/۶۲۳۳۲/۶۲۱۵۵/۵۱/۷۳
۱۳۹۳۱۰۱4/۵۲۱۵۲/۲۱۹4۰/۳۱/۹۳
۱۳۹48۶۲/84۲۱8۱/۳۱۹۱۶/۵۹۲/۱
۱۳۹۵8۳4/۳۶۲۰۵۲/۲۱۷۶۵/۶۱۲/۲
۱۳۹۶84۱/۹8۱۷۳۷/۱۱4۵۷/۵۲/۳۳

-۰/۹۲۶۱۱44-۰/۶۲۶8۶۵۳۳-۰/8۳۱۱۲۰8۶-ضریب همبستگی
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 1222-1222 یها سال یط رانیا مهیصنعت ب HHIو شاخص  مهینفوذ ب بیروند ضر :2 شکل

 
دهد،  می نشان (۱)جدول که طور  همان استفاده شد. میزان باز یا بسته بودن اقتصاد کشورها به منظور تعیین از شاخص آزادی اقتصادی 

در را  22و  116رتبه جهانی  3/11با امتیاز  2112بندی قرار داشته و در سال  این دسته 1های گذشته در سطح  ایران طی سالکشور 
علیه ایران موجب تضعیف آزادی اقتصادی در ایران  المللیبینهای  . اعمال تحریمبه خود اختصاص داده است کشورهای منتخب میان
 .را بهبود بخشید های آتی بتوان رتبه کشور ها در سال رود با رفع تحریم انتظار می که بود شده

 

.1  

.2  

1.1 

1.2 

2.1 

2.2 

1 

2111 

2111 

2111 

2111 

11111 

12111 

13
76

 13
77

 13
78

 13
79

 13
80

 13
81

 13
82

 13
83

 13
84

 13
85

 13
86

 13
87

 13
88

 13
89

 13
90

 13
91

 13
92

 13
93

 13
94

 13
95

 13
96

 

 زندگی

 غیر زندگی

HH1 کل 

شکل2:روندضریبنفوذبیمهوشاخصHHIصنعتبیمهایرانطیسالهای1376-1396

از شاخص آزادی اقتصادی  به منظور تعیین میزان باز یا بسته بودن اقتصاد کشورها استفاده شد. 
همان طور که جدول )4( نشان می دهد، کشور ایران طی سال های گذشته در سطح ۵ این دسته بندی 
قرار داشته و در سال ۲۰۱8 با امتیاز ۵۰/۹ رتبه جهانی ۱۵۶ و ۲۲ را در میان کشورهای منتخب به 
خود اختصاص داده است. اعمال تحریم های بین المللی علیه ایران موجب تضعیف آزادی اقتصادی در 

ایران شده بود که انتظار می رود با رفع تحریم ها در سال های آتی بتوان رتبه کشور را بهبود بخشید.
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جدول4:وضعیتشاخصآزادیاقتصادیکشورایرانوکشورهایمنتخبطیسالهای1997-2018

سال
کشور

2018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997

داز
م ان

چش
قه 

نط
ی م

رها
شو

ک

۵۰/۹۵۰/۵4۳/۵4۱/84۰/۳4۳/۲4۲/۳4۲/۱4۳/444/۶4۵4۵4۵۵۰/۵4۲/84۳/۲۳۶/4۳۵/۹۳۶/۱۳۶/8۳۶۳4/۵ایران

۵4/4۵۶/4۵۵/۹۵۵/۶۵۵/۲۵۵/۱۵4/۷۵۵/۱۵۵/۲۵۷۵۵/۶۵۷/۲۵۷/۹۵۳/۳۵4/۹۵۵۵۵/8۵۶۵۶/4۵۳۵۳/۲۵۶پاکستان

۷۲/۲۶۹/۷۷۰/۷۷۰/۵۶8/4۶۶/۹۶۷/8۶8/۵۵۷/۷۶۷/۶۶۶/۳۶4/8۶4/4۶۲/۶۶۱/4۶۲/۷۶۶/۹۶۶/۱۶۵/۵۶8/۳۶8۶۲/۷فلسطین اشغالی

۶۷/8۶۷/۹۶8/۷۶۷/۹۶۷/۶۶۹۷۱/8۷۳/۳۷۰/۹۷۰/8۷۱/۳۷۱/۷۷۱/8۷۱/۹۷4/۱۷۳/۳۷۳۷۱۶۷/۲۶۷/8۶8/۲۶۷/۹قبرس

۶۷/۷۶8/۵۷4/۳۷۳/4۷۵/۱۷۵/۵۷۵/۲۷۷/۷۷۶/۳۷4/8۷۲/۲۷۱/۲۷۱/۶۷۱/۲۷۵/۱۷۶/۳۷۵/۶۷۵/۹۷۵/۷۷۵/۲۷۵/۶۷۶/۱بحرین

--۷۲/۶۷4/8۷۰/۷۷۰/8۷۱/۲۷۱/۳۷۱/۳۷۰/۵۶۹۶۵/8۶۲/۲۶۲/۹۶۲/4۶۳/۵۶۶/۵۶۵/۹۶۱/۹۶۰۶۲۶۲قطر

۷۷/۶۷۶/۷۷۲/۶۷۲/4۷۱/4۷۱/۱۶۹/۳۶۷/8۶۷/۳۶4/۷۶۲/۶۶۲/۶۶۲/۲۶۵/۲۶۷/۲۷۳/4۷۳/۶۷4/۹۷4/۲۷۱/۵۷۲/۲۷۱/۹امارات متحده عربی

۵۹/۶۶۲۶۲/۱۶۲/۱۶۲/۲۶۰/۶۶۲/۵۶۶/۲۶4/۱۶4/۳۶۲/۵۶۰/۹۶۳۶۳۶۰/4۶۳/۲۶۵/۳۶۲/۲۶۶/۵۶۵/۵۶۹/۳۶8/۷عربستان سعودی

ته
یاف

عه 
وس

ی ت
رها

شو
ک

۷۳/8۷۷/8۷۱/۷۷۱/۵۷۱/۲۷۰/۳۶۹/۹۶۹/8۶۹/۹۶8/۱۶8/۶۶۷/8۶۷/۵۶۶/4۶۷/8۶8/۳۶۹/۵۶۹/۱۶۹/۷۶۹/۷۷۳/۳۶۹/8کره جنوبی

۷8۷۶/4۷۶/4۷۵/8۷4/۹۷4/8۷4/۱۷4/۵۷۶/۵۷۹۷۹/4۷۹/۹8۰/4۷۹/۲۷۷/۷۷۷/۵۷8/۵۷۷/۶۷۷/۳۷۶/۲۷۶/۵۷۶/4انگلستان

۶۳/۹۶۳/۳۶۲/۳۶۲/۵۶۳/۵۶4/۱۶۳/۲۶4/۶۶4/۲۶۳/۳۶4/۷۶۲/۱۶۱/۱۶۰/۵۶۰/۹۵۹/۲۵8۵8۵۷/4۵۹/۱۵8/۹۵۹/۱فرانسه

۷۲/۳۶۹/۶۷۳/۱۷۳/۳۷۲/4۷۱/8۷۱/۶۷۲/8۷۲/۹۷۲/8۷۳۷۲/۷۷۳/۳۶۷/۳۶4/۳۶۷/۶۶۶/۷۷۰/۹۷۰/۷۶۹/۱۷۰/۲۷۰/۳ژاپن

۶۲/۵۶۲/۵۶۱/۲۶۱/۷۶۰/۹۶۰/۶۵8/8۶۰/۳۶۲/۷۶۱/4۶۲/۶۶۲/8۶۲۶4/۹۶4/۲۶4/۳۶۳/۶۶۳۶۱/۹۶۱/۶۵۹/۱۵8/۱ایتالیا

۷۶/۲8۷/4۷4/۶۷۳/۷۷4/۲۷۳/۵۷۳/۳۷4/۷۷۵۷۷۷۷/4۷۵/۵۷۵/4۷۲/۹۷4/۵۷4/۶۷۵/۱۷۳۷۰/4۷۰/۲۶۹/۲۷۰/4هلند

۷۷/۷۷8/۵۷8۷۹/۱8۰/۲۷۹/4۷۹/۹8۰/88۰/48۰/۵8۰/۲۷8۷۷/4۷۵/8۷۵/۵۷4/8۷4/۶۷۱/۲۷۰/۵۶۹/۳۶8/۵۶۷/۹کانادا

---۷۵/۷۷۵/۱۷۵/4۷۶/۲۷۵/۵۷۶۷۶/۳۷۷/8۹۶/۷۷/۹۵8/۲۳8/۳88/۳۰8/۳48/۵۳8/۵۱8/۵۳8/۵۳8/۶۹ایاالت متحده آمریکا
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ادامهجدول4:وضعیتشاخصآزادیاقتصادیکشورایرانوکشورهایمنتخبطیسالهای1997-2018

سال
کشور

2018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997

عه
وس

ل ت
حا

 در
ای

ره
شو

ک

۵۷/8۵۷/4۵۲۵۲/۷۵۲/۵۵۱/۹۵۱/۲۵۲۵۱۵۳/۲۵۳/۱۵۲۵۳/۶۵۳/۷۵۲/۵۵۲/۶۵۲/8۵۲/۶۵۶/4۵4/8۵۳/۱۵۱/۷چین

۵4/۵۵۲/۶۵۶/۲۵4/۶۵۵/۷۵۵/۲۵4/۶۵4/۶۵۳/8۵4/4۵4/۱۵۳/۹۵۲/۲۵4/۲۵۱/۵۵۱/۲۵۱/۲4۹4۷/4۵۰/۲4۹/۷4۹/۷هند

۷4/۵8۵/۳۷۱/۵۷۰/8۶۹/۶۶۶/۱۶۶/4۶۶/۳۶4/8۶4/۶۶۳/۹۶۳/8۶۱/۶۶۱/۹۵۹/۹۶۱/۱۶۰/۱۶۰/۲۶۶۶8/۹۶8/۲۶۶/8مالزی

۶۵/4۶۱/۳۶۲/۱۶۳/۲۶4/۹۶۲/۹۶۲/۵۶4/۲۶۳/8۶۱/۶۵۹/۹۵۷/4۵۷۵۰/۶۵۲/8۵۱/۹۵4/۲۶۰/۶۶۳/4۵۹/۲۶۰/۹۶۰/8ترکیه

۵۳/4۵۲/۶۵۶۵۵/۲۵۲/۹۵4/8۵۷/۹۵۹/۱۵۹۵8۵8/۵۵4/4۵۳/۲۵۵/8۵۵/۵۵۵/۳۵4/۱۵۱/۵۵۱/۷۵8۵۵/84۵/۵مصر

۵۱/4۵۲/۹۵۶/۵۵۶/۶۵۶/۹۵۷/۷۵۷/۹۵۶/۳۵۵/۶۵۶/۷۵۶/۲۵۶/۲۶۰/۹۶۱/۷۶۲۶۳/4۶۱/۵۶۱/۹۶۱/۱۶۱/۳۵۲/۳۵۲/۶برزیل

۶۳۶۷/۶۶۱/۹۶۲/۶۶۲/۵۶۱/8۶۲/۷۶۲/۷۶۲/8۶۳/8۶۳/4۶۳/۵۶۳/۷۶۲/۹۶۶/۳۶۷/۱۶4۶۳/8۶۳/۷۶۳/۳۶4/۳۶۳/۲آفریقای جنوبی

---۶8/۳۶۷/۹۶۵/۹۶۶/8۶۵/۷۶۵۶4/۷۶4/۹۷/۳۷۷/۳۵۷/۲۳۷/۱8۷/۱۵۷/۰۲۶/۹۱۶/۹۱۶/۶۷۶/۲۳۵/۶۹بلغارستان

---۶8/۹۶۹/۷۷۰/8۷۱/۷۷۰/۷۶۹/۶۶8۶8۶/8۳۶/۷۳۶/۶4۶/۷۱۶/۶۳۶/۵8۶/4۳۶/4۷۶/۳۷۶/4۱۶/۲۱کلمبیا

---۶4/۵۶4/4۶۵/۹۶۵/۷۶۶/۹۶۵/۲۶۵/۱۶4۷/۳۷۷/۳۲۷/۲8۷/۲۶۷/۱۵۶/۹۷۶/۹8۷/۳4۶/8۵۶/۶۳۶/۵۶آلبانی

--------۶4/۳۶۲۶4/۹۶4/۷۶۳/۶۶۲/۶۶۲/۵۶۲/۵۷/۳۶۷/۲۲۷/۲۱۷/۰4۶/۹۷۶/۳۹مونته نگرو

-------------۵۳/۲۵۳/۳۵۹/۵۵۹/۳۵۹/4۵۹/۵۶۰/۱۶۰/۱۷/۱4لبنان

http://www.heritage.org:منبع
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تصریح و برآورد مدل

از روش تجزیه وتحلیل الگوهای تلفیقی به منظور بررسی اثر شاخص تمرکز بازار بر ضریب نفوذ 
بیمه استفاده می شود. در این پژوهش با استفاده از داده های تلفیقی جمع آوری شده از نمونه آماری، 
فرضیه پژوهش مورد آزمون قرار می گیرد. اطالعات مربوط به متغیرهای ضریب نفوذ بیمه، شاخص 
آزادی اقتصادی، درآمد سرانه، شاخص توسعه مالی، و شاخص تمرکز بازار HHI برای ۹ کشور منتخب 
برای دوره زمانی ۲۰۱8-۲۰۱۱ )۱۳۹۷-۱۳8۲( جمع آوری شد )با توجه به محدودیت دسترسی به 
برای  فقط  شاخص ها  منتخب،  کشورهای  سایر  در  بیمه  شرکت های  تعداد  و  بازاری  سهم  داده های 
کشورهای آلبانی، بلغارستان، کلمبیا، ایران، لبنان، مالزی، مونته نگرو، هلند، و آمریکا محاسبه شد(. 

درآمد سرانه و شاخص توسعه مالی این ۹ کشور در جدول )۵( آورده شده است.
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جدول5:خالصدرآمدسرانهوتوسعهمالی9کشورمنتخبنهایی)برمبنایقیمتفعلیدالر(

سال
کشور

20182017201620152014201320122011
درآمد 

سرانه

توسعه 

مالی
درآمد سرانه

توسعه 

مالی
درآمد سرانه

توسعه 

مالی

درآمد 

سرانه

توسعه 

مالی

درآمد 

سرانه

توسعه 

مالی
درآمد سرانه

توسعه 

مالی
درآمد سرانه

توسعه 

مالی
درآمد سرانه

توسعه 

مالی

-۶۲۰۰/۵۳-4۲۳۶/88۵۳/۰۹4۳۵8/۱۹۵۳/۳۵4۱8۵/۹۰4۷/۷4۳84۱/۰4۵۲/۱۲4۲8۵/4۹۵۹/۷۷4۶۱۵/8۹۶۶/۰۶۶۱۶۶/88ایران

44۷۳۶/۳۳۱۱4/۵۰4۰۹۱۷/۱۷۱۱۶/۹4۳۷۵8۰/۵8۱۱۳/8۳۳۷48۷/۱۷۱۱۶/4۲4۳۳۹۷/۱۹۱۱۱/۶۰4۳4۵۹/۹۲۱۱4/۵۶4۱۱۳/۲۹۱۱۱/۱44۵۳۲۳/۰۶۲۱۰۵/48هلند

۵۳۵4۰/۳۵۵۰/8۱۵۱۳۱۳/8۵۵۰/۰۷4۹۶۵۳/۹۹4۹/۳۶4۹۲۱۹/۵۲4۹/۷۹4۷۷۰۱/۳۷۵۰/۹۹4۵۶۶۵/۵۰۵۲/۲۵44۷۲۷/۳۶۵۲/۳۵4۲۶۱۹/۰۷۵۱/۹۳آمریکا

8۰۰۹/۲۷۱۰8/۳۵۷4۳۵/84۱۱4/۰۵۷۱۹۶/8۲۱۱۹/۷۹۷۲۶۰/۷۷۱۲۰/۵۲8۲۲4/۹4۱۲۳/۰۶8۰4۶/۶۷۱۲۱/۹۳۷۹۰۹/۹۲۱۱۷/۱۲۷۷۲۷/۷4۱۲۰/۲۷مالزی

۷۷4۷/۲4۶۵/۵۲۹۶۲۷/8۲۶۶/۰۲۶۲۲۰/4۰۶۶/۳4۵8۰4/8۱۵۹/۳۲۶۶۲۱/88۵4/84۶۳۹8/۹4۵۲/۰۶۶۲۱۱/۶۵4۹/۹۰۵۳۷۲/۹۷۵۰/۳۷بلغارستان

۵۶44/۱۲۳4/۹۳۶۲۷۲/۷۷۳۷/۷۲۶4۶8/۷۷۳۹/4۵۶۵۰8/۶۵4۲/۳۵۵۱۷۷/۳44۶/884۹۶۷/۷۵4۷/۰۳8۳۰۵/۵4۹/۷8۵۵۰۱/۳۹4۹/۵۵کلمبیا

4۳۲۶/۳۳۳۹/۳۱4۳۷۲۲/۹۵۳8/۹۱۳448/۳۲۳۷/8۷۲۲۷۲/۳۹۳۷/4۰۳8۵۰/۰۵۳۵/۳۶۳۷۶۵/۱8۳4/۵8۳۵۰8/۳8۳۲/۵۶۳۷۳۳/۵۷۳۰/۵4آلبانی

۷۶۵۰/۷4۵۵/۱۹۶8۱۳/8۲۵4/۹۶۶۱۰۱/۷۹۵۳/۷۳۵۷۵۹/4۷۵۱/۹۹۶4۷۵/۵۳۵۰/۳۶۶۳48/۰۱4۹/۲۷۵۷۷۵/۲۶48/۹۱۶۳۲۱/۲۱4۹/۵4مونته نگرو

-۶۵۱۲/۶۲8۵/۷۲۶4۲۰/۷۰8۵/۹4۶۲۰۲/8۳88/4۷۶۱88/۳۵۹4/۲۵۶۱۹۹/8۰۹۶/۲۰۶4۱۲/۱۲۹۹/۶۷۶4۲۲/۱۵۱۰۱/۹4۶۲۲۱/۲۳لبنان
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در این پژوهش از مدل پایه ای رابطه )۲( استفاده شده است:
PNTit = α + σi + θt + β1 EFit + β2 LHHit + β3 IPCit + β4 FDit                                       )۲(
 ،t ام در سالi شاخص آزادی اقتصادی کشور :EFit ،t ام در سال i ضریب نفوذ بیمه کشور :PNTit

 ،t ام در سال i درآمد سرانه کشور :IPCit ،t ام در سال i کشور )HHI( لگاریتم شاخص تمرکز :LHHit

و FDit: توسعه مالی کشور iام در سال t است.
لوین، لین و چو )LLC( )۲۰۰۲( استفاده شده  از آزمون  تلفیقی  برای بررسی مانایی داده های 
است. بر اساس نتایج جدول )۶(، متغیرهای PNTit و FDit و LHHit و IPCit در سطح مانا هستند )با 

توجه به مانایی هر سه متغیر در سطح، نیازی به بررسی همگرایی نیست(.

جدول6:بررسیماناییوناماناییمتغیرها

FD* IPC* LHH* EF** PNT* نوع رگرسيون
۱4/۲۹۱۱ -4/۲۱۰ -۲/4۷۵۷۲ -۱/۶۹۱8۶ -۶/4۰۷۷۱ t در سطح آماره )LLC( آزمون لوین، لین و چو
۰/۰۰۰ ۰/۰۰۰۱۰ ۰/۰۰۶۶ ۰/۰4۵۳ ۰/۰۰۰۰ )P-Value(

I0 I0 I0 I0 نتیجه

توضیح:*و**بهترتیببیانگرمعناداربودندرسطح1درصدو5درصداست.

به منظور تخمین مدل، ابتدا الزم است نوع روش تخمین تعیین شود. گام اول در برآورد مدل، 
تعیین پنل یا غیرپنل بودن مدل است. به این منظور از آزمون F لیمر استفاده می شود. فرضیه صفر 
آزمون بیانگر برابر بودن تمام عرض از مبدأها و فرضیه مقابل بیانگر این است که دست کم یکی از عرض 
از مبدأها متفاوت است. از این رو، رد فرضیه صفر بیانگر لزوم استفاده از روش داده های تلفیقی و عدم 

رد فرضیه صفر بیانگر لزوم استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تجمیع شده است.
بیانگر رد فرضیه صفر و   )F=۲۰/۲۶۱4 ؛Chi-Square =۹۳/8۰۹8؛ α= ۰/۰۰۰( این آزمون نتایج 
لزوم استفاده از روش تلفیقی برای برآورد مدل است. با توجه به میزان آماره F، با سطح اطمینان باالی 
۹۹ درصد فرضیه صفر آزمون مبنی بر استفاده از روش حداقل مربعات معمولی رد می شود. در نتیجه، 
رگرسیون مقید )حداقل مربعات معمولی( دارای اعتبار نیست و باید عرض از مبدأ های مختلفی )روش 
اثرات ثابت یا تصادفی( را در مدل لحاظ کرد. سپس برای آزمون این که مدل با بهره گیری از روش اثرات 
ثابت یا تصادفی برآود شود، از آزمون هاسمن استفاده شد. فرضیه صفر آزمون هاسمن برقراری مدل 
اثرات تصادفی و فرضیه مقابل، برقراری مدل اثرات ثابت است. فرضیه صفر آزمون هاسمن مبنی بر وجود 
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.)Chi-Square=۳۷/4۱۷ و α=۰/۰۰۰( اثرات تصادفی در مدل رد می شود و مدل دارای اثرات ثابت است
نتایج برآورد مدل با استفاده از روش برآوردگر اثرات ثابت در جدول )۷( ارائه شده است. 

جدول7:نتایجبرآوردتاثیرشاخصتمرکزبرضریبنفوذبیمه)متغیرمیانجی:شاخصآزادیاقتصادیو
درآمدسرانهوتوسعهمالیهرکشور(

روش اثرات ثابت
t ضرایب و آماره متغيرهای توضيحی

-۰/۲۷۶)۰/۰۰۰( EF
۱۷/۵۵۶)۰/۰۰۰( IPC
-4/۶۷۵)۰/۰۰۰( LHH
۵/۹۶۳)۰/۰۰۰( FD
۲/۹۷۳)۰/۰۰4( C

۰/۹۲۵۱ R2
۰/۶۹۳۳ Durbin-Watson stat

۶۹ تعداد مشاهدات
۲۱۱/۱۹۷)۰/۰۰۰( F آماره
۳۷/4۱۷)۰/۰۰۰( آماره هاسمن

توضیح:ارقامداخلپرانتزبیانگرآمارهPهستند.

بازار  تمرکز  نشان می دهد که شاخص  منتخب  در کشورهای  رگرسیون  برآورد  از  نتایج حاصل 
بیمه  نفوذ  ضریب  با  معناداري  و  منفي  آماري  رابطه   )T=  -4/۶۷۵ و   P=  ۰/۰۰۰( مقدار  با   )HHI(
در کشورهاي منتخب دارد. بنابراین، ارتباط منفی و معنادار بین شاخص تمرکز بازار و ضریب نفوذ 
بیمه در کشورهای منتخب رد نمی شود. با این حال، شاخص آزادی اقتصادی با مقدار )P= ۰/۰۰۰ و 
T= -۰/۲۷۶( تاثیری بر رابطه ساختار بازار و ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب ندارد. عالوه بر 
 P= ۰/۰۰۰( نشان می دهد، درآمد سرانه و توسعه مالی به ترتیب با مقادیر )این، همان طور که جدول )۷
و T= ۱۷/۵۵۶( و )P= ۰/۰۰۰ و T= ۵/۹۶۳( اثر مثبت و معناداری بر رابطه بین تمرکز بازار و ضریب 

نفوذ بیمه در کشورهای منتخب دارد.
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بحث و نتيجه گيری

در این پژوهش، با استفاده از رویکرد پنل دیتا به بررسی نقش تمرکز بر ضریب نفوذ بیمه با در 
نظرگرفتن نقش متغیر میانجی درآمد سرانه و شاخص آزادی اقتصادی پرداخته شد. نتایج حاصل از 
برآورد رگرسیون در کشورهای منتخب نشان می دهد که شاخص تمرکز بازار رابطه آماري منفي و 
معناداري با ضریب نفوذ بیمه در کشورهاي منتخب دارد و بیانگر آن است که هرچه درجۀ تمرکز بازار 
باالتر باشد، به عبارت دیگر، ساختار بازار غیررقابتی تر باشد، ضریب نفوذ بیمه کم تر خواهد بود که با 
نتایج پژوهش های پیشین از جمله باجتلسمیت و بوژویتا )۱۹۹8(، ُکل و همکاران )۲۰۱۵(، پیرویان 
و زراءنژاد )۱۳۹۱(، باقری و رحمانی )۲۰۱۶(، عباسی و نظری )۲۰۱۷(، و پژوهشکده بیمه )۱۳۹۵( 

مشابه است. 
مانع اصلی رقابت در صنعت بیمه، اقتصاد مقیاس و فقدان انضباط مالی و فنی در این صنعت 
است. در صورت وجود انضباط فنی، آیین نامه ها رعایت خواهند شد و در صورت وجود انضباط مالی، 
محاسبه و دریافت حق بیمه به صورت صحیح انجام خواهد گرفت که تاثیر زیادی بر ساختار بازار بیمه 
کشور و رفع انحصار آن خواهد داشت. در کل، توسعه یک صنعت به عوامل گسترده ای از جمله محیط 
سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، سالمت اقتصادی، بکارگیری ابزار حقوقی مناسب، و وجود رقابت وابسته 
است. حضور تعداد زیادی شرکت که در حال فروش محصوالت اساساً یکسانی هستند، باعث ایجاد 
ساختار بازار رقابتی در صنعت بیمه نمی شود. اگر تعداد کمی از شرکت ها، بخش بزرگی از بازار را تحت 
کنترل داشته باشند، حضور تعداد زیاد شرکت ها ممکن است تنها فریب رقابت را ایجاد کند. ساختار 
صنعت بیمه ساختاری کوچک است و قبل از خصوصی سازی می بایست قوانین بخش دولتی تبدیل 
تعریف  بیمه ای  رشته های  می شدند،  چابک سازی  آیین نامه ها  می شدند،  خصوصی  بخش  قوانین  به 
می شدند، ضابطۀ نرخگذاری و نظارت بر نرخ مشخص می شد، و با انجام این کارها ساختار به اندازۀ 

شرکت های بیمه بزرگ می شد و تمرکز بازار بیمه کاهش می یافت.
عالوه بر این، همانند نتایج پژوهش شاه آبادی و همکاران )۲۰۱8(، اخوان و حسینی سرخوش 
)۲۰۱۵(، حسینزاده )۲۰۱۲(، و سپهردوست و ابراهیم نسب )۲۰۱۳(، تاثیر توسعه مالی بر ضریب نفوذ 
و  و صفرزاده  و ساواداگو )۲۰۱۵(  پژوهش های گورینائو  نتایج  پذیرفته شد. همچنین، همانند  بیمه 
جعفری )۲۰۱4( تاثیر مثبت و معنادار درآمد سرانه بر ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب پذیرفته 
شد که تاییدکنندۀ مقادیر شکل )۱( است که نشان می دهد در دهه گذشته با توجه به بروز بحران 
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مالی جهانی و کاهش نسبی درآمدها بخشی از تقاضاهای بیمه کاهش یافته است. با وجود این، تاثیر 
شاخص آزادی اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه تایید نشد. با توجه به نتایج، کنترل تورم و جلوگیری 
از بي ثباتي در اقتصاد باعث جلب اعتماد مردم به بخش مالي و نهادهای حاکمیتي می شود و زمینه 
انعقاد قراردادهای بلندمدت میان مردم و شرکت های بیمه را فراهم مي کند. گسترش تجارت خارجي 
نیز تطبیق بیش تر بخش مالي و نهادهای حاکمیتي را با استانداردهای بین المللي روز به دنبال دارد 

و امکان فعالیت بیمه ای را در بازارهای جهاني گسترش می دهد و حق بیمه تولیدی را زیاد میکند.
پیشرو  کشورهای  و  جهانی  متوسط  با  ایران  کشور  بیمه  نفوذ  ضریب  فاصله  نتایج،  به  توجه  با 
نهادهای  بیمه کشور در عمل شاهد حضور وسیع بخش خصوصی نیست و  چشمگیر است. صنعت 
دولتی و وابسته به دولت، سهامدار شرکت های بیمه هستند. تحلیل ساختار بازار بیمه کشور حاکی 
از وجود شرایط انحصار موثر در بازار است. سهم باالیی از بازار در اختیار چهار بنگاه اصلی )ایران، 
آسیا، البرز، و دانا( فعال در  صنعت است و به رغم اجرای سیاست های خصوصی سازی، بازار بیمه کشور 
همچنان از تمرکز باالیی برخوردار است و در وضعیت انحصار چندجانبه سخت قرار دارد. عالوه بر این، 
بر اساس بررسی های انجام شده فاصله ضریب نفوذ بیمه کشور ایران با متوسط جهانی و کشورهای 
پیشرو چشمگیر است. ولی در سالیان گذشته با ورود شرکت های خصوصی، شاخص تمرکز در صنعت 

بیمه بهبود یافته و ضریب نفوذ بیمه افزایش داشته است )از ۰/۷ درصد به ۲/4 درصد(. 
دو الیه ساختار بازار و به تبع آن، دو سطح از رقابت در صنعت بیمه قابل مشاهده است: وجود 
ساختار بازار رقابت چندجانبه و به طور خاص رهبر ـ پیرو در سطح قراردادهای بزرگ، و وجود رقابت 
بیش تر و ویژگی های بازار رقابتی در سطح قراردادهای خرد. حضور تعداد زیادی شرکت که در حال 
فروش محصوالت اساساً یکسانی هستند، باعث ایجاد ساختار بازار رقابتی در صنعت بیمه نمی شود. 
تشدید  باعث  است که  قانونی  انحصارات  با  مرتبط  قوانین  در  بازنگری  لزوم  نشانگر  موارد،  این  همه 
انحصار در صنعت بیمه کشور می شوند؛ حذف کنترل هایی که موجب محدودیت رقابت می شوند )نظیر 
انحصارات قانونی، کنترل بر قیمت حق بیمه ها و عبارات و الزام تایید شرایط عمومی قراردادها(؛ کنترل 
حمایت  عمومی  قوانین  و  توافقات صنعت  بیمه نامه،  استثنائات  بر  تاکید  و  بیمه گران  مالی  موقعیت 
نرخ ها،  تاییدیه  الزامات کسب  کنترل  به صورت  اعمال  تعرفه ای،  کنترل  علی رغم حذف  از مشتری؛ 
تعیین بازه تغییر نرخ یا الزام تایید عبارات و شرایط بیمه نامه؛ و محدودیت بیمه گران به فعالیت در 
رشته مشخصی از کسب وکار )و نه کلیه رشته های بیمه ای(. پس پیشنهاد می شود به منظور تکمیل 
برنامه خصوصی سازی صنعت بیمه در کشور، تحول اداری برای ورود به بخش خصوصی در دستور 
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کار متولیان صنعت بیمه قرار گیرد. همچنین، پیشنهاد می شود مالکیت بنگاه های بیمه ای در راستای 
گسترش رقابت و افزایش کارایی آن ها واگذار شود؛ برای بهره مندی بیش تر از نتایج خصوصی سازی، 
یابد؛  ادامه  آن  مقررات  تنظیم  نهاد  اصالح  چارچوب  در  بیمه  در صنعت  مقررات زدایی  و  آزادسازی 
برای  خصوصی،  بیمه  بنگاه های  همانند  بیمه ای،  بنگاه های  فعالیت  محیط  برابرسازی  راستای  در  و 
شرکت های بیمه دولتی نیز محدودیت های سخت بودجه ای برقرار شود و بازارهای مرتبط با صنعت 

بیمه گسترش یابد.
شرکت های بیمه خصوصی باید امکانات فنی را در کنار سرمایه الزم در اختیار داشته باشند و 
نکته مهمی که  اجرا گردد.  و  تدوین  بیمه مرکزی  از طرف  همچنین، چارچوب و ضوابط مشخصی 
در ارتباط با  این موضوع باید به آن توجه کرد  این است که خصوصی سازی شرکت های بیمه با سایر 
شرکت ها متفاوت است. دلیل این امر نیز آن است که شرکت های بیمه تعهدهای بلندمدت دارند و 
باید میزان تعهدها و نیز حجم دارایی ها کاماًل شفاف باشد تا بتوانند نسبت به عرضه سهام آن در بورس 
اقدام کنند. همچنین، وجود قوانین و مقررات کیفي و علمي سبب تعامل سازنده میان بازارهای مالي 
و رژیم اقتصادی و نهادی مي شود و با رونق در کسب وکار مردم به رشد خدمات بیمه ای کمک مي کند.

به دلیل آن که در فرایند خصوصی سازی، ساختار اداری و مدیریت شرکت های دولتی بیمه تحت 
تاثیر صاحبان سهام بیمه قرار می گیرند، از  این رو مناسب است که ساختار  این شرکت ها با ساختار 
بخش  به  ورود  برای  دیگر،  بیان  به  گردند.  یکسان  زیادی  حد  تا  و  مقایسه  خصوصی  شرکت های 
خصوصی باید تحول اداری در دستور کار قرار گیرد. از  این رو، زمانی می توان  این صنعت را توسعه یافته 

دانست که ورود شرکت های بیمه خصوصی با طراحی و برنامه ریزی مناسب صورت گرفته باشد. 
این پژوهش با بررسی تاثیر ساختار بازار از بُعد تمرکز بر ضریب نفوذ بیمه در کشور ایران، سهمی را 
در ادبیات پژوهش می افزاید، چرا که انجام مطالعات عمیق در حوزه ساختار بازار و ارتباط آن با ضریب 
نفوذ بیمه باعث می شود در اتخاذ سیاست ها واقع بنیانه تر تصمیم گیري شود و این امر نقش بسزایی در 
تدوین راهبردها و سیاست های نظارتی و عملیاتی صنعت دارد. نتایج پژوهش می تواند راهنماي عمل 
شرکت هاي بیمه دولتی و خصوصی، موسسه های پژوهشی، مسئوالن بیمه مرکزي، سازمان هاي مرتبط 
با صنعت بیمه، دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور باشد. اجراي این پژوهش بستر بینشي 
مناسبي براي نهادهاي سیاستگذار در این حوزه ایجاد می کند تا بر مبناي آن به سیاستگذاري هاي 
کالن در حوزه بیمه و تدوین برنامه هاي راهبردي در این زمینه بپردازند. همچنین، نتایج حاصل از 
این پژوهش به خوبي مي تواند توسط بخش دولتی و کسب وکارهاي خصوصي بکار گرفته شود. یکي از 
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مهم ترین این کاربردها در بخش تنظیم سیاست هاي بیمه ای کشور است که مي توان از این نتایج در 
خصوص برنامه ریزي راهبردي در حوزه بیمه کشور بهره گرفته شود و به پر کردن شکاف موجود در این 
حوزه کمک کند. نتایج پژوهش در سطح کالن، به مدیران عالی کمک می کند که با سیاستگذاری های 
مناسب، تمامی تالش های پراکنده ملّی در مسیر توسعه بیمه هماهنگ و جهت دهی شود و با فراهم 

آوردن زیرساخت های الزم، موجبات توسعه پایدار و افزایش توان رقابت ملّی فراهم آید.
به دلیل نبود دسترسی به اطالعات آماری کشورها از سال های ۱۳۹۷ به بعد، بازۀ زمانی پژوهش 
تاثیر  بررسی  به  آینده  پژوهش های  می شود  پیشنهاد  بود.   ۱۳۹۶ تا   ۱۳۷۶ سال های  به  محدود 
بپردازند.  بعد  به  از سال های ۱۳۹۷  بیمه  نفوذ  بر ضریب  این پژوهش  شاخص های مورد مطالعه در 
عالوه بر این، متغیرهای دیگری مانند نرخ تورم نیز بر ضریب نفوذ بیمه اثرگذار هستند که پیشنهاد 
می شود پژوهش های آینده تاثیر و شدت رابطه آن ها را بر ضریب نفوذ بیمه مورد بررسی قرار دهند. 
همچنین، پیشنهاد می شود از روش های دیگر مانند پنل داده و مصاحبه با خبرگان نیز استفاده شود 

و نتایج با این پژوهش مقایسه گردد.
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چکيد     ه: با توجه به این که در هر نظام اقتصادی قانون واگنر به وجود رابطه تعادلی بلندمدت مثبت 
بین رشد درآمد سرانه و اندازه نسبی بخش عمومی اشاره دارد، هدف محوری پژوهش حاضر 
اعتبارسنجی نظریه واگنر و قانون اصالحات بودجه ریزی عملیاتی بر مخارج عمومی و اولویت های 
آموزشی، بهداشتی، و نظامی است. بدین منظور از داده های ۱۳ کشور منتخب آسیایی طی 
سال های ۲۰۱8-۲۰۰۰ و تکنیک حداقل مربعات تعمیم یافته عملی )FGLS( استفاده شد. نتایج 
پژوهش گویای آن است که با افزایش تولید ناخالص ملّی سرانه روند و ساختار مخارج عمومی، 
اولویت های آموزشی و بهداشتی افزایشی و معنادار است. ولی در برنامه نظامی این اثر منفی و 
معنادار است که این امر می تواند دال بر اعتبار قانون واگنر در مخارج عمومی و اولویت آموزشی و 
بهداشتی باشد. عالوه بر این، نتایج در مورد اثر قانون اصالحات بودجه ریزی عملیاتی بیانگر آن است 
که این قانون به تغییر ساختار بودجه و روند مخارج عمومی در این کشورها منجر شده است، اما در 
اولویت های آموزشی، بهداشتی، و نظامی معناداری این ضریب تایید نمی شود، یعنی اثر اجرای این 
قانون به دلیل عدم تغییر در ساختار، روند مخارج و الگوی تخصیص بودجه برنامه های آموزشی، 

بهداشتی، و نظامی در کشورهای مورد مطالعه موقتی است و دائمی نیست.

کليد     واژه ها:  نظریه واگنر، فرضیه ماسگریو، بودجه ریزی عملیاتی، مخارج عمومی، تخصیص 
بودجه.
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مقدمه

در ادبیات اقتصاد و مالیه عمومی بحث اندازه بهینه دولت و رشد اقتصادی محل مناقشه بسیاری 
عملکرد  حداکثر  صاحب نظران  از  عده ای  است.  بوده  عمومی  بخش  سیاستگذاران  و  اندیشمندان  از 
کشور را به حداقل اندازه و دخالت دولت مرتبط می دانند و گروه دیگر برای دولت نقش حداکثری و 
مالکیت همه جانبه بر ابزارهای تولیدی قائل هستند. در این راستا واگنر۱ )۱8۷۷(، »قانون گسترش 
فزاینده فعالیت های دولتی« را مطرح نمود. وی که از پیشگامان این حوزه مطالعات است، بیان می کند 
که رابطه تعادلی بلندمدت بین مخارج عمومی دولت و رشد تولید ناخالص داخلی وجود دارد، یعنی 
کنند  تجربه  را  باالتری   GDP به  دولت  مخارج  نسبت  است  ممکن  ملّی  درآمد  رشد  با  کشورهایی 
(Wagner, 1877). در حقیقت، تغییرات هزینه های بخش دولتی که خود توجیهی از اندازه دولت در 

و  افزایش مشارکت  اصلی،  دلیل  به سه  است. وی  بوده  واگنر  اصلی  است، دغدغۀ  کشورهای جهان 
اندازه دولت را در اقتصاد اشاره نمود: اوالً، صنعتی و مدرنیزه شدن به جایگزینی فعالیت های دولتی 
رفاهی  و  فرهنگی  نسبی مخارج  واقعی، گسترش  درآمد  رشد  ثانیاً  منجر می شود.  به جای خصوصی 
به در اختیار گرفتن  را ملزم  اقتصادی و تغییرات در فناوری، دولت  توسعه  ثالثاً  را تسهیل می کند. 
مدیریت انحصارات طبیعی برای افزایش کارایی اقتصادی می نماید (Wagner, 1892). در این نظریه 
مخارج دولت به عنوان پیامد اقتصادی و عاملی برون زاست که به رشد اقتصادی منجر نمی شود. به 
عبارت دیگر، این قانون بیانگر آن است که رشد مخارج دولت به دلیل رشد تقاضای کاالی عمومی 
Se-) به مخارج دولت است ملّی  از درآمد  بنابراین، جهت علیت   و کنترل صرفه های خارجی است. 
drakyan & Varela-Candamio, 2019). اهمیت این نظریه در کشورهای جهان به اندازه ای است که 

می توان ضمن تعیین میزان مداخله و اندازه دولت، کشورهایی را که طی دهه های آتی با وجود فقدان 
یا کمبود منابع طبیعی در امر صنعتی شدن، گسترش امکانات رفاهی، آموزشی و بهداشتی به موفقیت 
رسیده اند مشخص نمود. از آن جایی که دولت ها برنامه و اهداف خود را اعم از کسب درآمد و هزینه کرد 
اعتبارات بر اساس قوانین و در چارچوب برنامه بودجه عملیاتی می کنند، همچنین به دلیل نواقص و 
کاستی های بودجه ریزي سنتي در خصوص هزینه کرد اعتبارات، میزان اثربخشی و کارایی برنامه ها، و 
این که بودجه با مسائل کالن اقتصادی مرتبط است، بنابراین اجرا و پیاده سازی اصالحات بودجه ریزی 
عملیاتیPBB( ۲( به عنوان روشی نوین و عامل اثرگذار دیگری بر مخارج دولت شناخته شده است. 

1. Wagner
2. Performance-Based Budgeting
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اهمیت این موضوع به حدی است که در اقتصاد ایران، قانونگذار  با  هدف  برقراری نظم در  امور  مالی 
 دولت و  لزوم پایداری  تصمیمات بودجه ای  بر  مبنای  افزایش  صرفه  اقتصادی،  کارایی  و  اثربخشی، تغییر 
نظام بودجه ریزی و استقرار بودجه ریزی عملیاتی در قوانین  بودجه  سنواتی و در ماده )۱۳8( قانون 
برنامه چهارم توسعه، بند )۳۲( ابالغ سیاست هاي کلی برنامه پنجم توسعه، بخش دوم ماده )8( قانون 
برنامه ششم توسعه، ماده )۱۶( قانون مدیریت خدمات کشوری، و همچنین در بخشنامه بودجه سال 
۱۳8۹ کل کشور، اجرایی شدن این تکنیک را در دولت و سازمان های ذی ربط الزامی نموده است. نیاز 
به اشاره است که در عمده کشورهای جهان، دهه ۱۹8۰ نقطه شروع بودجه ریزی عملیاتی با هدف 
ایجاد پیوند بین تخصیص منابع و شاخص های عملکردی دولت بوده، که در بیش تر کشورها با شکست 

مواجه شده است.
که  می دهد  نشان  جهان  کشورهای  در  واگنر  قانون  اعتبارسنجی  خصوص  در  پیشین  مطالعات 
افزایش درآمد سرانه در کشورهای صنعتی به توسعه بخش عمومی منجر خواهد شد. بنابراین، مسیر 
علیت از رشد اقتصادی به مخارج دولت است (Islam, 2010). با این حال در برخی از کشورها معتبر 
بودن قانون واگنر یا مدل های تعمیم یافته آن تایید نمی شود که این امر به شرایط اقتصادی و اجتماعی 
حاکم بر جامعه بستگی دارد، به گونه ای که ممکن است جهت علیت بین مخارج دولت و رشد درآمد ملّی 
معکوس گردد (Arestis et al., 2021). همچنین، ادبیات نظری در زمینه اصالحات بودجه ریزی گویای 
آن است که به دلیل افزایش رقابت در ارائه بهتر خدمات با کم ترین هزینه، افزایش پاسخگویی مسئوالن 
مربوطه و سنجش میزان رضایت شهروندان، بیش تر کشورهای دنیا در تالش اند که با اجرای بودجه ریزی 
عملیاتی در برنامه مالی کشور، عالوه بر جلوگیری از اعمال هزینه اضافی در اموال عمومی بتوانند در 
و  باشند  اثرگذار  نیز  دولت  عمومی  مخارج  کاهش  و  اقتصادی،  مقاصد  توسعه  درآمد،  عادالنه  توزیع 
نظام بودجه ریزی فعلی را به نظامی عملکردمحور نزدیک تر سازند (Lee & Wang, 2009). در واقع، دو 
موضوع مهم در بودجه ریزی عملیاتی کشورهای دنیا آن است که اوالً بودجه تخصیصی دستگاه ها بر 
اساس عملکرد باشد، ثانیاً با بودجه کم تر، محصوالت و خدمات بیش تر و با کیفیت باالتری تولید شود. 
از آن جایی که نظام بودجه ریزی کشور با مشکالت متعددي از قبیل تعیین سقف اعتبار، نفوذ نظرات 
شخصی، نبود توجه به وظایف دستگاه ها، عدم تعیین ارتباط مشخص و دقیق بین اهداف برنامۀ توسعه 
با اهداف بودجه ساالنه کشور، و نبود شفافیت در هزینه کردهای طرح و برنامه ها مواجه است، پیش بیني 
می شود در صورت تدوین بودجه ریزی عملیاتی به طور متوسط ساالنه بین ۵ تا 8 درصد صرفه جویي در 

.(Azar et al., 2012) مخارج دولت به خاطر استقرار این نظام حاصل شود
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مروری اجمالی بر گزارش های آماری بنیاد هریتج۱ و موسسه فریزر۲ در سال  ۲۰۱8 بیانگر آن 
است که کشورهای ژاپن، کره جنوبی، و مالزی از منظر رشد درآمد سرانه و اندازه دولت رتبه اول تا 
سوم کشورهای منتخب آسیایی۳ را به خود اختصاص داده اند، در حالی که کشورهای هنگ کنگ و 
تایوان با وجود باالترین رشد درآمد سرانه از نظر اندازه دولت در رده های آخر قرار دارند. بنابراین، 
با توجه به این که در پژوهش های قبلی نظریه واگنر و اثر اصالحات بودجه ریزی عملیاتی بر مخارج 
عمومی به طور همزمان مورد بررسی قرار نگرفته است، پژوهش حاضر می تواند جزو تالش های اولیه 
ناخالص سرانه  تولید  اثرات  که  است  آن  پژوهش حاضر  این رو، هدف  از  قلمداد شود.  راستا  این  در 
بر مخارج  را  )قانون اصالحات بودجه ریزی(  پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی  قانون واگنر( و  )اعتبار 
عمومی و اولویت های آموزشی، بهداشتی، و نظامی بخش دولتی کشورهای منتخب آسیایی ارزیابی 
کند. آنگاه در سال های بعد از پیاده سازی اصالحات، نسبت به پایداری )دائمی یا موقتی بودن( قانون 
اصالحات بودجه ریزی عملیاتی تصمیم گیری نماید. در واقع، این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این 
پرسش های محوری است که آیا نظریه واگنر اعتبار الزم را در کشورهای منتخب آسیایی دارد؟ آیا 
قانون اصالحات بودجه ریزی عملیاتی توانسته تغییراتی در روند مخارج برنامه های آموزش، بهداشت، 
و دفاع ملّی ایجاد نماید؟ و آیا تغییرات در نظام بودجه ریزی کشورهای مورد مطالعه دائمی یا موقتی 
است تا بتواند راهگشایی برای برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی باشد. بدین منظور از داده های 
۱۳ کشور منتخب آسیایی استفاده شد که در بازه زمانی ۲۰۱8-۲۰۰۰ به اجرا و پیاده سازی قانون 

اصالحات بودجه ریزی عملیاتی پرداخته اند.

تشریح و مقایسه بودجه ریزی سنتی و عملياتی

از آن جایی که غیرعملیاتی و شفاف نبودن نظام بودجه ریزي هر کشور هزینه زیادي را به اقتصاد آن 
کشور تحمیل می کند، بنابراین آشنایی با نظام بودجه ریزی می تواند به درک صحیح سیر تطور مسئولیت 
پاسخگویی عمومی و تحقق و ارتقای این مسئولیت کمک شایانی نماید. از این رو، دو نظام بودجه ریزی 

سنتی و عملیاتی برای شناخت ماموریت و اهدافی که هر یک به دنبال دارد، تشریح می شود. 

1. www.heritage.org
2. www.fraserinstitute.org

پاکستان،  مالزی،  الئوس،  جنوبی،  کره  ژاپن،  هنگ کنگ،  ایران،  مطالعه:  مورد  آسیایی  منتخب  کشورهای   .۳
فیلیپین، چین، سریالنکا، تایوان، تایلند، و ویتنام.
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بودجه ریزی متداول )سنتی( بودجه ای است که اعتبارات هر سازمان دولتی به تفکیک فصول و 
مواد و هزینه مشخص می شود، یعنی در این روش نوع و ماهیت هزینه معلوم، اما مشخص نیست که 
هر هزینه برای نیل به کدام هدف یا اجرای کدام برنامه و فعالیت خاص انجام شده است. مهم ترین 
هدف در این برنامه ریزی صرفه جویی در منابع است و اهداف صرفاً بر ابزار مالی، دریافت و پرداخت هاي 
بخش دولتی استوارند. در این نظام بودجه ریزی، به جای تمرکز بر نتایج و خروجی های حاصل از برنامه 
بر تخصیص منابع و کنترل ورودی ها متمرکز است و عملکرد واحدهای مصرف کننده  به طور عمده 
بودجه و نتایج عملی حاصل از تخصیص بودجه مد نظر قرار نمی گیرد (Jones et al., 2013). در این 
نظام بودجه ریزی، حفظ و کنترل مخارج دولت در چارچوب اعتبارات مصوب است تا هیچ هزینه اي 
از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر هزینه در محل و مواد خود به مصرف برسد. اما معایبی از قبیل 
بر  تمرکز  نبود  و  اصلی  اهدف  از  منابع خارج  هزینه کرد  اجرایی،  فعالیت دستگاه هاي  نبود شفافیت 
فعالیت هاي اصلی سازمان، نبود نظارت موثر بین بودجه و نتایج عملکرد، محدودیت اختیارات مدیران 
با شرایط حاکم  نبود تصمیم گیری متناسب  پاسخگویی مدیران،  اعتبارات، محدودیت  در هزینه کرد 
بر جامعه در بخش نظارت، دیکته کردن برنامه و فصول هزینه به سازمان ها، چانه زنی بر سر ازدیاد 
قدرت  و  نفوذ  که  به سازمان هایی  بیش تر  بودجۀ  و تخصیص  فعالیت،  و  ازدیاد عملکرد  نه  اعتبارات 
 Alipour et al.,) بیش تري دارند، به بی عدالتی و عدم رعایت منطق در توزیع اعتبارات منجر شده است
2013). بنابراین، در دوران معاصر بودجه ریزی عملیاتی یک اصالح سازمانی برای دگرگونی سیستم 

مخارج عمومی از یک فرایند داده و ستانده محور به فرایند ستانده و پیامدمحور طراحی شده است. از 
منظر صندوق بین المللی پول، بودجه ریزی عملیاتی مجموعه روش ها و سازوکارهایی است که ارتباط 
بین اعتبارات تخصیصی به دستگاه هاي اجرایی با پیامدها را از طریق بکارگیري اطالعات عملکردي 
در تخصیص منابع مشخص می کند. در واقع، در تنظیم این نوع بودجه، به جاي توجه به وسایل اجرای 
فعالیت ها، کاالها، و خدماتی که دولت خریداري می کند، خوِد فعالیت و مخارج کارهایی که باید انجام 
 Robinson & Brumby,) شود مورد توجه است و خروجی ها بر مبناي قیمت تمام شده تعریف می شوند
2005). در حقیقت، بودجه عملیاتی نوعی سیستم بودجه ریزی است که بر رابطه بودجۀ هزینه شده و 

نتایج مورد انتظار تاکید دارد، یعنی بودجه  عملیاتی محصول برنامه ریزی سیاستی و راهبردی است که 
تصمیمات مربوط به اهداف خاص سیاستی و تخصیص بهینه منابع بر پایه نتایج گرفته می شود. در 
این فرایند، منابع پولی آشکار یا ضمنی تخصیص یافته به دولت حاصل نتایج عملکردی دولت است و 
دولت با توافق و قراردادها ضمن تهیه برنامه راهبردی هر سازمان، زمینۀ دستیابی به نتایج و عمکرد 
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بهتر را برای مدیران برنامه، قانونگذاران، و مجریان فراهم می کند. مهم ترین ویژگی این نوع بودجه، 
تلفیق اهداف نظام مدیریت بودجه با نظارت بر منابع و حفظ نتایج برنامه و پاسخگویی مناسب است. 
در این بودجه ریزی، عملکرد خوب تشویق و عملکرد نامطلوب تنبیه می شود. ضمناً تصمیم در مورد 
تخصیص یا عدم تخصیص اعتبارات تا حد زیادی بر اساس کارایی و اثربخشی خدمات انجام می شود، 
بدین معنا که میزان مشخصی از اعتبارات هزینه شده در هر برنامه باید مجموعه معینی از اهداف را 
محقق سازد (Andrews & Hill, 2003). از طرفی استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی مستلزم پذیرش 
تغییرات اساسی در نظام بودجه و قوانین و مقررات مالی است. اجرای این راهبرد تحول نه به یکباره، 
بلکه به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت می گیرد. در واقع، نظام بودجه ریزی عملیاتی حول 
دو محور »ارتباط شاخص عملکرد و ارزیابی« و »ارتباط بودجه و نتایج« می چرخد که در این چارچوب 
بخش های مختلف سازمان بر اساس شاخص های عملکرد پاسخگو هستند و مدیران در تعیین شیوه 

.(Babajani & Osta, 2015) نیل به نتایج از اختیار عمل بیش تری برخوردارند

مبانی نظری پژوهش

در دنیای رو به رشد امروزی نقش و اندازه دولت یکی از بحث های مهم و جدال برانگیز در اقتصاد 
ایفا می کند. در یک  اقتصادی  بخش عمومی است که نقش اساسی در تجزیه وتحلیل سیاستگذاری 
دیدگاه کلی، اندازه دولت که بیانگر درجه مداخله دولت در اقتصاد است، به حجم عملیاتی انجام شده 
توسط سازمان های وابسته اعم از سازمان های منطقه ای، ایالتی، شهرداری ها، و سازمان تامین اجتماعی 
امر از طریق  با وظایف آن باشد که این  باید متناسب  بنابراین، برنامه ها و اهداف دولت  اشاره دارد. 
بودجه دولت انجام می شود. در واقع، بودجه دولت سندی است که برای یک سال مالی تهیه می شود و 
حاوی پیش بینی درآمدها، سایر منابع تامین اعتبار، و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که به 
دستیابی به سیاست ها و هدف های قانونی منجر می شود. به عبارتی دیگر، بودجه نشان دهندۀ تناسب 
برنامه ها و اهداف با وظایف دولت است و می تواند اندازه مطلوب و نگرش دولت به مسائل اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی را نشان دهد )سیف اللهی، ۱۳۹۷(. در این خصوص، بودجه ریزی عملیاتی 
تحول برجسته ای در نظام بودجه ریزی دولت به شمار می آید که توانسته نقش موثری در رشد و توسعه 
کشورها ایفا نماید. از طرفی اندریوز و هیل )۲۰۰۳(، بیان می کنند که بودجه عملیاتی قانونی را بکار 
می گیرد که بر اساس آن تصمیمات بودجه ای باید مبتنی بر عملکرد گذشته باشد. هرچند این شیوه 
بودجه ریزی می تواند به مزیت هایی از قبیل افزایش کارایی، پاسخگویی، سهولت نظارت، و شفافیت 
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 Andrews) اطالعات توسط دولت منجر شود، اما اثرات انتظاری آن بر مخارج دولت مشخص نیست
بودجه ریزی  بین  رابطه  با وجود آن که سیاستگذاران و نظریه پردازان  راستا،  این  Hill, 2003 &). در 

عملیاتی و مخارج دولت را پذیرفته اند، اما در مورد این ارتباط اتفاق نظری وجود ندارد و سه دیدگاه 
متفاوت می توان ارائه نمود، به گونه ای که در دیدگاه اول اعتقاد بر این است که بودجه ریزی عملیاتی 
به افزایش پاسخگویی، سهولت نظارت، و کاهش در هزینه های دولت منجر می شود. در دیدگاه دوم، 
این دیدگاه،  افزایش مخارج دولت منجر می شود. در حقیقت، در  به  بودجه ریزی عملیاتی  معتقدند 
بر  برنامه های عمومی دولت  رأی دهندگان می دهد که  به  را  اعتماد  این  بودجه ریزی عملیاتی  قانون 
اساس نتایج ملموس ارائه می شود که این امر طرفداران برنامه های دولت را افزایش می دهد و چتری 
حمایتی را برای عملکرد مالی دولت فراهم می کند. در این دیدگاه، مسائل سیاسی و اقتصادی از قبیل 
شیوه حکمرانی، تولید ناخالص ملّی، درآمد سرانه، نرخ بیکاری، جمعیت شهری، و جمعیت فعال نیز بر 
مخارج دولت موثرند. طرفداران دیدگاه سوم، بر این عقیده اند که بودجه ریزی عملیاتی بر عملکرد مالی 
دولت اثر چندانی ندارد (Crain & O’Roark, 2004). شایان اشاره است که در بیش تر مطالعات تجربی، 
دیدگاه دوم به عنوان دیدگاه غالب شناخته شده و سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی دالیل اصلی 
افزایش اندازه دولت را به نقش دولت در فراهم کردن امکانات الزم برای رشد و توسعه و افزایش در 

.(Crain & O’Roark, 2004) درآمدهای سرانه یا مسائل سیاسی نسبت داده اند
البته نقطه شروع حوزه مطالعاتی نقش دولت و اندازه مخارج عمومی به اواخر قرن نوزدهم نسبت 
داده می شود و مفسران با ارائه نظریه های مفهومی مختلف از قبیل »قانون واگنر و فرضیه ماسگریو«۱، 
ـ  اداری  »بوروکراسی  سیاسی«۳،  فرایند  و  عمومی  »مخارج  رایزمن«۲،  و  پیکاک  جانشین  »فرضیه 
اقتصادی«4، و »رویکرد ادغام شده مدلسازی رشد مخارج عمومی«۵ به تفسیر رابطه مخارج عمومی 
دولت و درآمد ملّی می پردازند. برای مثال واگنر )۱88۳؛ ۱8۹۲(، از پیشگامان این نظریه، با ارائه دو 
الگوی بازسازی جامعه و کشش درآمدی تقاضا به تفسیر نظریه خود می پردازد. در حقیقت، واگنر به 
استناد الگوی بازسازی جامعه معتقد است، مادامی که اقتصادهای نوظهور از جوامع کشاورزی به سمت 
صنعتی شدن پیش می روند، ماهیت روابط بین بازارها گسترده تر و واحدها و موسسه های موجود در 
این بازارها نیز پیچیده تر می شود. عالوه بر این، شهرنشینی و تراکم زیاد جمعیت موجب بروز پیامدهای 
1. Wagner’s Law & Musgrave’s Hypothesis
2. Peacock & Wiseman’s Displacement Hypothesis
3. Public Expenditure & Political Process
4. The Economics of Bureaucracy
5. Modelling Public Expenditure Growth: An Integration Approach
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خارجی می شود که مداخله یا قانونگذاری بخش عمومی ضرورت می یابد. بدیهی است با مدرنیزه شدن 
از پیش  تامین شده دولتی بیش  به مقدار و تنوع کاالهای عمومی  نیاز  اقتصاد و توسعه شهرنشینی 
بخش های خدمات  واگنر ظهور  نشان می دهد.  را  دولت  مخارج  افزایش  امر  این  و  احساس می شود 
بانکی دولتی، خدمات قانونی، خدمات بهداشتی، رشد هزینه های عمومی آموزش، مدیریت برنامه های 
توسعه شهری، و تهیه زیرساخت های توسعه ای را عامل افزایش مخارج دولت می داند. همچنین، وی با 
توجه به الگوی کشش درآمدی تقاضا بیان می کند که چون کاالهای عمومی از قبیل آموزش، توسعه 
زیرساخت ها، خدمات بهداشتی، و مراقبت های دارویی کشش درآمدی باالیی دارند، بنابراین با رشد 
درآمد ملّی واقعی برای اجرایی شدن این دست از خدمات، مخارج عمومی با سرعت بیش تری افزایش 
می یابد. به عبارت دیگر، با افزایش درآمد ملّی، جامعه تمایل دارد منابع بیش تری را برای تهیه کاال و 
خدمات عمومی نسبت به کاالی خصوصی صرف نماید. عالوه بر این، برای حذف تمایالت انحصاری 
و افزایش کارایی اقتصادی بخش هایی که مستلزم سرمایه گذاری باالست، حضور پررنگ دولت الزامی 
که  است  اشاره  شایان  داشت.  خواهد  پی  در  را  دولت  مخارج  افزایش  عوامل  این  مجموع  که  است 
این الگو بر اساس دو فرض لوکس بودن کاالهای عمومی و این که توسعه اقتصادی به شکست بازار 
منجر می شود، استوار است )Kesavarajah, 2012; Dollery & Singh, 1998(. در این راستا، ماسگریو۱ 
این  بر  آن ها  می کنند.  مطرح  را  عمومی  مخارج  رشد  توسعه ای  الگوی   ،)۱۹۵۹( رستو۲  و   ،)۱۹۶۹(
عقیده اند که دولت در مرحله اولیه، میانی، و پایانی توسعه متحمل هزینه هایی می شود که در مراحل 
مختلف توسعه متفاوت از یکدیگرند. در واقع، در این الگو در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، نرخ رشد 
هزینه های عمومی بسیار زیاد خواهد بود، زیرا در این مرحله، بخش عمومی به تدارک امکانات اساسی 
و زیرساختی )باالسری اجتماعی( از قبیل جاده، حمل ونقل، اعمال نظم و قانون، بهداشت و آموزش، 
و دیگر سرمایه گذاری های مربوط به نیروی انسانی می پردازد و بیش تر این پروژه ها مستلزم سرمایۀ 
باالست. بنابراین، هزینه دولت پیوسته افزایش می یابد. در مراحل میانی نیز هرچند دولت به عرضه 
کاالهای سرمایه ای می پردازد، اما سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز به همراه آن افزایش می یابد، در 
حالی که در مرحله سوم و رسیدن به بلوغ اقتصادی هرچند سرمایه گذاری زیربنایی کاهش می یابد، اما 
همچنان سرمایه گذاری اجتماعی و خدمات رفاهی جایگزین آن می شود. البته در همه مراحل توسعه 
نارسایی های بازار وجود دارد که می تواند حرکت به مرحله بلوغ اقتصادی را ُکند کند و نیاز به مشارکت 

1. Musgrave 
2. Rostow
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و دخالت دولت را در مواجه شدن با این نارسایی ها بیش تر نماید. باالخره، در مرحله پایانی مصرف 
و تولید انبوه، دولت برای توسعه جامعه تساوی گرا زمان بیش تری صرف می کند و هزینه های بخش 
عمومی به علت انجام برنامه های توزیع رفاهی )نگهداری سطح درآمد، هزینه های انتقالی، و برنامه های 

توزیع مجدد درآمد( نسبت به دیگر اقالم هزینه به طور معناداری رشد می کند. 
همچنین پیکاک و وایزمن۱ )۱۹۶۱؛ ۱۹۷۹(، دیدگاه خود را بر اساس فرضیه جانشین و نظریه 
سیاسی هزینه عمومی بیان می کنند. به اعتقاد آن ها، با افزایش اندازه دولت و پیامدهای سوء آن، به 
افزایش  پاسخگویی مسئوالن، تشکیل گروه های ذی نفع و مسائل سیاسی، مخارج دولت  دلیل عدم 
از  می یابد که به رشد بخش عمومی منجر می شود، زیرا گروه های ذی نفع مجموعۀ سازمان یافته ای 
رأی دهندگان فردی هستند که سیاست ویژه ای را ترجیح می دهند و می توانند خواست خود را به 
به خاطر  این دیدگاه دولت  به عبارتی دیگر، در  بار مالی دولت می افزایند.  بر  بقبوالنند. پس  دولت 
جلب نظر رأی دهندگان، مجبور به کاهش مالیات ها و افزایش مخارج در زمینه تولید کاالهای عمومی 
می شود که این امر تشدید رشد اندازه و مخارج دولت را در پی دارد. عالوه بر این، آن ها معتقدند که 
شرایط نامطلوب اجتماعی مانند جنگ، قحطی، سیل و زلزله می تواند روند منظم افزایش هزینه های 
بود  خواهند  خود  هزینه های  افزایش  به  ناگزیر  دولت ها  نیز  مواردی  چنین  در  بزند.  به هم  را  دولت 
(Aladejare, 2013). در ادامه، اقتصاددانان با تعمیم فرم های تبعی قانون واگنر به بررسی ارتباط مخارج 

عمومی و درآمد ملّی پرداختند. برای مثال پیکاک و وایزمن )۱۹۶۱(، برای محاسبه کشش مخارج 
نسبت به درآمد از معادله لگاریتمی به شرح رابطه )۱( استفاده نمودند.

5 
 

انحصاری و افزایش  حذف تمایالت برای ،این عالوه بر .خصوصی صرف نمایدکاالی  نسبت بهبرای تهیه کاال و خدمات عمومی 
این عوامل افزایش مجموع که  استحضور پررنگ دولت الزامی  ،ستگذاری باال هایی که مستلزم سرمایهکارایی اقتصادی بخش

که لوکس بودن کاالهای عمومی و ایناساس دو فرض این الگو بر  که است اشارهشایان . را در پی خواهد داشتمخارج دولت 
، این راستا در .(Kesavarajah, 2012; Dollery & Singh, 1998) استوار است ،شود میمنجر بازار توسعه اقتصادی به شکست 

در دولت اند که  ها بر این عقیدهآن کنند.میج عمومی را مطرح ای رشد مخار الگوی توسعه، (3151) 0رستوو ، (3111) 3ماسگریو
که در مراحل مختلف توسعه متفاوت از یکدیگرند. در واقع، در  شودمیهایی  هزینه و پایانی توسعه متحمل ،مرحله اولیه، میانی

زیرا در این مرحله، بخش عمومی به  ،دهای عمومی بسیار زیاد خواهد بویه توسعه اقتصادی، نرخ رشد هزینهاین الگو در مراحل اول
و دیگر  ،آموزش ونقل، اعمال نظم و قانون، بهداشت و حمل، جادهاجتماعی( از قبیل  باالسریاساسی و زیرساختی ) تدارک امکانات

نه دولت پیوسته هزی ،بنابراین االست.ب ها مستلزم سرمایۀ تر این پروژهپردازد و بیش میهای مربوط به نیروی انسانی  گذاری سرمایه
گذاری بخش خصوصی نیز  اما سرمایه ،پردازد میای  کاالهای سرمایهبه عرضه چند دولت هرنیز در مراحل میانی  یابد. افزایش می

گذاری زیربنایی کاهش  سرمایهو رسیدن به بلوغ اقتصادی هرچند در مرحله سوم  که در حالی ،یابد به همراه آن افزایش می
های بازار  همه مراحل توسعه نارساییالبته در  شود. گذاری اجتماعی و خدمات رفاهی جایگزین آن می ن سرمایهاما همچنا ،یابد می

ه شدن با این را در مواجو نیاز به مشارکت و دخالت دولت  کندرا کُند  غ اقتصادیبلومرحله تواند حرکت به  وجود دارد که می
تری صرف گرا زمان بیشدولت برای توسعه جامعه تساوی ،مصرف و تولید انبوهپایانی در مرحله  ،الخرها. بنمایدتر ها بیش نارسایی

های  و برنامه ،های انتقالی های توزیع رفاهی )نگهداری سطح درآمد، هزینه های بخش عمومی به علت انجام برنامه و هزینه کندمی
 کند.  میطور معناداری رشد مد( نسبت به دیگر اقالم هزینه بهتوزیع مجدد درآ

اساس فرضیه جانشین و نظریه سیاسی هزینه عمومی بیان  خود را بر دیدگاه ،(3111 ؛3113) 1پیکاک و وایزمن همچنین
نفع ذی هایتشکیل گروه ،مسئوالنیی خگوعدم پاس دلیله ب ،با افزایش اندازه دولت و پیامدهای سوء آن ،هابه اعتقاد آن .کنند می

نفع مجموعۀ های ذی زیرا گروهشود، میمنجر رشد بخش عمومی  به که یابدمی افزایشمخارج دولت  ،ل سیاسیو مسائ
توانند خواست خود را به دولت  می و دهند ای را ترجیح می که سیاست ویژههستند دهندگان فردی  ای از رأی یافتهسازمان
مجبور به  ،دهندگان جلب نظر رأی به خاطر دولتدر این دیدگاه به عبارتی دیگر، فزایند. ا میبر بار مالی دولت  پس .دبقبوالنن

در پی که این امر تشدید رشد اندازه و مخارج دولت را  شودمیها و افزایش مخارج در زمینه تولید کاالهای عمومی  کاهش مالیات
روند منظم افزایش تواند  جنگ، قحطی، سیل و زلزله می مانند که شرایط نامطلوب اجتماعی دها معتقدنآن ،این عالوه بر دارد.

(. Aladejare, 2013های خود خواهند بود ) ها ناگزیر به افزایش هزینه بزند. در چنین مواردی نیز دولتهم  بههای دولت را  هزینه
مثال برای  پرداختند.ی ارتباط مخارج عمومی و درآمد ملّ بررسیبه های تبعی قانون واگنر  میم فرمبا تعاقتصاددانان در ادامه، 

 استفاده نمودند.  (3رابطه )محاسبه کشش مخارج نسبت به درآمد از معادله لگاریتمی به شرح  برای، (3113) پیکاک و وایزمن
(3)    (    )          (     )      
رابطه  با تعمیم، (3111) 4گوپتا. رشد مخارج واقعی دولت به رشد تولید ناخالص داخلی واقعی وابسته است ،(3اساس رابطه ) بر 
رشد مخارج سرانه واقعی دولت به رشد تولید  که ،تاکید نمود واعتبار قانون واگنر را با افزایش جمعیت بررسی توان می( 3)

 .وابسته است (0رابطه )ناخالص داخلی سرانه به صورت 

(0)    (    
  

)          (
     

  
)      

مدل  ،وابسته به رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه استمخارج دولت  کهبا تاکید بر این ،(3111) 5گوفمنهمچنین 
  کند. میبندی  فرمول (1رابطه )صورت  یافته دیگری را بهتعمیم

(1)    (    )           (
     

  
)      

                                                           
1. Musgrave  
2. Rostow 
3. Peacock & Wiseman 
4. Gupta 
5. Goffman 

          )۱(
 بر اساس رابطه )۱(، رشد مخارج واقعی دولت به رشد تولید ناخالص داخلی واقعی وابسته است. 
گوپتا۲ )۱۹۶۷(، با تعمیم رابطه )۱( می توان اعتبار قانون واگنر را با افزایش جمعیت بررسی و تاکید 
نمود، که رشد مخارج سرانه واقعی دولت به رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به صورت رابطه )۲( 

وابسته است.
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نفع مجموعۀ های ذی زیرا گروهشود، میمنجر رشد بخش عمومی  به که یابدمی افزایشمخارج دولت  ،ل سیاسیو مسائ
توانند خواست خود را به دولت  می و دهند ای را ترجیح می که سیاست ویژههستند دهندگان فردی  ای از رأی یافتهسازمان
مجبور به  ،دهندگان جلب نظر رأی به خاطر دولتدر این دیدگاه به عبارتی دیگر، فزایند. ا میبر بار مالی دولت  پس .دبقبوالنن

در پی که این امر تشدید رشد اندازه و مخارج دولت را  شودمیها و افزایش مخارج در زمینه تولید کاالهای عمومی  کاهش مالیات
روند منظم افزایش تواند  جنگ، قحطی، سیل و زلزله می مانند که شرایط نامطلوب اجتماعی دها معتقدنآن ،این عالوه بر دارد.

(. Aladejare, 2013های خود خواهند بود ) ها ناگزیر به افزایش هزینه بزند. در چنین مواردی نیز دولتهم  بههای دولت را  هزینه
مثال برای  پرداختند.ی ارتباط مخارج عمومی و درآمد ملّ بررسیبه های تبعی قانون واگنر  میم فرمبا تعاقتصاددانان در ادامه، 

 استفاده نمودند.  (3رابطه )محاسبه کشش مخارج نسبت به درآمد از معادله لگاریتمی به شرح  برای، (3113) پیکاک و وایزمن
(3)    (    )          (     )      
رابطه  با تعمیم، (3111) 4گوپتا. رشد مخارج واقعی دولت به رشد تولید ناخالص داخلی واقعی وابسته است ،(3اساس رابطه ) بر 
رشد مخارج سرانه واقعی دولت به رشد تولید  که ،تاکید نمود واعتبار قانون واگنر را با افزایش جمعیت بررسی توان می( 3)

 .وابسته است (0رابطه )ناخالص داخلی سرانه به صورت 

(0)    (    
  

)          (
     

  
)      

مدل  ،وابسته به رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه استمخارج دولت  کهبا تاکید بر این ،(3111) 5گوفمنهمچنین 
  کند. میبندی  فرمول (1رابطه )صورت  یافته دیگری را بهتعمیم

(1)    (    )           (
     

  
)      

                                                           
1. Musgrave  
2. Rostow 
3. Peacock & Wiseman 
4. Gupta 
5. Goffman 

                    )۲(

همچنین گوفمن۳ )۱۹۶8(، با تاکید بر این که مخارج دولت وابسته به رشد تولید ناخالص داخلی 

1. Peacock & Wiseman
2. Gupta
3. Goffman
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واقعی سرانه است، مدل تعمیم یافته دیگری را به صورت رابطه )۳( فرمول بندی می کند.
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                    )۳(

به جای  با در نظرگرفتن مخارج مصرفی دولت  را  الگوی مشابهی  پریور۱ )۱۹۷۲(  این،  بر  عالوه 
مخارج کل دولت به عنوان متغیر وابسته در نظر می گیرد.

6 
 

عنوان متغیر  جای مخارج کل دولت بهدولت به گرفتن مخارج مصرفیرا با در نظر مشابهی الگوی (3110) 3رپریواین، عالوه بر 
 .گیردمیوابسته در نظر 

(4)    (    )           (    )      
رشد در سهم مخارج  ،(3111ماسگریو )طرفی گرفته نشده است. از نظر اثرات افزایش در جمعیت در ،(4در حقیقت در رابطه )

 داند.  به تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی وابسته می (5)صورت رابطه  اسمی را بهاسمی دولت به تولید ناخالص داخلی 
(5)    (     

     
)          (

     
  

)      

جای تولید ناخالص از تولید ناخالص داخلی واقعی به کند و واگنر را در شرایط نسبی بیان می قانون ،(3112) 0مانهمچنین 
 . نمایدمیاستفاده  (1رابطه )به فرم تبعی عنوان متغیر وابسته  داخلی سرانه به

(1)    (     
     

)          (     )      
شود که نسبت مخارج اسمی دولت به تولید ناخالص داخلی اسمی به تولید  مالحظه می ،(1یافته رابطه )اساس مدل تعمیم بر

دلیل رشد مخارج که شود  با مرور اجمالی بر ادبیات نظری مشاهده می (.Jobarteh, 2017است )ناخالص داخلی واقعی وابسته 
 آورده شده است. (3جدول )ختصار در ابه  هابرخی از آن است کهعوامل متعددی دیگری  ،یعمومی دولت عالوه بر درآمد ملّ

 
 های مختلف در مورد عوامل موثر بر رشد مخارج دولت : دیدگاه1جدول 

تکنیک  / مکانیبازه زمانی پژوهشگر)ان(
 ها یافته متغیر مستقل تغیر وابستهم برآورد

Hook (1962) 
  ئدسو

(3151-3131) 
آمار 

 توصیفی
مخارج کل و مخارج 

 غیرنظامی

، مخارج اجرایی، آموزش و پرورش
بهداشت، امنیت اجتماعی، مذهب، 
 سایر خدمات اقتصادی و اجتماعی

قانون واگنر نسخه  1اعتبار 
رشد دولت  اما ،شود تایید می

 .ارتباطی به قانون واگنر ندارد

Gupta (1967) 
  کشور آفریقایی 05

(3115) OLS 

مخارج اجرایی و 
مخارج مصرفی 

 نظامی دولت
GNP اقعی سرانهو 

کشش مخارج نسبت به 
درآمد باالست و پشتیبان 

قانون واگنر وجود  برای قوی
 .دارد

Buchanan 
(1977) 

  آمریکا
(3112-3120) OLS مخارج دولت 

جمعیت، شهرنشینی، ساختار 
تقاضای کاالی عمومی و اقتصادی، 

، تامین خدمات، عوامل سیاسی
 ریزی، بوروکراسی ، بودجهامنیت

 .شودقانون واگنر تایید می

Wagner & 
Weber (1977) 

 کشور 14
 هانج

OLS 
(Log-

Linear) 
 مخارج دولت

واقعی   GNPاساس مخارج واقعی بر
ی واقعی سرانه، سرانه و درآمد ملّ

 GNPاساس  مصرف واقعی دولت بر
 واقعی سرانه

قانون واگنر تنها در برخی 
 .شودموارد تایید می

Chrystal & Alt 
(1979) 

  انگلستان
(3111-3122) TSLS 

مخارج دولت در کاال 
 .شودقانون واگنر تایید نمی به هزینه عوامل GDP و خدمات

Lowery & 
Berry (1983) 

  آمریکا
(3111-3141) OLS 

نسبت مخارج دولت 
 به ستاده کل

صنعتی شدن، رشد جمعیت، 
 شهرنشینی

برخی از شواهد قانون واگنر 
 .شود تایید می

Lybeck (1986) 
 OECDکشور  30
(3110-3112) 

OLS 
TSLS 

سهم مخارج دولت 
با پرداخت  GDPبه 

و بدون پرداخت 
انتقالی، سهم درآمد 

 GDPمالیاتی به 

کارخانه، سهم جمعیت  سهم شاغالن
کل به مناطق شهری، جنگ، نسبت 

، نسبت GDPصادرات و واردات به 
نرخ تورم و درآمد متوسط به میانگین، 

ها، مالیات تمالیات، کسری بودجه ملّ
رخ بیکاری، سهم مالیات مستقیم، ن

در برخی از موارد شواهدی از 
 .شود قانون واگنر تایید می

                                                           
1. Pryor 
2. Mann 

      )4(
در حقیقت در رابطه )4(، اثرات افزایش در جمعیت در نظرگرفته نشده است. از طرفی ماسگریو 
)۱۹۶۹(، رشد در سهم مخارج اسمی دولت به تولید ناخالص داخلی اسمی را به صورت رابطه )۵( به 

تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی وابسته می داند. 
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کل به مناطق شهری، جنگ، نسبت 

، نسبت GDPصادرات و واردات به 
نرخ تورم و درآمد متوسط به میانگین، 

ها، مالیات تمالیات، کسری بودجه ملّ
رخ بیکاری، سهم مالیات مستقیم، ن

در برخی از موارد شواهدی از 
 .شود قانون واگنر تایید می

                                                           
1. Pryor 
2. Mann 

                       )۵(

همچنین مان۲ )۱۹8۰(، قانون واگنر را در شرایط نسبی بیان می کند و از تولید ناخالص داخلی 
استفاده  رابطه )۶(  تبعی  فرم  به  وابسته  به عنوان متغیر  ناخالص داخلی سرانه  تولید  به جای  واقعی 

می نماید. 

6 
 

عنوان متغیر  جای مخارج کل دولت بهدولت به گرفتن مخارج مصرفیرا با در نظر مشابهی الگوی (3110) 3رپریواین، عالوه بر 
 .گیردمیوابسته در نظر 

(4)    (    )           (    )      
رشد در سهم مخارج  ،(3111ماسگریو )طرفی گرفته نشده است. از نظر اثرات افزایش در جمعیت در ،(4در حقیقت در رابطه )

 داند.  به تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی وابسته می (5)صورت رابطه  اسمی را بهاسمی دولت به تولید ناخالص داخلی 
(5)    (     

     
)          (

     
  

)      

جای تولید ناخالص از تولید ناخالص داخلی واقعی به کند و واگنر را در شرایط نسبی بیان می قانون ،(3112) 0مانهمچنین 
 . نمایدمیاستفاده  (1رابطه )به فرم تبعی عنوان متغیر وابسته  داخلی سرانه به

(1)    (     
     

)          (     )      
شود که نسبت مخارج اسمی دولت به تولید ناخالص داخلی اسمی به تولید  مالحظه می ،(1یافته رابطه )اساس مدل تعمیم بر

دلیل رشد مخارج که شود  با مرور اجمالی بر ادبیات نظری مشاهده می (.Jobarteh, 2017است )ناخالص داخلی واقعی وابسته 
 آورده شده است. (3جدول )ختصار در ابه  هابرخی از آن است کهعوامل متعددی دیگری  ،یعمومی دولت عالوه بر درآمد ملّ

 
 های مختلف در مورد عوامل موثر بر رشد مخارج دولت : دیدگاه1جدول 

تکنیک  / مکانیبازه زمانی پژوهشگر)ان(
 ها یافته متغیر مستقل تغیر وابستهم برآورد

Hook (1962) 
  ئدسو

(3151-3131) 
آمار 

 توصیفی
مخارج کل و مخارج 

 غیرنظامی

، مخارج اجرایی، آموزش و پرورش
بهداشت، امنیت اجتماعی، مذهب، 
 سایر خدمات اقتصادی و اجتماعی

قانون واگنر نسخه  1اعتبار 
رشد دولت  اما ،شود تایید می

 .ارتباطی به قانون واگنر ندارد

Gupta (1967) 
  کشور آفریقایی 05

(3115) OLS 

مخارج اجرایی و 
مخارج مصرفی 

 نظامی دولت
GNP اقعی سرانهو 

کشش مخارج نسبت به 
درآمد باالست و پشتیبان 

قانون واگنر وجود  برای قوی
 .دارد

Buchanan 
(1977) 

  آمریکا
(3112-3120) OLS مخارج دولت 

جمعیت، شهرنشینی، ساختار 
تقاضای کاالی عمومی و اقتصادی، 

، تامین خدمات، عوامل سیاسی
 ریزی، بوروکراسی ، بودجهامنیت

 .شودقانون واگنر تایید می

Wagner & 
Weber (1977) 

 کشور 14
 هانج

OLS 
(Log-

Linear) 
 مخارج دولت

واقعی   GNPاساس مخارج واقعی بر
ی واقعی سرانه، سرانه و درآمد ملّ

 GNPاساس  مصرف واقعی دولت بر
 واقعی سرانه

قانون واگنر تنها در برخی 
 .شودموارد تایید می

Chrystal & Alt 
(1979) 

  انگلستان
(3111-3122) TSLS 

مخارج دولت در کاال 
 .شودقانون واگنر تایید نمی به هزینه عوامل GDP و خدمات

Lowery & 
Berry (1983) 

  آمریکا
(3111-3141) OLS 

نسبت مخارج دولت 
 به ستاده کل

صنعتی شدن، رشد جمعیت، 
 شهرنشینی

برخی از شواهد قانون واگنر 
 .شود تایید می

Lybeck (1986) 
 OECDکشور  30
(3110-3112) 

OLS 
TSLS 

سهم مخارج دولت 
با پرداخت  GDPبه 

و بدون پرداخت 
انتقالی، سهم درآمد 

 GDPمالیاتی به 

کارخانه، سهم جمعیت  سهم شاغالن
کل به مناطق شهری، جنگ، نسبت 

، نسبت GDPصادرات و واردات به 
نرخ تورم و درآمد متوسط به میانگین، 

ها، مالیات تمالیات، کسری بودجه ملّ
رخ بیکاری، سهم مالیات مستقیم، ن

در برخی از موارد شواهدی از 
 .شود قانون واگنر تایید می

                                                           
1. Pryor 
2. Mann 

                      )۶(

بر اساس مدل تعمیم یافته رابطه )۶(، مالحظه می شود که نسبت مخارج اسمی دولت به تولید 
ناخالص داخلی اسمی به تولید ناخالص داخلی واقعی وابسته است (Jobarteh, 2017). با مرور اجمالی 
ادبیات نظری مشاهده می شود که دلیل رشد مخارج عمومی دولت عالوه بر درآمد ملّی، عوامل  بر 

متعددی دیگری است که برخی از آن ها به اختصار در جدول )۱( آورده شده است.

1. Pryor
2. Mann
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جدول1:دیدگاههایمختلفدرموردعواملموثربررشدمخارجدولت

بازه زمانی/ پژوهشگر)ان(
مکانی

تکنيک 
یافته هامتغير مستقلمتغير وابستهبرآورد

Hook (1962) سوئد
)۱۹۱۳-۱۹۵8(

آمار 
توصیفی

مخارج کل و مخارج 
غیرنظامی

مخارج اجرایی، آموزش و پرورش، بهداشت، 
امنیت اجتماعی، مذهب، سایر خدمات اقتصادی 

و اجتماعی

اعتبار ۳ نسخه قانون واگنر تایید 
می شود، اما رشد دولت ارتباطی به 

قانون واگنر ندارد.

Gupta 
(1967)

۲۵ کشور 
آفریقایی 
)۱۹۶۵(

OLS مخارج اجرایی و مخارج
GNP واقعی سرانهمصرفی نظامی دولت

کشش مخارج نسبت به درآمد 
باالست و پشتیبان قوی برای 

قانون واگنر وجود دارد.

Buchanan 
(1977)

آمریکا 
)۱۹۰۲-۱۹۷۰(

OLSمخارج دولت
جمعیت، شهرنشینی، ساختار اقتصادی، تقاضای 
کاالی عمومی و خدمات، عوامل سیاسی، تامین 

امنیت، بودجه ریزی، بوروکراسی
قانون واگنر تایید می شود.

Wagner 
& Weber 
(1977)

۳4 کشور
جهان

OLS
(Log-

Linear)
مخارج دولت

مخارج واقعی بر اساس GNP واقعی سرانه و 
درآمد ملّی واقعی سرانه، مصرف واقعی دولت بر 

اساس GNP واقعی سرانه

قانون واگنر تنها در برخی موارد 
تایید می شود.

Chrystal & 
Alt (1979)

انگلستان 
)۱۹۰۰-۱۹۷۶(

TSLS مخارج دولت در کاال و
قانون واگنر تایید نمی شود.GDP به هزینه عواملخدمات

Lowery & 
Berry (1983)

آمریکا 
)۱۹48-۱۹۷۹(

OLS نسبت مخارج دولت به
برخی از شواهد قانون واگنر تایید صنعتی شدن، رشد جمعیت، شهرنشینیستاده کل

می شود.
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ادامهجدول1:دیدگاههایمختلفدرموردعواملموثربررشدمخارجدولت

بازه زمانی/ پژوهشگر)ان(
مکانی

تکنيک 
یافته هامتغير مستقلمتغير وابستهبرآورد

Lybeck 
(1986)

۱۲ کشور 
OECD

)۱۹۶۰-۱۹8۲(

OLS
TSLS

سهم مخارج دولت به 
GDP با پرداخت و بدون 
پرداخت انتقالی، سهم 
GDP درآمد مالیاتی به

سهم شاغالن کارخانه، سهم جمعیت کل به مناطق 
 ،GDP شهری، جنگ، نسبت صادرات و واردات به

نسبت درآمد متوسط به میانگین، نرخ تورم و 
مالیات، کسری بودجه ملّت ها، مالیات مستقیم، نرخ 
بیکاری، سهم مالیات ایالت غیرفدرال، نسبت قیمت 

GDP مخارج دولت به تورم زای

در برخی از موارد شواهدی از 
قانون واگنر تایید می شود.

Ram (1986) ۶۳ ایالت
آمریکا

OLS
و علیت 
گرنجری

شاغالن نظامی و غیرنظامی، اشتغال نظامی شامل اشتغال دولت
آموزش ایالت محلی

اعتبار قانون واگنر به شدت تایید 
می شود.

Neck & 
Schneider 

(1988)

اتریش 
)۱۹۵۵-۱۹8۵(

OLSمخارج دولت

جمعیت، نسبت قیمت کاالی عمومی به 
خصوصی، اشتغال در تولیدات صنعتی، درصدی 
از نرخ مشارکت خوداشتغالی مردان، سهم درآمد 

کشاورزی از درآمد ملّی

قانون واگنر را پشتیبانی می کند.

Yousefi & 
Abizadeh 

(1992)

۳۰ ایالت 
آمریکا )۱۹8۵-

)۱۹۵۱
OLSمخارج کل دولت

سطح مطلوب مخارج دولت، ستاده بالقوه ایالتی، 
نسبت شهرنشینی، مخارج خصوصی، نسبت 

وابستگی
قانون واگنر تایید می شود.

Henrekson 
(1993)

سوئد 
)۱۹۶۱-۱۹۹۰(

OLSبه قیمت عوامل و جمعیتمخارج کل نظامی دولت GDP
رشد مخارج دولت ارتباطی به 

قانون واگنر ندارد.
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ادامهجدول1:دیدگاههایمختلفدرموردعواملموثربررشدمخارجدولت

بازه زمانی/ پژوهشگر)ان(
مکانی

تکنيک 
یافته هامتغير مستقلمتغير وابستهبرآورد

Hackl et al. 
(1993)

استرالیا
۱۹۶۰-۱۹8۶

OLS نسبت مخارج دولت
GDP به

GDP واقعی، سهم شاغالن صنعتی، نرخ مشارکت مردان، 
اشتغال کشاورزی به سهم ستاده، متغیر مصنوعی جنگ 
و انتخابات، سن، نسبت صادرات و واردات به GDP، نرخ 
اشتغال و تورم، کسری حساب جاری، تشکیالت اتحادیه، 
سهم مالیات مستقیم، شاخص هرفیندال، جمعیت، نسبت 

قیمت نسبی کاالی عمومی به خصوصی

قانون واگنر را پشتیبانی 
می کند.

Hondroyiannis 
& Papapetrou 

(1995)

یونان
)۱۹۵۱-۱۹۹۲(

MLM مخارج کل دولت
واقعی

مخارج مصرفی واقعی به GDP، نسبت GDP واقعی به 
جمعیت، نسبت مخارج دولت به GDP، نسبت مخارج 

دولت به جمعیت

اعتبار قانون واگنر تایید 
نمی شود.

Ferris (2003)
۲۰ کشور عضو 

OECD
)۱۹۷۰-۱۹۹۷(

ECM سهم مخارج دولت
به ستاده واقعی

قیمت نسبی خدمات دولتی، میانگین درآمد واقعی، 
اندازه جمعیت، نسبت درآمد متوسط به میانگین درآمد، 

مجموعه متغیرهای سیاسی

نتایج در کوتاه مدت با قانون 
واگنر ناسازگار و در بلندمدت 

سازگار است.

Crain & 
O’Roark 
(2004)

4۲ ایالت 
آمریکا )۱۹۹۷-

)۱۹۷۰
OLS

مخارج سرانه دولت، 
نسبت مخارج دولت 

به فروش

درآمد سرانه، نرخ بیکاری، لگاریتم جمعیت، جمعیت 
فعال، جمعیت شهری به عنوان درصد جمعیت، ایدئولوژی 
دولت، ایدئولوژی شهروندان، دموکراسی دولت، بودجه ریزی 

عملیاتی

مخارج دولت پس از انجام 
بودجه ریزی عملیاتی افزایش 

می یابد و قانون واگنر در 
برخی موارد تایید می شود.

Rajkumar 
& Swaroop 

(2008)
OLSمخارج سالمت

نرخ مرگ ومیر افراد کم تر از ۵ سال، سهم مخارج سالمت 
عمومی به GDP، GDP سرانه، شاخص فساد، کیفیت 

بوروکراسی اداری، سواد مردان، نابرابری درآمد، دسترسی به 
آب سالم، مسافت

قانون واگنر در مخارج سالمت 
تایید نمی شود.
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با مرور اجمالی ادبیات نظری مشاهده می شود که بررسی رابطه مخارج دولت و رشد درآمد ملّی 
اقتصاددانان، سیاستگذاران، مقامات نظارتی، و پژوهشگران  قانون واگنر کانون توجه  اعتبارسنجی  و 
بوده و هرچند مطالعات زیادی به بررسی عوامل موثر بر رشد مخارج دولت پرداخته اند، اما در میان 
عوامل اثرگذار بر رشد مخارج دولت به مسئلۀ بودجه ریزی عملیاتی کم تر توجه شده است که در ادامه 

به اختصار به برخی از مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش اشاره می شود.
قاضی و همکاران۱ )۲۰۲۱(، با بهره گیری از داده سری زمانی سال های ۲۰۱8-۱۹۶۰ و سه الگوی 
تعمیم یافته مدل واگنر به بررسی رابطه مخارج دولت و تولید ناخالص داخلی واقعی در اقتصاد مصر 
می پردازند. آن ها درمی یابند که در بلندمدت رابطه بین مخارج دولت و تولید ناخالص داخلی وجود 
دارد و رابطه علیت دوجانبه بین متغیرهای مذکور تایید می شود. سدرکیان و والرا ـ کاندمیو )۲۰۱۹(، 
با بررسی فرضیه کینز و قانون واگنر در ارمنستان و اسپانیا طی سال های ۲۰۱4-۱۹۹۶ می پردازند. 
نتایج گویای آن است که مخارج دولت در کوتاه مدت عامل موثری بر رشد اقتصادی است. عالوه بر 
اقتصادی  اثر مخارج دولت بر رشد  تابع واکنش آنی نشان می دهد که  نتایج تجزیه واریانس و  این، 
پس از ۲۰ دوره کاماًل میرا می شود. نتایج همچنین نشان می دهد که صرف نظر از اندازه و ماهیت 
دارد، در حالی که  اقتصادی  با رشد  رابطه مثبتی  بهداشت  این کشورها، هزینه های عمومی  اقتصاد 
ساسونگکو  دارند.  معناداری  و  منفی  رابطه  ملّی  ناخالص  تولید  با  کشور  دو  هر  در  عمومی  حمایت 
و همکاران۲ )۲۰۱۹(، به بررسی رابطه مخارج دولت و تولید ناخالص ملّی در منطقه ملّی راهبردی 
جاوای اندونزی طی سال های ۲۰۱۷-۲۰۱۲ می پردازند. آن ها از تکنیک پنل دیتا و آزمون علیت پنلی 
استفاده می کنند. نتایج بیانگر رابطه یک جانبه منفی از رشد اقتصادی به سمت هزینه دولت وجود 
باعث کاهش هزینه دولت در کوتاه مدت می شود.  اقتصادی دوره قبل  افزایش رشد  دارد. همچنین، 
در نتیجه، قانون واگنر در این منطقه اعتبار الزم را ندارد که دلیل آن ناکارایی موسسه ها، تفاوت در 
است.  اقتصادی  بهره ور  بخش های  در  دولتی  منسجم  برنامه های  فقدان  و  منطقه ای،  هزینه  ساختار 
بنابراین، برای تحقق همکاری و توزیع بهتر مخارج منطقه ای در بخش های بهره ور، بر اساس منافع 
اولویت دار و با هدف رفاه جامعه، به فضای نهادی مناسب و هماهنگ نیاز است. آدینک۳ )۲۰۱۹(، به 
بررسی دلیل افزایش خدمات آموزش در ایالت گووا می پردازد. وی درمی یابد که حکمرانی خوب عامل 
افزایش مخارج آموزشی است. عالوه بر این، ارتباط دوجانبه مثبت و معنادار بین حکمرانی خوب و 

1. Ghazy et al.
2. Sasongko et al.
3. Addink 
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خدمات آموزش به توسعه هر دو بخش منجر شده است. آفونسو و آلوز۱ )۲۰۱۹(، به بررسی و بازبینی 
قانون واگنر می پردازند. آن ها از داده های ۱4 کشور اروپایی طی سال های ۲۰۱۳-۱۹۹۶ و روش های 
معادالت رگرسیونی به ظاهر نامرتبطSUR( ۲( برای ارزیابی کشش  مخارج عمومی استفاده می کنند. 
نتایج گویای آن است که قانون واگنر در سناریوهای مختلف برای کشورهای اتریش، فرانسه، هلند، و 
پرتغال تایید می شود. در کشور هلند، هزینه های مربوط به حفاظت از محیط زیست با نسبت بیش تر 
از رشد اقتصادی افزایش می یابد، اما در کشور فرانسه، این وضعیت در خدمات مسکن و رفاه اجتماعی 
محقق می شود. عالوه بر این، یونان تنها کشوری است که مخارج عمومی در تمام سناریوها به شدت 
افزایشی است. سیدرگرانگ۳ )۲۰۱8(، به بررسي تاثیر بودجه ریزی عملیاتی بر مخارج دولت مرکزي 
مي پردازد. وي با بهره گیری از قانون واگنر و ضمن بکارگیری داده های کشورهای آسیایی در بازه زمانی 
۲۰۱۰-۱۹۹۳ و روش گشتاور تعمیم یافتهGMM( 4( به این مهم توجه می کند. نتایج نشان می دهد 
که به دلیل وجود اهداف چندگانه، مسائل فني، نبود شفافیت در تعیین منابع و نتایج عملکرد، و در 
نهایت نبود روش هاي فني مناسب در سنجش طرح ها تاثیر بودجه ریزی عملیاتی بر ساختار مخارج 
دائمی نیست. اکتاویا۵ )۲۰۱۷(، به بررسي اثر اجرای بودجه ریزی عملیاتی بر بهره وري و عملکرد مالي 
در دولت هاي محلي اندونزي و مقایسۀ میزان کارایي و عملکرد مالي قبل و بعد از اجراي بودجه ریزی 
عملیاتی می پردازد. وی از روش تحلیل پوششي داده هاDEA( ۶( طی سال های ۲۰۱۵-۲۰۰۰ استفاده 
اجراي  از  پس  اندونزي  محلي  دولت هاي  مالي  عملکرد  و  کارایي  که  می دهد  نشان  نتایج  می کند. 
بر  منفي  اثر  مالي  عملکرد  و  کارایي  برعکس،  اما  است،  یافته  افزایش  پیوسته  عملیاتی  بودجه ریزی 
کارایي اجراي سیاست بودجه ریزی عملیاتی در کل کشور داشته است. بارا و همکاران۷ )۲۰۱۵(، به 
سال های ۱۹۵۱-۲۰۰۹  ایتالیا طی  کشور  مالی  موسسه های  بر  بودجه ریزی  اصالحات  تاثیر  بررسی 
می پردازند. آن ها از روش تصحیح خطا استفاده می کنند و ضمن بررسی رابطه مخارج عمومی و درآمد 
ملّی اثرات تغییرات قوانین و مقررات بودجه ای، اصالحات بودجه ریزی، و رویه ها و مقررات را نیز مورد 
واکاوی قرار می دهند. شواهد تجربی آن ها ضمن تایید قانون واگنر بیانگر آن است که واکنش مخارج 

1. Afonso & Alves
2. Seemingly Unrelated Regression
3. Srithongrung
4. Generalized Method of Moments
5. Oktavia
6. Data Envelopment Analysis
7. Barra et al.
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عمومی دولت در شرایط اجرای بودجه ریزی عملیاتی کاهش یافته است. ماگازینو و همکاران۱ )۲۰۱۵(، 
با هدف تعیین رابطه بین هزینه های عمومی و درآمد کل، به بررسی اثر جانشین پیکاک و وایزمن و 
قانون واگنر می پردازند. بدین منظور از داده ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در بازه زمانی ۲۰۱۳-۱۹8۰ و 
تکنیک اقتصادسنجی پویای پنلی استفاده می شود. آن ها عالوه بر مخارج دولت از سهام مشهود دولتی 
و مخارج سرمایه گذاری نیز استفاده می کنند. نتایج نشان می دهد که یک درصد افزایش تولید ناخالص 
ملّی، سهم مخارج دولت بین ۰/۰۱ تا ۰/۶۲ تغییر می کند. همچنین، ضمن تایید رابطه بلندمدت بین 

متغیرها سرعت تعدیل اندک و بین ۰/۳8- و ۰/48- قرار دارد.
با تغیرات سنی  ارتباط مخارج اجتماعی دولت  به بررسی  کیهانی حکمت و همکاران )۲۰۱8(، 
رشد  که  می رسند  نتیجه  این  به  آن ها  می پردازند.   ۱۳۵۰-۱۳۹۵ سال های  طی  ایران  در  جمعیت 
جمعیت و به تبع آن ساختار متفاوت سنی ایجادشده، سبب ایجاد یک فشار مالی به دولت در جهت 
رفع نیازهای اقشار مختلف جامعه می شود. یعنی ارتباط مثبت و معنادار بین مخارج آموزش و جمعیت 
تایید می شود. اشرفی و عرب یارمحمدی )۲۰۱8(، در پژوهش خود که با هدف بررسی تاثیر مخارج 
بخش دفاع بر رفاه عمومی در 4۷ کشور توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده بود، به این نتیجه 
دست می یابند که مخارج دفاعی با رفاه عمومی ارتباط منفی دارد و مسئوالن مربوطه در خصوص 
بررسی  به   ،)۲۰۱8( صیادی  و  رافعی  نمایند.  برنامه ریزی  باالیی  احتیاط  با  باید  مخارج  این  صرف 
سیاستگذاری مالی دولت بر رفاه اجتماعی می پردازند. بدین منظور با استفاده از تکنیک خودرگرسیون 
با وقفه گستردهARDL( ۲( طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۵۰ در ایران به این مهم پرداخته می شود. آن ها 
نشان می دهند که در بلندمدت رابطه مثبت و معناداری بین مخارج جاری با خدمات رفاه اجتماعی 
وجود دارد، در حالی که در کوتاه مدت، رابطه منفی و معنادار بین متغیرهای مذکور تایید می شود. 
فرجی دیزجی و همکاران )۲۰۱۷(، نتیجه می گیرند که با برقراری دموکراسی و حاکمیت قانون در 
و  قلیزاده  داد.  کاهش  را  دولت  نظامی  مخارج  می توان  نفت  صادرکنندۀ  توسعه  حال  در  کشورهای 
کهن روز )۲۰۱۵(، به بررسی ضرورت روش بودجه ریزی عملیاتی در نظام آموزش عالی کشور ایران 
می پردازند. آنان پنج عامل موثر شامل عوامل فنی، انسانی، محیطی، مدیریتی، و ساختاری را بررسی 
نظام  در  عملیاتی  بودجه ریزی  پیاده سازی  در  مدیریتی  عوامل  که  است  آن  گویای  نتایج  می کنند. 
آموزشی بیش ترین تاثیر را دارد. عسگری و بادپا )۲۰۱۵(، با هدف بررسی تاثیر مخارج بخش عمومی 

1. Magazzino et al.
2. Auto Regressive Distributed Lags
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و خصوصی بر سالمت افراد جامعه در بازه زمانی ۱۳۹۱-۱۳۷4 در ایران به این نتیجه دست می یابند 
که مخارج خصوصی بخش سالمت رابطه معناداری با سالمت افراد جامعه دارد، اما این نسبت برای 

مخارج عمومی بسیار بیش تر از مخارج خصوصی است. 
با بررسی ادبیات و به منظور بررسی شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجه ریزی عملیاتی 
قرار  آزمون  مورد  زیر  به شرح  فرضیه ها  پژوهش،  استناد هدف  به  و  آسیایی  منتخب  در کشورهای 

می گیرند:
و مخارج عمومی در چهار سناریو شامل مخارج کل دولت، مخارج  ملّی سرانه  بین درآمد   :H1

بهداشت، آموزش، و دفاع ملّی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 
H2: قانون اصالحات بودجه ریزی عملیاتی در کشورهای منتخب آسیایی تاثیر مثبت و معناداری 

بر مخارج عمومی و اولویت های آموزشی، بهداشتی، و نظامی دارد. 

روش شناسی پژوهش 

جامعه و نمونه آماری 
هدف این پژوهش، بررسی شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجه ریزی عملیاتی کشورهای 
و  آسیایی  کشورهای  شامل  پژوهش  آماری  جامعه  است.   ۲۰۰۰-۲۰۱8 سال های  بازه  در  منتخب 
نمونه آماری ۱۳ کشور منتخب است که به اجرا و پیاده سازی قانون اصالحات بودجه ریزی عملیاتی 
به  تحول  راهبرد  این  اجرای  و  عملیاتی  بودجه ریزی  نظام  استقرار  آن که  دلیل  به  البته  پرداخته اند. 
صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است، کشورهای مورد مطالعه پاکستان از سال ۲۰۰۹، 
کره جنوبی، الئوس، و فیلیپین از سال ۲۰۰۷، ایران، چین، و سریالنکا از سال ۲۰۰۵، هنگ کنگ از 
سال ۲۰۰4، ژاپن و ویتنام از سال ۲۰۰۲، تایوان و تایلند از سال ۲۰۰۱، و مالزی از سال ۱۹۹۰ است 
(www.adb.org). دلیل انتخاب کشورهای مذکور وجود اطالعات جامع و کامل برای متغیرهای مورد 

مطالعه و پیاده سازی قانون اصالحات بودجه ریزی عملیاتی در این کشورهاست. 

ساختار الگو
اصالحات  اثر  و  واگنر  قانون  از  شواهدی  بررسی  منظور  به  گردید،  بیان  پیش تر  که  همان طور 
بودجه ریزی عملیاتی در کشورهای منتخب آسیایی و به استناد هدف پژوهش، به مدلی مستدل نیاز 
بودجه ریزی  پیاده سازی  اثرات  و  واگنر  قانون  اعتبارسنجی  به  متفاوت  در سناریوهای  بتوان  تا  است 
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عملیاتی در کشورهای منتخب پرداخت. بنابراین، با بهره گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل عسگری 
اصالحات  و  سرانه  ملّی  درآمد  اثر  متفاوت،  سناریوی  چهار  در   )۲۰۱۷( جوبارته  و   )۲۰۱۵( بادپا  و 
بودجه ریزی عملیاتی بر مخارج کل دولت، مخارج بهداشت، آموزش، و دفاع ملّی بررسی می شود. بدین 

منظور الگوی پژوهش به شرح رابطه )۷( ارائه می شود.

11 
 

 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

           )۷(
 برداری از متغیرهای کنترل 

11 
 

 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
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  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

 تولید ناخالص داخلی، 

11 
 

 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

 مخارج دولت، 

11 
 

 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

به طوری که 
 جمله خطا را نشان می دهد. شایان ذکر 

11 
 

 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

شامل عوامل دموکراسی و سیاسی موثر بر مخارج دولت، و 
است که در مطالعات تجربی متعدد تالش گردیده است که با شناسایی عوامل موثر بر رشد مخارج 
عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام شود. بنابراین، الگوی تجربی پژوهش در 

چهار سناریوی متفاوت به شرح رابطه )8( خواهد بود.
)8(                     سناریوی اول
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 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

)۹(                     سناریوی دوم

11 
 

 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

)۱۰(                    سناریوی سوم

11 
 

 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

)۱۱(                 سناریوی چهارم

11 
 

 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

 GDP به  دولت  مخارج  لگاریتم   

11 
 

 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

مطالعه،  مورد  کشور  و  زمان  بیانگر   

11 
 

 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

فوق  روابط  در 
 GDP به  آموزش  لگاریتم مخارج   

11 
 

 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

واقعی،   GDP به  لگاریتم مخارج سالمت   

11 
 

 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

واقعی، 
ناخالص  تولید  لگاریتم   

11 
 

 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

GDP واقعی،  به  لگاریتم مخارج نظامی و دفاع ملّی   

11 
 

 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

واقعی، 
 نرخ بیکاری، 

11 
 

 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

 لگاریتم بهره وری کشاورزی، 

11 
 

 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

 لگاریتم جمعیت، 

11 
 

 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

ملّی واقعی سرانه، 
پیاده سازی مقدار یک  برای سال های  بودجه ریزی که  قانون اصالحات   

11 
 

 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

 حکمرانی خوب، 
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 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 
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 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

 ضرایب برآوردی در چهار سناریو، و 
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 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

و در بقیه موارد مقدار صفر را اختیار می کند، 
جمله خطای هر معادله را نشان می دهد. ضمناً تمامی متغیرهای معادالت فوق به قیمت ثابت سال 
پایه ۲۰۱۰ واقعی شده اند. ذکر این نکته ضروری است که برای آزمون فرضیه اعتبار قانون واگنر باید 
 و برای بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه ریزی عملیاتی ضرایب  

11 
 

 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

ضرایب مطمح نظر 
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 در سناریوهای ذکرشده برآورد شوند و مورد آزمون قرار گیرند. در ادامه، پیش از برآورد 
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 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

معادالت روابط )8( تا )۱۱( در چهار سناریوی مختلف الزم است به انجام آزمون های ایستایی متغیرها، 
یا   Pool برای تشخیص  لیمر   F آزمون  بین جمالت خطا،  نبود خودهمبستگی  و  واریانس همسانی، 
پنل بودن داده ها، و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا تصادفی پرداخته شود. 
پس از انجام آزمون های تشخیصی مدل نهایی تخمین زده می شود و ضرایب برآوردی مورد آزمون و 

تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. 

تعریف متغيرها
انتقالی دولت است.  مخارج دولت: شامل کلیه مخارج مصرفی، سرمایه گذاری، و پرداخت های 
در واقع، خرید کاالها و خدمات برای استفاده فعلی توسط دولت، برای تامین مستقیم نیازهای فردی 
و  کاالها  به  دولت  دستیابی  همچنین،  است.  دولت  نهایی  مصرف  هزینه های  جزو  جامعه  یا جمعی 
خدمات با هدف ایجاد منافع آینده مانند سرمایه گذاری در زیرساخت ها یا هزینه های تحقیق به عنوان 

.(Barro, 2007) سرمایه گذاری دولت طبقه بندی می شود
مخارج بهداشت: شامل کلیه مخارج بهداشتی صرف شده توسط بخش خصوصی و عمومی در 
اجرایی است.  برنامه های پیشگیری، سالمت عمومی، و مدیریت  ارائه کاال و خدمات دارویی،  زمینۀ 
تامین اجتماعی و مخارج خصوصی کلیه  از طرفی، مخارج عمومی تمامی مخارج دولتی و صندوق 
مخارج پرداخت از جیب مردم، بیمه درمانی خصوصی، و سایر صندوق های خصوصی را در بر می گیرد 

  .(OECD, 2019)

مخارج آموزشی: هزینه مربوط به موسسه های آموزشی و غیرآموزشی مانند آموزش دانش آموزان، 
خرید خدمات آموزشی، تامین هزینه زندگی دانشجویان، و سایر هزینه خارج از موسسه ها را پوشش 
می دهد. همچنین، هزینه عمومی آموزش به هزینه  های تمام نهادهای عمومی از جمله وزارت آموزش 

.(OECD, 2019) و پرورش، وزارتخانه ها و سایر سازمان های دولتی وابسته است
مخارج نظامی: تمامی هزینه هایی که توسط بخش های دفاعی یا دیگر بخش ها صورت می گیرد، 
نگهداری نیروهای نظامی از قبیل خرید تولیدات و ابزار نظامی، تاسیسات نظامی، سربازگیری، تربیت، 
تجهیز، نقل و انتقال، تغذیه، پوشاک و مسکن نیروهای مسلح، و پرداخت دستمزد مراقبت های پزشکی 

.(IMF, 2020) و دیگر خدمات به آن ها را در بر می گیرد
به دست  بیکار( ضربدر ۱۰۰  و  )شاغل  فعال  به جمعیت  بیکار  نسبت جمعیت  از  بيکاری:  نرخ 

می آید )مرکز آمار ایران، ۱۳۹8(.
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توليد ناخالص داخلی: ارزش پولی کاالها و خدمات نهایی که در یک کشور و در یک بازه زمانی 
.(WDI, 2019) مشخص تولید می گردد و توسط کاربر نهایی خریداری می شود

ناخالص  تولید  به  نسبت  کشاورزی  محصوالت  ستاده  از  درصدی  بیانگر  کشاورزی:  بهره وری 
.(Srithongrung, 2018) داخلی است

اعمال  عمومی  به شکل سیاست  را  روشی  مقتدر  نهادهای  و  دولتی  مقامات  حکمرانی خوب: 
می کنند تا کاال و خدمات را ارائه دهند که تحت عنوان حکمرانی نامیده می شود. این شاخص شامل 
حق اعتراض و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کنترل خشم و تروریسم، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین 
تنظیم گری، حاکمیت قانون، و کنترل فساد می شود و این شاخص در محدوده ۲/۵ تا ۲/۵- قرار دارد 

 .(Kaufmann et al., 2011)

تجزیه وتحليل یافته ها

در بخش پیشین بیان گردید که با بهره گیری از مدل تجربی معرفی شده در چهار سناریوی روابط 
)8( تا )۱۱( می توان اثر مخارج سرانه و قانون اصالحات بودجه ریزی عملیاتی را بر کل مخارج دولت، 
تخمین  با  و  داد  قرار  ارزیابی  مورد  ملّی  دفاع  و  نظامی  مخارج  و  بهداشت،  مخارج  آموزش،  مخارج 
ضرایب برآوردی مدل، نسبت به اعتبار قانون واگنر و اصالح بودجه ریزی عملیاتی اقدام نمود. از این رو، 
برای دستیابی به اهداف مذکور و تجزیه وتحلیل داده ها از اطالعات و آمار ۱۳ کشور منتخب آسیایی 
بانک جهانی و نرم افزار آماری Stata16.0 استفاده شد.  پایگاه داده ها و اطالعات آماری  از  مستخرج 
البته پیش از برآورد مدل برای جلوگیری از وجود رگرسیون جعلی الزم است ایستایی متغیرها بررسی 
شود. بدین منظور در ابتدا از آزمون ایستایی نسل اول اسمیت، پسران و شین )IPS( استفاده شد. از 
آن جایی که در شرایط وجود وابستگی بین مقاطع آزمون های ایستایی نسل اول اعتبار و صحت الزم 
را ندارند، آزمون وابستگی بین مقاطع بررسی می شود و در صورت تایید وجود وابستگی بین کشورها 
آزمون ایستایی نسل دوم پسران۱ )۲۰۰۷( انجام می گیرد که نتایج برآورد در جدول )۲( ارائه می شود.

1. Pesaran
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جدول2:آزمونایستاییووابستگیمقطعیمتغیرها

نام متغير

IPS آزمون
آزمون دیکی فولر 
تعميم یافته پسران 

CIPS

آزمون وابستگی 
درجه مقطعی پسران

هم انباشتگی
متغيرها

در سطح
تفاضل 
مرتبه 

اول
تفاضل در سطح

مرتبه اول
آماره 
CD

سطح 
معناداری

لگاریتم مخارج دولت 
LEG

-۰/۷۵۹-۱۱/۷۳۹-۱/۷۰۵-۳/۵4۶
۳/44)۰/۰۰۱(I(1)

)۰/۲۲4()۰/۰۰۰()۰/۵۶۳()۰/۰۰۰(
لگاریتم تولید ناخالص 

LGPS سرانه
۱/4۰۰-۶/۰۶۲-۱/۵۹۶-۲/۷۹۲

۳۶/۹۶)۰/۰۰۰(I(1)
)۰/۹۱۹()۰/۰۰۰()۰/۷۰۷()۰/۰۰۰(

لگاریتم تولید ناخالص 
LGDP

۱/۰۰۱-۶/۰۹۶-۱/۵۹۶-۲/۷۹۲
۳8/۰۲)۰/۰۰۰(I(1)

)۰/84۲()۰/۰۰۰()۰/۷۰۷()۰/۰۰۰(
لگاریتم مخارج 
LHEL سالمت

۰/۹۳۵-۱۲/۷۳4-۱/۳۹۰-4/8۶۵
8/8۹)۰/۰۰۰(I(1)

)۰/8۲۵()۰/۰۰۰()۰/8۹8()۰/۰۰۰(
لگاریتم مخارج 
LEdu آموزش

-۰/۹۰۶-۱۲/۳۷8-۱/۶4۶-4/۱88
-۲/۳۲)۰/۰۲۱(I(1)

)۰/۱8۳()۰/۰۰۰()۰/۶44()۰/۰۰۰(
لگاریتم مخارج نظامی 

LMil
-۱/۲۹۳-۹/۵۷۱-۲/۰۶4-۳/۹۹۷

۲/۳۳)۰/۰۲۰(I(1)
)۰/۰۹8()۰/۰۰۰()۰/۱۳4()۰/۰۰۰(

لگاریتم جمعیت 
Lpop

۱/۹۷8-۳/۰۳۷-۱/۱۷۷-۲/۶۱4
۳۰/۳4)۰/۰۰۰(I(1)

)۰/۹۷۶()۰/۰۰۱()۰/۹۷۹()۰/۰۰۱(
لگاریتم بهره وری 
LAgr کشاورزی

۰/844-۹/۶۶۳-۱/۵۵۹-۳/۷۰۱
۹/۵8)۰/۰۰۰(I(1)

)۰/8۰۱()۰/۰۰۰()۰/۷۵۰()۰/۰۰۰(

Une نرخ بیکاری
-۱/۵۵۷-8/۷۰۶-۲/۱4۳-۳/۹۱۵

۹/۹۷)۰/۰۰۰(I(1)
)۰/۰۶۰()۰/۰۰۰(۰/۰8۳)۰/۰۰۰(

Gv حکمرانی دولت
-۱/۳4۱-۹/۵4۰-۱/۶۶۵-۲/۵۰۲

۶/4۰)۰/۰۰۰(I(1)
)۰/۰۹۰()۰/۰۰۰()۰/۶۱8()۰/۰۰4(

توضیح:اعدادداخلپرانتزسطحمعناداریمتغیرهارانشانمیدهد.
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نتایج آزمون ایستایی متغیرها در جدول )۲( بیانگر آن است که تمام متغیرها در سطح غیرایستا 
هستند و با یک بار تفاضل گیری ایستا می شوند. عالوه بر این، آزمون وابستگی مقطعی متغیرها وجود 
نتایج  از صحت  اطمینان  برای  بنابراین،  می نماید.  تایید  را  مقاطع  در  اخالل  بین جمالت  وابستگی 
پژوهش، آزمون نسل دوم ایستایی دیکی فولر تعمیم یافته نیز انجام می شود که همان نتایج قبلی را 
تایید می کند. از این رو، می توان نتیجه گرفت که تمام متغیرهای پژوهش بر اساس آزمون ایستایی 
نسل اول و دوم هم انباشتگی از مرتبه اول هستند. پس برای اتکاپذیر بودن نتایج برآورد مدل و نبود 
رگرسیون کاذب، آزمون هم انباشتگی کائو۱ مورد بررسی قرار می گیرد که نتایج این آزمون وجود رابطه 
بلندمدت بین متغیرها را نشان می دهد. در ادامه، آزمون F لیمر برای تشخیص Pool یا پنل بودن 
از آزمون  با استفاده  اثرات ثابت،  داده ها مورد بررسی قرار گرفت و در صورت رد فرضیۀ زاید بودن 
هاسمن باید مدل پنل با اثرات ثابت و تصادفی را شناسایی نمود که نتایج مربوط به این آزمون ها در 

چهار سناریوی متفاوت در جدول )۳( آورده شده است. 

جدول3:آزمونتشخیصیFلیمروهاسمندرسناریوهایمختلف

معادله
آزمون هاسمنآزمون F ليمر

آمارهسطح معناداریآمارهسطح معناداری
۰/۰۰۵(x2 = ۱8/۶8(F= ۱۹۰/۶۰)۰/۰۰۰(سناریوی اول متغیر وابسته مخارج دولت

۰/۰۰۲(x2 = ۲۱/4۱(F= 84/۷۱)۰/۰۰۰(سناریوی دوم متغیر وابسته مخارج آموزش
۰/۰۰۰(x2 = ۲4/۶۳(F= ۹۶/۳۵)۰/۰۰۰(سناریوی سوم متغیر وابسته مخارج بهداشت
۰/۰۰۰(x2 = ۳۱/۳۶(F= ۱48/۷۵)۰/۰۰۰(سناریوی چهارم متغیر وابسته مخارج نظامی

نتایج جدول )۳( بیانگر آن است که به استناد آماره F لیمر فرضیه صفر زاید بدون اثرات ثابت 
در هر چهار سناریو رد می شود و مدل های برآوردی از نوع پنل هستند. همچنین، با توجه به آزمون 
بنابراین، مدل های  برآوردی رد شده است.  اثرات تصادفی در مدل های  با  هاسمن فرضیه صفر پنل 
مذکور در هر چهار سناریو مدل پنل با اثرات ثابت را نشان می دهند. عالوه بر این، آزمون های همسانی 
و نبود خودهمبستگی برای شناسایی ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی بین جمالت اخالل 

انجام گرفت که نتایج آن در جدول )4( ارائه شده است.

1. Kao Cointegration Test
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جدول4:آزمونواریانسهمسانیونبودخودهمبستگیجمالتاخاللدرسناریوهایمختلف

معادله
آزمون نبود خودهمبستگیآزمون همسانی واریانس

آمارهسطح معناداریآمارهسطح معناداری
۰/۰۰۰(F= ۳8/8۷۷(x2 = 48۲/4۶)۰/۰۰۰(سناریوی اول متغیر وابسته مخارج دولت

۰/۰۰۰(F= ۳۳/۵4۵(x2 = 48۲/4۶)۰/۰۰۰(سناریوی دوم متغیر وابسته مخارج آموزش
۰/۰۰۰(F= ۵۲/4۵8(x2 = 48۲/4۶)۰/۰۰۰(سناریوی سوم متغیر وابسته مخارج بهداشت
۰/۰۰۵(F= ۱۲/۱۲۹(x2 = 48۲/4۶)۰/۰۰۰(سناریوی چهارم متغیر وابسته مخارج نظامی

نتایج جدول )4( بیانگر آن است که در هر چهار سناریو فرضیه های صفر واریانس همسانی و نبود 
خودهمبستگی جمالت اخالل رد شده است. بنابراین، با استفاده از روش حداقل مربعات تعیم یافته 
عملیFGLS( ۱( می توان به برآورد ضرایب مدل و تفسیر نتایج پرداخت. نیاز به اشاره است که نتایج 

حاصل از برآورد ضرایب، به منظور آزمون فرضیه های پژوهش در جدول )۵( ارائه شده است.

جدول5:برآوردمعادلهمخارجدولتدرچهارسناریویمختلفبهروشحداقلمربعاتتعمیمیافته
)FGLS(عملی

معادله
و ضرایب برآوردی

سناریوی اول
LEG

سناریوی دوم
LEdu

سناریوی سوم
LHel

سناریوی چهارم
LMil

Constant جمله ثابت
۰/۵۲۷*-۰/۱۰۵-۲/48۰**۱/۷۳۲
)۰/۳۰4()۰/۳8۰()۰/4۵۱()۰/4۱۷(

لگاریتم تولید ناخالص 
LGPS سرانه

۰/۱۶۵**۰/۱۳4**۰/۲۹۳**-۰/۱۵۳**

)۰/۰۳۰()۰/۰4۳()۰/۰4۵()۰/۰4۳(

Lpop لگاریتم جمعیت
۰/۰۹۱**۰/۰۳۰۲۰/۲۵۹**۰/۰4۷
)۰/۰۲۶()۰/۰۳8()۰/۰4۳()۰/۰4۵(

لگاریتم بهره وری 
LAgr کشاورزی

۰/۰۶۲**-۰/۰8۵**۰/۰۲۵-۰/۰۳۶
)۰/۰۱۷()۰/۰۲۱()۰/۰4۱()۰/۰۳۵(

اصالحات بودجه ریزی 
Ref

۰/۱۵4**۰/۰۰۷۰/۰۱۲۰/۰۰۲
)۰/۰۱۶()۰/۰۲4()۰/۰۲۲()۰/۰۲4(

1. Feasible Generalized Least Square
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ادامهجدول5:برآوردمعادلهمخارجدولتدرچهارسناریویمختلفبهروشحداقلمربعات
)FGLS(تعمیمیافتهعملی

معادله
و ضرایب برآوردی

سناریوی اول
LEG

سناریوی دوم
LEdu

سناریوی سوم
LHel

سناریوی چهارم
LMil

Une نرخ بیکاری
۰/۰۱۰*۰/۰۲۱**۰/۰۰8۰/۰۲۹**

)۰/۰۰۶()۰/۰۰۷()۰/۰۰۷()۰/۰۰۷(

Gv شیوه حکمرانی
۰/۰۰۶۰/۰۲۷*۰/۰۲۹**-۰/۰۲۶*

)۰/۰۰۹()۰/۰۱۶()۰/۱۲۶()۰/۰۱۵(
Wald ۶۹/۷۱ =**۱۵۳/۷۹ =**4۲/۶۶ =**۷۰/۶۶ =آماره**

توضیح:عالمت*و**بیانگرمعناداریضرایبدرسطحاحتمال10و5درصدواعدادداخلپرانتزانحرافمعیاررانشانمیدهند.

نتایج جدول )۵( گویای آن است که در چهار سناریو، اکثر ضرایب برآوردی در سطح احتمال ۵ و 
۱۰ درصد مطابق انتظار است و معناداری آن تایید می شود. عالوه بر این، مقدار آماره Wald و سطح 
احتمال آن معناداری کل مدل رگرسیون را تایید می کند. در این پژوهش، ضرایب دو متغیر لگاریتم 
تولید ناخالص ملّی سرانه و اثر اصالحات بودجه ریزی عملیاتی ضرایب مطمح نظر است که باید مورد 
بررسی دقیق تر قرار گیرند. در خصوص لگاریتم تولید ناخالص ملّی سرانه می توان بیان نمود که ضریب 
این متغیر در تمام سناریوها از نظر آماری معنادار است و از آن جایی که این کشورها، کشورهای در 
را در  بهداشتی  و  آموزشی  افزایش مخارج  توسعه  ابتدای مرحله دوم  توسعه ای هستند که در  حال 
اولویت قرار داده اند، بنابراین با افزایش تولید ناخالص ملّی سرانه، روند و ساختار کلی مخارج دولت، 
برنامه های آموزشی و بهداشتی به ترتیب با ضریب ۰/۱۶۵، ۰/۱۳4، و ۰/۲۹۳ افزایش می یابد. یعنی 
قانون واگنر  اعتبار  برنامه های آموزشی، و بهداشتی پذیرفته می شود و  در مخارج دولت،   H1 فرضیه
تایید می گردد. اما اثرات کاهشی تولید ناخالص ملّی سرانه در برنامه نظامی با ضریب ۰/۱۵۳- دال بر 

رد فرضیه H1 در این سناریو و عدم اعتبار قانون واگنر در این بخش خواهد بود. 
همچنین، در مورد اثر قانون اصالحات بودجه ریزی عملیاتی می توان اذعان نمود که در سناریوی 
اول این تاثیر بر مخارج دولت مثبت و معنادار است، یعنی قانون اصالحات بودجه ریزی عملیاتی ضمن 
تایید فرضیه H2 به تغییر ساختار بودجه و روند مخارج دولت در این کشورها منجر شده است. اما در 
دیگر سناریوها معناداری این ضریب تایید نمی شود، یعنی فرضیه H2 در برنامه های آموزشی، بهداشتی، 
و نظامی رد می شود و این بدان معناست که این قانون در ساختار، روند مخارج، و الگوی تخصیص 
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بودجه برنامه های آموزشی، بهداشتی، و مخارج نظامی تغییرات اساسی ایجاد ننموده است. از آن جایی 
که استقرار اصالحات بودجه ریزی عملیاتی به تغییر ساختار و روند بودجه مخارج دولت منجر شده و 
اجرای این راهبرد تحول دفعی نبوده و به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است، الزم 
است آزمون پایداری نتایج ساختار مخارج عمومی دولت و اولویت های آموزشی، بهداشتی، و مخارج 
نظامی با وارد نمودن سال های بعد از اصالحات به عنوان متغیر مستقل در مدل انجام شود که نتایج 

آن در جدول )۶( ارائه شده است.

جدول6:آزمونپایداریاثراصالحاتبودجهریزیعملیاتیدرچهارسناریویمختلف

معادله
و ضرایب برآوردی

سناریوی اول
LEG

سناریوی دوم
LEdu

سناریوی سوم
LHel

سناریوی چهارم
LMil

Constant جمله ثابت
۲/۶4**۱/4۲۰**۱/۳۳۰**-۱/۲۷۰
)۰/۱4۳()۰/۱۹4()۰/۲۷۱()۰/۲8۵(

لگاریتم تولید ناخالص 
LGPS سرانه

۰/۰۲۶**۰/۰۰4**۰/۰4۱**۰/۰۵۶**

)۰/۰۰۳()۰/۰۰۶()۰/۰۰۷()۰/۰۰۶(

Lpop لگاریتم جمعیت
۰/۰8۳**۰/۰۰۷۰/۲۱۳**۰/۱۲۶**

)۰/۰۲۶()۰/۰۳۲()۰/۰44()۰/۰4۹(
لگاریتم بهره وری 
LAgr کشاورزی

-۰/۰4۲**-۰/۰88**-۰/۰۹۲-۰/۰۱۷
)۰/۰۱8()۰/۰۲۲()۰/۰4۱()۰/۰۳۱(

اصالحات بودجه ریزی 
Ref

۰/۱۵4**۰/۰۰4۰/۰۱۹۰/۰۰۲
)۰/۰۱۶()۰/۰۲۹()۰/۰۲۲()۰/۰۲4(

سال های بعد از 
AftRef اصالحات

۰/۰۱۰**۰/۰۰۷۰/۰۱8۰/۰۰۶
)۰/۰۰۳()۰/۰۰۵()۰/۰۳۳()۰/۰۰4(

Une نرخ بیکاری
۰/۰۱۳**۰/۰۱8**۰/۰۰۶۰/۰۲۱**

)۰/۰۰۵()۰/۰۰۷()۰/۰۰۷()۰/۰۰۷(

Gv شیوه حکمرانی
۰/۰۰۱۰/۰۳۳*۰/۰۳۱**-۰/۰۰۷

)۰/۰۱۱()۰/۰۱8()۰/۰۱۱()۰/۰۰4(
Wald ۲۱۵/۳4 =**۱84/۶۵ =**۲8/۶۶ =**۲۰۰/۲۶ =آماره**

نشانرامعیارانحرافپرانتزداخلاعدادودرصد5و10احتمالسطحدرضرایبمعناداریبیانگر**و*عالمت:توضیح
میدهد.
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نتایج جدول )۶( معناداری بیش تر ضرایب برآوردی و آماره Wald معناداری کل مدل رگرسیون 
بودجه ریزی عملیاتی  اثر  پایداری  آزمون  این،  بر  تایید می کند. عالوه  احتمال ۵ درصد  را در سطح 
سال های بعد از اصالحات در سناریوی مخارج دولت بیانگر آن است که در سال های بعد از اصالحات، 
اثر بودجه ریزی بر مخارج عمومی دائمی و پایدار است. اما در سناریوهای دیگر معناداری این ضریب 
تایید نمی شود، یعنی این قانون در روند مخارج و الگوی تخصیص بودجه برنامه های آموزشی، بهداشتی، 
و نظامی تغییرات اساسی ایجاد نکرده و احتماالً این تغییرات موقتی و گذرا بوده است که دلیل آن 
می تواند فقدان داده های دقیق در تخصیص هزینه  در هر اولویت، فقدان رابطه بین ستانده و پیامد 
نبود تقارن  نبود کارکرد صحیح قراردادهای عملکردی، و  ناکارایی و مشکل فساد،  این کشورها،  در 

اطالعاتی مدیران باشد.

بحث و نتيجه گيری

در این پژوهش اثر قانون اصالحات بودجه ریزی عملیاتی و نظریه واگنر در چهار سناریوی مخارج 
کلی دولت و اولویت های آموزشی، بهداشتی، و نظامی بررسی شد.

نتایج بیانگر آن است که تاثیر قانون اصالحات بودجه ریزی عملیاتی تنها در مخارج عمومی دولت 
تکنیکی  مشکالت  وجود  دلیل  به  نظامی  و  بهداشتی،  آموزشی،  برنامه های  در  اما  است،  تایید شده 
گزارش های  کامل  افشای  و  شفافیت  قبیل  از  پایه  مالی  مدیریت  فقدان  هزینه،  و  مخارج  تخصیص 
میان  اطالعاتی  تقارن  نبود  عملکردی،  قراردادهای  نامناسب  کارکرد  فساد،  وجود  ساالنه،  مالی 
مدیران، وزارتخانه های مالی و کارگران، الگوبرداری از برنامه ریزی عملیاتی کشورهای پیشرفته، نبود 
زیرساخت های الزم در پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی، عدم ارتباط تخصیص منابع و نتایج عملکرد 
در این کشورها، و عوامل سازمانی مانند نیاز قانونی و الزامات سیاسی اثر پیاده سازی این قانون در 
اولویت ها و برنامه های آموزشی، بهداشتی، و نظامی تایید نمی شود. نتایج این بخش با سیدرگرانگ 

)۲۰۱8( سازگار است. 
از طرفی، به دلیل آن که در این کشورها در مراحل اولیه توسعه، دولت به تدارک امکانات اساسی 
انسانی  نیروی  و دیگر سرمایه گذاری های  آموزش  بهداشت،  قبیل جاده، حمل ونقل،  از  زیرساختی  و 
می پردازند، بنابراین اندازه مخارج دولت، آموزشی، و بهداشتی به طور پیوسته افزایش می یابد و این 
با ماسگریو )۱۹۶۹(، روستو )۱۹۵۹(، راجکومار و سوارپ )۲۰۰8(، و آفونسو و آلوز )۲۰۱۹(  نتایج 
همسوست. عالوه بر این، تاثیر مثبت ضرایب بیکاری بر مخارج در سناریوهای مختلف بدان علت است 
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که از یک سو جامعه بیکار عامل استفادۀ یک طرفه از منابع و سرمایه کشور محسوب می شود و چون 
به  جامعه  بیکاران  افزایش  بنابراین  است،  کامل  اشتغال  ایجاد شرایط  دولت  تشکیل  اهداف  از  یکی 
افزایش مخارج دولت منجر می شود. از سوی دیگر، افزایش بیکاری به دلیل آموزش های غیرکاربردی 
و نامتناسب با نیازهای جامعه، بکارگیری افراد غیرمتخصص و بی توجهی به شایسته ساالری در انتصاب 
انسانی  نیروی  که  آن جایی  از  داشت.  خواهد  پی  در  را  آموزشی  مخارج  غیراصولی  افزایش  مشاغل، 
سرمایه اصلی هر کشور است که حفاظت از آن در برابر خطرات و تهدیدات امنیتی و نظامی ضروری 
است و افزایش جمعیت نیز نمایانگر آینده ای است که جمعیت جوان به سن کار می رسند و با گذر 
زمان سالخوردگی افزایش می یابد، بنابراین مجموع این عوامل به دلیل تغییر در نیازهای مردم جامعه، 
افزایش تقاضای کاال و خدمات، و احتیاج به تجهیزات و تسلیحات نظامی برای افزایش نظم و امنیت 
به افزایش اندازه دولت و مخارج نظامی منجر خواهد شد. این نتایج با بوکنان )۱۹۷۷(، نِک و اشنایدر 

)۱۹88(، و هاکل و همکاران )۱۹۹۳( سازگار است. 
این  هرچند  که  نمود  اذعان  می توان  عمومی  مخارج  بر  حکمرانی  شاخص  تاثیر  خصوص  در 
ضریب از نظر آماری معنادار نیست، اما بیانگر تاثیر مثبت حکمرانی خوب بر مخارج دولت است. زیرا 
وجود نهادهای دولتی مقتدر و پاسخگو در یک جامعه، ضمن فراهم کردن زمینۀ همکاری مردم در 
فعالیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با ایجاد محیط امن و بدون خشونت، شفاف سازی 
حقوق مالکیت، کنترل فساد و نظارت کافی باعث افزایش بازدهی و گسترش بخش عمومی می شوند. 
از طرفی، در کشورهای مورد مطالعه با وجود کمبود منابع مالی و انسانی، کیفیت خوب حکمرانی به 
بهبود فرایند خرج کرد مخارج دولت در برنامه های بهداشتی و آموزشی منجر شده، در حالی که مخارج 
نظامی کاهش یافته است. نتایج این بخش با تهانه و همکاران )۲۰۲۰(۱، راجکومار و سوارپ )۲۰۰8(، 

و ملکی حسنوند و همکاران )۲۰۱۹( همسوست. 
در خصوص سهم پژوهش حاضر می توان ادعا نمود که در این پژوهش، ضمن اعتبارسنجی قانون 
واگنر، اوالً به بررسی اثر پیاده سازی اصالحات بودجه ریری عملیاتی بر مخارج عمومی و اولویت های 
یا  دائم  پایداری  آزمون  ثانیاً  پرداخته شد.  آسیایی  منتخب  نظامی کشورهای  و  بهداشتی،  آموزشی، 
موقت قانون بودجه ریزی عملیاتی در کشورهای مذکور مورد ارزیابی قرار گرفت، و ثالثاً از منظر بازه 
زمانی، کشورهای منتخب، و همزمانی اثر تغییر تولید ناخالص سرانه و بودجه ریزی عملیاتی نسبت 
به مطالعات گذشته متفاوت است و سهم بسزایی در توسعه ادبیات تجربی و شناسایی عوامل موثر بر 

1. Thanh et al.
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مخارج عمومی دارد که می تواند راهگشایی برای برنامه ریزان و صاحب نظران اقتصادی باشد.
بر اساس این و به استناد نتایج پژوهش، به مدیران و برنامه ریزان توسعه اقتصادی توصیه می شود 
اصالحات  قانون  پیاده سازی  به  نسبت  هزینه،  و  مخارج  تخصیص  بهینه  تکنیک  از  بهره مندی  با  که 
کامل  افشاگری  و  شفافیت  فساد،  رفع  مالی،  مدیران  به  نمایند.  اقدام  عملکردمحور  بودجه ریزی 
پیاده سازی  و  اجرا  منظور  به  کارگران  و  وزارتخانه  مدیر،  بین  اطالعاتی  تقارن  ساالنه،  مالی  گزارش 
دخالت  که  می شود  توصیه  سیاستگذاران  به  این،  بر  عالوه  می شود.  پیشنهاد  عملیاتی  بودجه ریزی 
دولت در فعالیت های اقتصادی بیش از حد گسترش نیابد، زیرا گسترش دخالت دولت زمینه را برای 

رانت جویی، ناکارامدی، فساد، و انحصار دولتی فراهم می کند. 
در خصوص پیشنهادهای آتی به پژوهشگران توصیه می شود که با ورود متغیرهای کنترلی سیاسی 
بررسی  این  همچنین،  گیرد.  قرار  ارزیابی  مورد  مجدد  عمومی  مخارج  در  تغییر  میزان  اجتماعی،  و 
می تواند در دیگر کشورهای جهان که قانون بودجه ریزی عملیاتی را اجرایی نموده اند، مورد بررسی 

قرار گیرد و نتایج با یکدیگر مقایسه شود. 
از عمده ترین محدویت های پژوهش حاضر می توان به عدم اجرا و پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی 
در تمام کشورهای آسیایی اشاره نمود. بنابراین، در تعمیم نتایج باید جانب احتیاط را رعایت نمود. در 
نهایت، دسترسی نداشتن به داده متغیرهای سیاسی و اجتماعی در برخی از این کشورها مانع بررسی 
این عوامل بر مخارج عمومی و اولویت های خدماتی، رفاه اجتماعی، مسکن، و حفظ محیط زیست شده 

است.

اظهاریه قدردانی

نویسندگان این پژوهش از توصیه های اندیشمندانۀ داوران محترم و ناشناس که در بهبود کیفی 
مقاله نقش مهمی داشته اند و نیز از ویراستار علمی »نشریه برنامه ریزی و بودجه« )مازیار چابک( کمال 

تشکر و قدردانی را دارند. 
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بررسی انسجام نظری اقتصاد نهادگرايی جديد
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چکيد     ه: هدف پژوهش حاضر، بررسی انسجام یا التقاط نظری اقتصاد نهادگرایی جدید بر 
اساس الگوی چهارمرحله ای تلینگز است. بررسی اولین گام نشان می دهد که نهادگرایان 
جدید به منظور عدم تقابل آشکار با جریان قدرتمند علمی آن زمان، هدف خود را تعدیل 
فروض نئوکالسیکی اعالم کردند، اما در واقع هدف اصلی آن ها، گسترش و تقویت تفکر 
با لحاظ  نحله  این  بررسی گام دوم نشان می دهد که  بود.  نئوکالسیکی  نهادی در بستر 
عنوان  به  را  نهادی  و عقالنیت محدود، چارچوب  فردگرایی روش شناختی  نظیر  فروضی 
قواعد تعاملی می داند که افراد از آن برای کاهش هزینه مبادله استفاده می کنند. هزینه 
مبادله نقطه اتصالی است که نهادها را به عملکرد اقتصادی نئوکالسیکی وارد می کند، پس 
می توان نتیجه گرفت که نهادگرایی جدید در برقراری فرازبان موفق بوده است. در گام 
سوم، مشخص می شود که ترکیب از نوع سنتزی و عمودی است. بررسی عمیق موضوع در 
گام آخر نشان می دهد که مهم ترین چالش نهادگرایی جدید، بروز پسگرد نامحدود نهادی 
به علت بهینه سازی مشروط به چارچوب نهادی است. وقوع چنین تعارضاتی دال بر التقاط 
نظری ناآگاهانه نیست، بلکه به علت استفاده از نظریه نئوکالسیک به عنوان ابزاری برای 
نفوذ تفکر نهادی میان اقتصاددانان است. جمیع این نتایج حکایت از انسجام مناسب این 

جریان به عنوان یک برنامه پژوهشی دارد.

کليد     واژه ها:  اقتصاد نئوکالسیک، اقتصاد نهادگرایی قدیم، هزینه مبادله، پارادایم، برنامه 
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مقد       مه

برای  یا نظریه های مختلف  برای ترکیب رویکردها  از تالش های مهم نظریه پردازان، تالش  یکی 
کاهش محدودیت های نظریه های مبدأ و دستیابی به نظریه ای جامع است. برای بهره مندی صحیح 
از این مزایا باید در نظر داشت که از حیث چگونگی امتزاج بین ادغام۱ یا التقاط۲ تمایز وجود دارد. 
ادغام ترکیبی است که در آن عناصر ساختار جدید از وحدتی ارگانیک برخوردار هستند، اما در التقاط 
انتقادات  و  تقابل  نیز  اقتصاد  در حوزه   .(Tellings, 2001) است  نامتجانس  و  غیراصولی  اجزا  ترکیب 
جریان های مختلف نسبت به یکدیگر نقش موثری در امتزاج و ایجاد نظریه های اقتصادی نظیر اقتصاد 
اقتصاد  یعنی  رقیب  فکری  سنت  دو  انتقادی  مواجهه  از  نحله  این  است.  داشته  جدید۳  نهادگرایی 
نئوکالسیک4 و اقتصاد نهادگرایی قدیم۵ و بر مبنای ترکیب اصول آن ها ظهور یافته است. هماوردی 
می دانسته اند  معاند  را  جریان  دو  این  متفکران  که  است  بوده  حدی  به  جریان  دو  این  انتقادات   و 
(Williamson, 1998). با توجه به مواضع شدید انتقادی آن ها به یکدیگر، پرسش هایی به ذهن متبادر 

می شود که آیا نهادگرایی جدید به مثابۀ ساختاری یکپارچه است؟ یا این که درجاتی از ناهمگونی و 
التقاط در پیوند نوظهور نهادی مشاهده می گردد؟ در صورتی که میان مولفه های نحله جدید نهادی 
سازگاری درونی وجود دارد، چه فروض و ابداعاتی موجب تجانس و انسجام اصول نظری از جریان های 

معارض گردیده اند؟ پژوهش حاضر تالشی علمی برای پاسخگویی به این پرسش هاست.
پس از بیان مسئله ضروری است در راستای نیل به هدف پژوهش، یعنی بررسی انسجام نظری 
»اقتصاد نهادگرایی جدید«، مشخص گردد که کسب معیارهای سازگاری یا التقاطی بودن از طریق 
کدام یک از نظریه های علمی قابل پیگیری است. بر اساس این، ابتدا ساختار نظریه های مختلف علمی 
و  چارچوب ها  می تواند  که  مناسبی  علمی  نظریه  سپس  می گردد.  تشریح  موضوع  ادبیات  قالب  در 
معیارهای انسجام نظری را فراهم نماید، معرفی می گردد. پس از توضیح روش پژوهش، بر مبنای آن 
گام به گام اهداف پژوهش پیگیری می گردد، به نحوی که در اولین گام دالیل ناظر بر ظهور نهادگرایی 
جدید از دل انتقادات و رویارویی میان نئوکالسیک ها و نهادگرایی قدیم بیرون آورده می شود. پس از 
شناخت و تشریح اصول نظری و کارکردهای نهادِی نحله متاخر، ساختار نوظهور از لحاظ سازگاری 

1. Integration
2. Eclecticism
3. New Insituational Economics (NIE)
4. Neoclassical Economics
5. Old Institutional Economics (OIE)
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موضوع،  کاوش عمیق تر  راستای  در  قرار می گیرد. سپس  بررسی  مورد  نظری  ترکیب  نوع  و  فروض 
چالش ها و تعارض های نحله جدید از نگاه انتقادی ارائه می گردد. نهایتاً در بخش پایانی نتیجه گیری و 

نتایج پژوهش در مورد التقاط یا انسجام اقتصاد نهادگرایی جدید ارائه می گردد.

مبانی نظری پژوهش

علم در تاریخ پرفرازونشیب خود با مجموعه ای از نظریه ها و روش های متعددی روبه رو بوده که 
هر کدام در مقطعی ظهور کرده و مورد استفاده قرار گرفته است. تا قبل از قرن بیستم، دانشمندان 
متوسل  کالمی  و  متافیزیکی  مباحث  به  خواه ناخواه  خود،  علمی  فعالیت های  پیشبرد  برای  علوم 
با  اثبات گرایان۱  دوران،  این  از  اما پس   می کردند.  را خدشه دار  علم  استقالل  کار  این  با  و  می شدند 
)گیلیس، ۱۳۹4(.  بودند  علم  در  دنبال وحدت گرایی  به  تحقیق پذیری۳  و  تحویل پذیری۲  از  استفاده 
اثبات گرایی منطقی4 نیز عالوه بر تاکید بر تجربه گرایی و حذف مباحث کالمی و متافیزیکی، به منظور 
اثبات در نظریه های فلسفه علم متمایل بود  از منطق ریاضی و   باال بردن دقت در علم، به استفاده 
(Neurath et al., 1971). پس  از این دوران، تعدادی از اندیشمندان نظیر پوپر۵ با نقد این اصول به 

معرفی معیار جدیدی برای علم پرداختند. پوپر معتقد است که دانش علمی از طریق فرایند آگاهانه 
اما  کند،  اثبات  را  خود  نمی تواند حدس های  کسی  می کند.  رشد  و  می گیرد  شکل  ابطال  و  حدس 
با   .(Mohammadi Alamuti, 2021) نماید  ابطال  نظری  دالیل  یا  شواهد  با  را  آن حدس ها  می تواند 
چنین دیدگاهی، انتقاد پوپر از تحقیق پذیری با نقد استقراگرایی۶ آغاز می شود. روش استقرا در علم 
بدین صورت است که ابتدا مشاهدات و داده های حسی را جمع آوری می کند و سپس به کمک استقرا 
قوانین و نظریه ها را از این داده ها استنتاج می نماید. پوپر با انتقاد از این نوع نگاه به علم معتقد است 
که هیچ مشاهده ای بدون پشتوانۀ نظری صورت نمی گیرد. پوپر معتقد است دانشمند برخالف استقرا 
کارش را با مشاهده آغاز نمی کند، بلکه از حدس )یا فرضیه( آغاز می کند و سپس می کوشد با نقادی 
و آزمون، حدس ها را ابطال نماید. حدس یا فرضیه ای که در مقابل تعدادی آزمون سخت تاب آورده 
قانون  یا  این، هیچگاه نمی توان در مورد یک نظریه  بر اساس  به طور موقت پذیرفته می شود.  باشد، 
1. Positivists
2. Reductionism
3. Vertificationism
4. Logical Positivism
5. Popper
6. Inductivism
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علمی معرفت یقینی داشت (Popper, 1963). الکاتوش۱ در نقد اثبات گرایی، استقراگرایی و ابطال گرایی 
عنوان می کند که آن ها به دنبال ارزیابی و عقالنیت آنی۲ هستند. منظور از معقولیت آنی یا لحظه ای، 
نظریه معقولیت یا روش شناسی است که بتواند در آِن واحد مشخص نماید که کدام نظریه یا برنامه 
بهتر از رقبای خود است (Lakatos, 1976). بسیاری از اندیشمندان معتقدند ایراد اصلی مدل پوپر این 
است که نمی توانست تفسیری واقعی از پیشرفت علم ارائه دهد، چرا که تاریخ پر است از وقایعی که بر 
اساس آن، دانشمندان با وجود شواهدی که به نظر می رسد مبطل نظریه ها باشد، عماًل به استفاده از 

آن ها ادامه می دهند )گیلیس، ۱۳۹4(. 
کوهن۳ انتقادگرایی پوپر را از نظر تاریخی به اندازۀ استقراگرایی دور از واقعیت می داند. کوهن از 
مدل های پوزیتیویستی و پوپری عقالنیت علم و بر عقالنیت گزینش نظریه ها و بی توجهی به عناصر 
تاریخی نیز خرده می گیرد. از نظر وی، درست است که مشاهده و آزمایش به نحو چشمگیری می توانند 
و باید دامنه های علم پذیرفتنی را تحدید کنند، اما آن ها نمی توانند به تنهایی به مجموعه مشخصی 
معیارهای  بی کفایتی  و  نقایص  تشخیص  بنابراین،   .(Kuhn, 1970) بخشند  تعّین  باورها  این گونه  از 
تحقیق پذیری، تحویل پذیری، و ابطال گرایی در تبیین علم، فیلسوفان را بر آن داشت که بُعد تاریخی 
علم را مورد توجه قرار دهند (Feyerabend, 1970). بر اساس این، کوهن معتقد است که علم گذشته 
نباید از منظر علم امروز نگریسته و قضاوت شود، بلکه مورخ باید ارزش ها و معیارهای همان تاریخ را 
برای روایت خود بکار بگیرد. او معتقد است علم متعارف تحت سلطۀ دیدمان ها }= پارادایم{4 است. 
دیدمان، مجموعه ای از مفروضات مفهومی و روش شناختی استاندارد و منسجمی است که نظریه ها بر 
اساس آن شکل می گیرند. ناهنجاری ها در مسیر علم متعارف موجب می شود که دانشمندان به فکر 
بیفتند دیدمان رقیب را جایگزین دیدمان پیشین کنند. نیاز به اشاره است که حد فاصل جابه جایی 
تغییر  این  می انجامد.  علمی  انقالب  وقوع  به  دیدمان  دگرگونی  و  است  »بحرانی«  وضع  دیدمان  دو 
هستند  دیدمان  تابع  معیارها  و  مشاهده ها  زیرا  نپذیرد،  صورت  اصاًل  یا  گیرد  صورت  کامل  باید   یا 
(Kuhn, 1970). پس نظریه ها را می توان در قالب یک دیدمان ارزیابی کرد، اما معیاری عینی و بیرونی 

برای ارزیابی خوِد دیدمان ها وجود ندارد. شایان اشاره است که هرگونه تخطی از آرمان های دیدمان 
به معنای تغییر کیش قلمداد می شود و هر اندیشمندی که از این مبانی منحرف شد، دیگر جزو آن 

1. Lakatos
2. Instant Rationality
3. Kuhn
4. Paradigm
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نظام دیدمانی به حساب نمی آید. مطابق شکل )۱(، سطح فلسفی انتزاعی ترین سطح ورود به واقعیت 
است، در حالی که مباحث عمیق فلسفی در سطح دیدمان یک شکل منطقی به خود می گیرند تا در 

نظریه بروز و ظهور یابند.

وهارزشاباید مورخ بلکه،شود قضاوت و نگریسته امروز علم نظرم از نباید گذشته علممعتقداستکهکوهن،اینبراساس(.1970
همان معیارهای .بگیرد کارب خود روایت برای راتاریخ متعارفتحتسلطاو استعلم پارادایم{هادیدمانۀمعتقد است.1}=
دیدمان مایمجموعه، روشاز منسجمیشناختیفروضاتمفهومیو اساسآنشکلمیهانظریهکهاستاستانداردو .دنگیربر

نیازکنند.پیشیندیدمانرقیبراجایگزیندیدمانفتنددانشمندانبهفکربیکهشودموجبمیمتعارفدرمسیرعلماهناهنجاری
اینانجامد.بهوقوعانقالبعلمیمیدیدمانگرگونیوداست«بحرانی»وضعدیدمانییدوجاهفاصلجاباستکهحداشارهبه
هانظریه(.پسKuhn, 1970)هستنددیدمانومعیارهاتابعهاهزیرامشاهد،یردغییریابایدکاملصورتگیردیااصالًصورتنپذت
استاشارهشایانوجودندارد.هادیدمانبرایارزیابیخودِوبیرونیمعیاریعینیاما،ارزیابیکرددیدماندرقالبیکتوانمیرا

ازاینمبانیمنحرفشد،دیگرشودوهراندیشمندیکهیتغییرکیشقلمدادمیبهمعنادیدمانهایهرگونهتخطیازآرمانکه
حسابنمیبهدیدمانیآننظامجزو ترینسطحفلسفیانتزاعی،(1)شکلمطابقآید. هکحالیدر،بهواقعیتاستسطحورود

.دتادرنظریهبروزوظهوریابندگیرنمنطقیبهخودمیشکلیکدیدماندرسطحمباحثعمیقفلسفی

 
 (22: 1931ایمان، ) کوهن دیدمانمطابق  مراتب معرفتی در توضیح واقعیت سلسله: 1 شکل


رخییتآنیکهمدلپوپریگرفتارآنبودرهاشد،امابهاعتقادبعلممتعارفوعلمانقالبیهرچندازعقالنبینباتفکیککوهن
الکاتوشانمنتقد علتاودیدگاه،نظیر مالکندادنارائهبه تشخیصبرتری برای عینی هادیدمانمیان استنسبی، .گرایانه

تکثرگراییالکاتوش ضمنمخالفتبا می،عقالنیتآنینقددر زمانمشخصگذشتباتنهایهایارزیابمالککهکندعنوان
مشاهدهونظریهبینبرخالفنظرپوپر،نبردیدوطرفه«آزموننظریات»کهداردباتصریحاهمیتتاریخعلماذعانمیاود.نشومی

 ,Lakatos)شوندنمیهاتنهاباچنداعوجاجابطالنظریهپس،تر(استتجربهودونظریهرقیب)یابیشبیننیست،بلکهنبردی

1976 این،براساس(. شناختیگرایروشعنوانیکابطالبهاو معقولیتآتی)غیر، از یا واقعه»آنی( سخن«عاقلبودنبعداز
2«علمیهایپژوهشیشناسیبرنامهروش»موسومبهشناسیخودبهارائهروشمشکالتفوق،احترازازبهمنظورالکاتوش.گویدمی
.پردازدمی در فعالیتیسازمانهایهگرفتنرشدبلندمدتنظرینظرویبا پژوهشرا ایاززنجیرهکهکندیافتهمعرفیمیعلمی،
ارزیابیمیهاهنظری Lakatos, 1970)نمایدرا هستهسختاینمطابق(. وحدتهربرنامهپژوهشیرا برنامهتضمینآن3معیار،
هستهسختکندمی اما،آنبرنامهپژوهشیموجودندهایهکهدرتمامنظریهستندومشترکی،بسیارکلی،هاینظریفرضیه.

                                                           
1. Paradigm 
2. Methodology of Scientific Research Programs 
3. Hard Core 
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شکل1:سلسلهمراتبمعرفتیدرتوضیحواقعیتمطابقدیدمانکوهن)ایمان،22:1390(

کوهن با تفکیک بین علم متعارف و علم انقالبی هرچند از عقالنیت آنی که مدل پوپری گرفتار 
آن بود رها شد، اما به اعتقاد برخی منتقدان نظیر الکاتوش، دیدگاه او به علت ارائه ندادن مالک عینی 
برای تشخیص برتری میان دیدمان ها، نسبی گرایانه است. الکاتوش ضمن مخالفت با تکثرگرایی در نقد 
عقالنیت آنی، عنوان می کند که مالک های ارزیابی تنها با گذشت زمان مشخص می شوند. او با تصریح 
اهمیت تاریخ علم اذعان می دارد که »آزمون نظریات« برخالف نظر پوپر، نبردی دوطرفه بین مشاهده 
و نظریه نیست، بلکه نبردی بین تجربه و دو نظریه رقیب )یا بیش تر( است، پس نظریه ها تنها با چند 
اعوجاج ابطال نمی شوند (Lakatos, 1976). بر اساس این، او به عنوان یک ابطال گرای روش شناختی، 
از واقعه« سخن می گوید. الکاتوش به منظور احتراز  از معقولیت آتی )غیرآنی( یا »عاقل بودن بعد 
علمی«۱  پژوهشی  برنامه های  به »روش شناسی  ارائه روش شناسی خود موسوم  به  فوق،  از مشکالت 
سازمان یافته  فعالیتی  را  پژوهش  علمی،  نظریه های  بلندمدت  رشد  نظرگرفتن  در  با  وی  می پردازد. 
معیار،  این  مطابق   .(Lakatos, 1970) می نماید  ارزیابی  را  نظریه ها  از  زنجیره ای  که  می کند  معرفی 

1. Methodology of Scientific Research Programs
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وحدت هر برنامه پژوهشی را هسته سخت۱ آن برنامه تضمین می کند. هسته سخت فرضیه های نظری، 
بسیار کلی، و مشترکی هستند که در تمام نظریه های آن برنامه پژوهشی موجودند، اما فرضیه هایی که 
در زنجیره نظریه  ها قابل تغییر هستند، کمربند محافظتی۲ آن برنامه را تشکیل می دهند. دانشمندانی 
که هسته سخت را تغییر دهند، از آن برنامه پژوهشی خارج  و وارد برنامه پژوهشی دیگری می شوند 
(Lakatos, 1976). برای روشن تر شدن برنامه پژوهشی، شکل )۲( اجزای اصلی دیدگاه الکاتوش را به 

تصویر می کشد:

دهند.دانشمندانیکههستهسختبرنامهراتشکیلمیآن1،کمربندمحافظتیهستندییرتغقابلهاکهدرزنجیرهنظریهییهافرضیه
تغییر Lakatos, 1976د)شونمیواردبرنامهپژوهشیدیگریوازآنبرنامهپژوهشیخارجدهند،را برنامهترشدنروشنبرای(.
کشد:دیدگاهالکاتوشرابهتصویرمیاصلییاجزا(2)شکل،پژوهشی



 
 کاتو اصلی برنامه پژوهشی ال یاجزا: 2کل ش


پژوهشیبه یکبرنامه کمربندمحافظتیموجبپیدایشنظریهۀواسطاگر اینتغییراتیدر و ایننظریهشود هایجدیدیدر

یدشوند،اینبرنامهیهاتابینیاگربرخیازاینپیش.ستاینبرنامهبهلحاظنظریپیشرونجامد،هایجدیدبیبینیتغییراتبهپیش
یعنیاین،اشپیشیبگیردوهشیازرشدتجربیرشدنظرییکبرنامهپژاگر(.Lakatos, 1976)ستپیشرونیزتجربیبهلحاظ

پیشروخواهددرستازآبدرآیند،آنبرنامههاآنکهبرخیازنمایدهایبدیعارائهدربارهپدیدهیهایبینیبرنامهپژوهشیپیش
اگربرنامهعبارتبه.زوالخواهدبودبهایراکدیاروبرنامه،اشعقبافتدایازرشدتجربیامهدنظریبرنواگررش،بود دیگر،

هانداشتهباشدوتنهاپسازاکتشافشانسیبهارائهتوجیهیبپردازدکهصرفاًمانعابطالهستهایبرایپدیدهبینیپژوهشیپیش
(.Lakatos, 1970)خواهدبودوالزبهروآنبرنامه،سختشوند

ازطریقافزایشیاشاملبسطوجرحکمربندمحافظ،دهدمینشان(3)شکلکهگونههمانکاردرونیکبرنامهپژوهشیمنفرد،
یاهابایدباتوجهبهمیزانپیشروهاینسبیآنیرقیب،قابلیتهایپژوهشامادرخصوصبرنامه.هایگوناگوناستتعدیلفرضیه

هایبینینیآنومیزانپیشانسجاموسازگاریدروۀروبودنیکبرنامهپژوهشیبهدرج.پیششودهاارزیابیآنزوالبودنبهرو
 (.Lakatos, 1976)بستگیداردبدیع


 تغییر یک برنامه پژوهشی منفرد طی زمان ۀنحو :9 شکل


میالدی13هایقرنکهازانتیعلمهاینظریهومختصاتمکاتبعمدهدرهامقایسهویژگیبرای(1)جدول،بخشدرپایاناین
.گرددارائهمی،مطرحگردیدند


 لمیع هاینظریههای مکاتب عمده در  لفهومقایسه م :1جدول 

 معیار پیشرو بودن علم تاریخ علم معیار علم نوع عقالنیت موضع معرفتی هانظریه
                                                           
1. Protective Belt 
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شکل2:اجزایاصلیبرنامهپژوهشیالکاتوش

نظریه های  پیدایش  موجب  محافظتی  کمربند  در  تغییراتی  واسطۀ  به  پژوهشی  برنامه  یک  اگر 
جدیدی در این نظریه شود و این تغییرات به پیش بینی های جدید بینجامد، این برنامه به لحاظ نظری 
پیشرو است. اگر برخی از این پیش بینی ها تایید شوند، این برنامه به لحاظ تجربی نیز پیشرو است 
(Lakatos, 1976). اگر رشد نظری یک برنامه پژوهشی از رشد تجربی اش پیشی بگیرد، یعنی این برنامه 

پژوهشی پیش بینی هایی درباره پدیده های بدیع ارائه نماید که برخی از آن ها درست از آب درآیند، آن 
برنامه پیشرو خواهد بود، و اگر رشد نظری برنامه ای از رشد تجربی اش عقب افتد، برنامه ای راکد یا رو 
به زوال خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر برنامه پژوهشی پیش بینی ای برای پدیده ها نداشته باشد و تنها 
پس از اکتشاف شانسی به ارائه توجیهی بپردازد که صرفاً مانع ابطال هسته سخت شوند، آن برنامه رو 

.(Lakatos, 1970) به زوال خواهد بود

1. Hard Core
2. Protective Belt
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و  بسط  شامل  می دهد،  نشان   )۳( شکل  که  همان گونه  منفرد،  پژوهشی  برنامه  یک  درون  کار 
جرح کمربند محافظ از طریق افزایش یا تعدیل فرضیه های گوناگون است. اما در خصوص برنامه های 
پژوهشی رقیب، قابلیت های نسبی آن ها باید با توجه به میزان پیشرو یا رو به زوال بودن آن ها ارزیابی 
شود. پیشرو بودن یک برنامه پژوهشی به درجۀ انسجام و سازگاری درونی آن و میزان پیش بینی های 

.(Lakatos, 1976) بدیع بستگی دارد

دهند.دانشمندانیکههستهسختبرنامهراتشکیلمیآن1،کمربندمحافظتیهستندییرتغقابلهاکهدرزنجیرهنظریهییهافرضیه
تغییر Lakatos, 1976د)شونمیواردبرنامهپژوهشیدیگریوازآنبرنامهپژوهشیخارجدهند،را برنامهترشدنروشنبرای(.
کشد:دیدگاهالکاتوشرابهتصویرمیاصلییاجزا(2)شکل،پژوهشی



 
 کاتو اصلی برنامه پژوهشی ال یاجزا: 2کل ش


پژوهشیبه یکبرنامه کمربندمحافظتیموجبپیدایشنظریهۀواسطاگر اینتغییراتیدر و ایننظریهشود هایجدیدیدر

یدشوند،اینبرنامهیهاتابینیاگربرخیازاینپیش.ستاینبرنامهبهلحاظنظریپیشرونجامد،هایجدیدبیبینیتغییراتبهپیش
یعنیاین،اشپیشیبگیردوهشیازرشدتجربیرشدنظرییکبرنامهپژاگر(.Lakatos, 1976)ستپیشرونیزتجربیبهلحاظ

پیشروخواهددرستازآبدرآیند،آنبرنامههاآنکهبرخیازنمایدهایبدیعارائهدربارهپدیدهیهایبینیبرنامهپژوهشیپیش
اگربرنامهعبارتبه.زوالخواهدبودبهایراکدیاروبرنامه،اشعقبافتدایازرشدتجربیامهدنظریبرنواگررش،بود دیگر،

هانداشتهباشدوتنهاپسازاکتشافشانسیبهارائهتوجیهیبپردازدکهصرفاًمانعابطالهستهایبرایپدیدهبینیپژوهشیپیش
(.Lakatos, 1970)خواهدبودوالزبهروآنبرنامه،سختشوند

ازطریقافزایشیاشاملبسطوجرحکمربندمحافظ،دهدمینشان(3)شکلکهگونههمانکاردرونیکبرنامهپژوهشیمنفرد،
یاهابایدباتوجهبهمیزانپیشروهاینسبیآنیرقیب،قابلیتهایپژوهشامادرخصوصبرنامه.هایگوناگوناستتعدیلفرضیه

هایبینینیآنومیزانپیشانسجاموسازگاریدروۀروبودنیکبرنامهپژوهشیبهدرج.پیششودهاارزیابیآنزوالبودنبهرو
 (.Lakatos, 1976)بستگیداردبدیع


 تغییر یک برنامه پژوهشی منفرد طی زمان ۀنحو :9 شکل


میالدی13هایقرنکهازانتیعلمهاینظریهومختصاتمکاتبعمدهدرهامقایسهویژگیبرای(1)جدول،بخشدرپایاناین
.گرددارائهمی،مطرحگردیدند


 لمیع هاینظریههای مکاتب عمده در  لفهومقایسه م :1جدول 

 معیار پیشرو بودن علم تاریخ علم معیار علم نوع عقالنیت موضع معرفتی هانظریه
                                                           
1. Protective Belt 

 




 ABکمربند محافظتی: 
 )فروضکمکیوتغییرپذیر(

AB 

 HC هسته سخت:
)فروضمشترکو
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 کمکی

شکل3:نحوۀتغییریکبرنامهپژوهشیمنفردطیزمان

در پایان این بخش، جدول )۱( برای مقایسه ویژگی ها و مختصات مکاتب عمده در نظریه های 
علمی که از انتهای قرن ۱۹ میالدی مطرح گردیدند، ارائه می گردد.

جدول1:مقایسهمولفههایمکاتبعمدهدرنظریههایعلمی

معيار پيشرو بودن علمتاریخ علممعيار علمنوع عقالنيتموضع معرفتینظریه ها

تحویل پذیری و آنیمعقول گرااثبات گرایی
بی اهمیتتحقیق پذیری

با توجه به عقالنیت آنی و 
بی توجهی به تاریخ علم معیاری 
برای پیشرفت علم وجود ندارد.

ابطال گرایی 
تاب آوری فرضیه در آنیمعقول گراپوپر

بی اهمیتمقابل ابطال
با توجه به عقالنیت آنی و 

بی توجهی به تاریخ علم معیاری 
برای پیشرفت علم وجود ندارد. 

دقت، سادگی و گستردگیمهمپارادایم-نسبی گراکوهن

آتیمعقول گراالکاتوش
)غیرآنی(

روش شناسی برنامه 
میزان انسجام درونی و میزان مهمپژوهش علمی

پیش بینی های بدیع
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روش شناسی پژوهش

با توجه به نقدهای اساسی به رویکردهای اثبات گرایی و ابطال گرایی در موضوعاتی نظیر عقالنیت 
آنی و بی توجهی به تاریخ علم می توان نظریات کوهن و الکاتوش را به عنوان دو نظریه رقیب برای 
بررسی ترکیب نظریه ها و تعیین معیارهای انسجام یا التقاط مورد بررسی قرار داد. در خصوص دیدمان 
یک  قالب  در  نظریه ها  ترکیب  پس  هستند.  دیدمان  تابع  معیارها  شد،  اشاره  که  همان گونه  کوهن، 

دیدمان امکان پذیر است و صرفاً نظریه ها را در چارچوب یک دیدمان می توان مقایسه و ارزیابی کرد.
این در حالی است که مواضع شدید انتقادی دو جریان مبدأ اقتصاد نهادگرایی جدید نسبت به هم 
حاکی از حاکمیت دیدمان های متفاوت است. به نحوی که جریان نئوکالسیکی همۀ مختصات دیدمان 
اثبات گرایانه را دارد، در صورتی که نحله قدیم نهادی تحت تسلط دیدمان انتقادی و نهادگرایی جدید 
متأثر از دیدمان پیچیدگی است (Heidari et al., 2021). بنابراین، بررسی سازگاری یا التقاط نظری 
نهادگرایی جدید از دیدگاه کوهن امکان پذیر نیست. عالوه بر این، همان گونه که از نظر گذشت، یکی 
از دو معیار اصلی الکاتوش برای مقایسه میان برنامه های پژوهشی، معیار درجۀ انسجام درونی نظریه 
است. به این دو دلیل، یعنی عدم امکان پیگیری در دیدمان کوهن و مصرح بودن معیار انسجام در 
مبنای روش الکاتوش  بر  نهادگرایی جدید  اقتصاد  نظری  انسجام  بررسی  پژوهشی الکاتوش،  برنامه 
پیگیری می گردد. در این راستا، این سه جریان اقتصادی در قالب سه برنامه پژوهشی مقایسه می شوند 
و مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرند. تلینگز )۲۰۰۱(، بر اساس معیارهای برنامه پژوهشی الکاتوش 

مراحلی را برای بررسی انسجام یا التقاط نظریه های ترکیبی مطابق شکل )4( تعریف نموده است.

وپذیریتحویلآنیگرامعقولگراییاثبات
بهتاریخعلمیتوجهبیباتوجهبهعقالنیتآنیواهمیتبیپذیریتحقیق

.معیاریبرایپیشرفتعلموجودندارد
گراییابطال

آوریفرضیهتابآنیگرامعقولپوپر
بهتاریخعلمیتوجهبیباتوجهبهعقالنیتآنیواهمیتبیدرمقابلابطال

.پیشرفتعلموجودنداردمعیاریبرای
دقت،سادگیوگستردگیمهمپارادایم-گرانسبیکوهن

آتیگرامعقولالکاتوش
آنی()غیر

شناسیبرنامهروش
هایبدیعبینیمیزانانسجامدرونیومیزانپیشمهمپژوهشعلمی


 پژوهش شناسیروش

ابطالگراییاثباتتوجهبهنقدهایاساسیبهرویکردهایبا و موضوعاتینظیرعقالنیتآنیو بهتاریخعلمتوجهیبیگراییدر
می التقاطهاببرایبررسیترکیبنظریهدونظریهرقیعنوانبهتواننظریاتکوهنوالکاتوشرا وتعیینمعیارهایانسجامیا
درهانظریهترکیبپس.هستنددیدمانمعیارهاتابع،کهاشارهشدگونههمان،هنکودیدماندرخصوص.قراردادبررسیمورد

.توانمقایسهوارزیابیکردمیدیدماندرچارچوبیکهارانظریهاستوصرفاًپذیرامکاندیدمانقالبیک
هایدیدماننسبتبههمحاکیازحاکمیتاقتصادنهادگراییجدیدمبدأدوجریانمواضعشدیدانتقادیدرحالیاستکهاین

استمتفاوت داردگرایانهاثباتدیدمانمختصاتۀنئوکالسیکیهمجریانکهنحویبه. نحلهقدیمنهادیتحتکهیصورتدر،را
سازگارییابررسیبنابراین،.(Heidari et al., 2021)پیچیدگیاستدیدمانازمتأثرنهادگراییجدیدانتقادیودیدمانتسلط

راصلییکیازدومعیا،کهازنظرگذشتگونههمان،عالوهبراین.پذیرنیستنهادگراییجدیدازدیدگاهکوهنامکانالتقاطنظری
یعنیعدمامکانپیگیری،بهایندودلیل.انسجامدرونینظریهاستۀمعیاردرج،هایپژوهشیبرنامهالکاتوشبرایمقایسهمیان

بررسیانسجامنظریاقتصادنهادگراییجدیدبرمبنای،کوهنومصرحبودنمعیارانسجامدربرنامهپژوهشیالکاتوشدیدماندر
اینراستا.گرددمیروشالکاتوشپیگیری ا،در جریان پژوهشیاینسه برنامه قالبسه موردشوندمیمقایسهقتصادیدر و

برایبررسیانسجامیاالتقاطمراحلیرابراساسمعیارهایبرنامهپژوهشیالکاتوش،(1002)زتلینگ.گیرندقرارمیوتحلیلتجزیه
.نمودهاستتعریف(4)شکلمطابقیترکیبیهانظریه


 بررسی انسجام نظریه ترکیبی برای (1002تلینگز )الگوی پیشنهادی  :4 شکل

رااصلیگامچهارترکیبیهاینظریهارزیابیانسجامبرای(1002تلینگز)الگویپیشنهادی،دهدمینشان(4)شکلکهگونههمان
راکنندگانترکیبکهنیازیاحساسگام،نخستیندر.شودمیپرداختهمراحلازیکهرکوتاهشرحبهادامهکهدرگیردمیبردر
انتظاریکهاستاینپرسشجاایندر.گرفتخواهدقراربررسیمورداست،نمودهترغیبهانظریهآمیختنبه ترکیبچه از
یکهقرارهاینظریهمیان«یازبانمشترکیفرازبانجودو»بررسیبهدومینگام؟دیآبرکاریچه؟نظریهترکیبیبایدازپسرودمی

تنهادرهانظریهیدارد،درغیراینصورت،اجزاهانظریهفرازبان،نقشمهمیدرانسجاممیان.پردازدمیترکیبشوند،همبااست
ترکیبتعیینگردد.مبدأهاینظریهمیاننوعترکیبدرگامسوم،باید.همجوشیبیابندکهآنرفت،بدونکنارهمقرارخواهندگ

نظریهازبخشییااصطالحاتعنوانبهنظریهیک،تحویلیترکیبدر.باشدعمودییاترکیبافقیسنتز،تحویل،نوعزاتواندمی
،ازنوعسنتزترکیبدرهستهواحدهستند.یکهادارایهمهایننظریه،واقعدر.گیردمیقرارمجددتعریفوبازنگریموردردیگ
شدهاضافهبههستهسختجدیدیعناصرمبدأهاینسبتبهنظریهکهشودمیمنجرجدیدینظریهتولیدبههانظریهبترکی
ترکیبهمباووقتیپردازندمیموضوعازایجنبهیاعدبُبررسیبههانظریهازیکهر،افقیصورتبههانظریهترکیبرد.است
بهدومعنابکاررفتهترکیب،طولییاعمودی.کنندمیارائهنظرموردۀپدیدازمافهمبرایرامکملیومهمهایبخشدشونمی

توجهنمودهاست.درموضوعایازهمرحلهاییاستکههریکبهترکیبمیاننظریهازترکیبعمودیاست.درمعنایاول،مراد
نظراستکههریکدرسطحمعینیبهبررسیمختلفعلومانسانیموردهایهایمربوطبهرشتهترکیبمیاننظریه،معنایدوم

بررسیهدف
 ترکیب

زبانایجادبررسی
 (فرازبان)مشترک

تعییننوع
 ترکیب

بازبینیوارزیابینظریه
 ترکیبی

شکل4:الگویپیشنهادیتلینگز)2001(برایبررسیانسجامنظریهترکیبی

همان گونه که شکل )4( نشان می دهد، الگوی پیشنهادی تلینگز )۲۰۰۱( براي ارزیابی انسجام 
از مراحل  ادامه به شرح کوتاه هر یک  نظریه های ترکیبی چهار گام اصلی را در بر می گیرد که در 
پرداخته می شود. در نخستین گام، احساس نیازي که ترکیب کنندگان را به آمیختن نظریه ها ترغیب 
نموده است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این جا پرسش این است که از ترکیب چه انتظاری 
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زبان  یا  فرازبان  »وجود  بررسی  به  گام  دومین  برآید؟  از پس چه کاری  باید  ترکیبی  نظریه  می رود؟ 
نقش مهمی در  فرازبان،  ترکیب شوند، می پردازد.  با هم  است  قرار  نظریه هایی که  میان  مشترکی« 
انسجام میان نظریه ها دارد، در غیر این صورت، اجزای نظریه ها تنها در کنار هم قرار خواهند گرفت، 
بدون آن که همجوشی بیابند. در گام سوم، باید نوع ترکیب میان نظریه های مبدأ تعیین گردد. ترکیب 
می تواند از نوع تحویل، سنتز، ترکیب افقی یا عمودی باشد. در ترکیب تحویلی، یک نظریه به عنوان 
اصطالحات یا بخشی از نظریه دیگر مورد بازنگری و تعریف مجدد قرار می گیرد. در واقع، همه این 
نظریه  تولید  به  نظریه ها  ترکیب  سنتز،  نوع  از  ترکیب  در  هستند.  واحد  هسته  یک  دارای  نظریه ها 
جدیدی منجر می شود که نسبت به نظریه های مبدأ عناصر جدیدی به هسته سخت اضافه شده است. 
در ترکیب نظریه ها به صورت افقی، هر یک از نظریه ها به بررسی بُعد یا جنبه ای از موضوع می پردازند و 
وقتی با هم ترکیب می شوند بخش های مهم و مکملی را برای فهم ما از پدیدۀ مورد نظر ارائه می کنند. 
ترکیب، طولی یا عمودی به دو معنا بکار رفته است. در معنای اول، مراد از ترکیب عمودی ترکیب 
میان نظریه هایی است که هر یک به مرحله ای از موضوع توجه نموده است. در معنای دوم، ترکیب 
میان نظریه های مربوط به رشته های مختلف علوم انسانی مورد نظر است که هر یک در سطح معینی 
به بررسی امور انسانی می پردازد. در گام آخر، یعنی بازبینی و باهم نگري مجموع ارزیابی ، ناسازگاری ها 

.(Tellings, 2001) و تعارض های نظریه ترکیبی مورد بررسی قرار خواهد گرفت
بر مبنای برنامه پژوهشی الکاتوش و الگوی تلینگز، در راستای دستیابی به هدف پژوهش، چهار 
گام تشریح شده به این شرح سازمان داده می شود: در اولین گام، برای تعیین هدف ترکیب ضروری 
است تاریخچه و مواجهه انتقادی نظریه های مبدأ و مفاهیم مرتبط تشریح گردد تا ضرورت، شرایط 
و هدف ظهور نهادگرایی جدید مشخص گردد. برای بررسی فرازبان در دومین گام ضروری است که 
ابتدا فروض هسته سخت در هر سه برنامه بررسی گردد تا مشخص شود آیا نحله جدید توانسته است 
زبان مشترکی از نظریه های مبدأ به وجود آورد یا خیر؟ در گام سوم، با بررسی فروض هسته سخت 
در اقتصاد نهادگرایی جدید و مقایسه آن با جریان های مبدأ نوع ترکیب مشخص می گردد. گام آخر 
با استفاده از انتقادهای واردشده بر نحله ترکیبی، بازبینی و ارزیابی صورت می گیرد تا مشخص گردد 
آیا ناسازگاری ها هسته سخت را مورد هجمه قرار داده است، که در این صورت شبهه التقاط را ایجاد 
می کند، یا این که انتقادها مرتبط با کمربندی محافظتی است، که در این مورد می توان امیدوار بود 
برنامه پژوهشی به واسطۀ اصالح و رفع تناقضات در کمربند محافظتی خود موجب شود این برنامه به 

لحاظ نظری به برنامه ای پیشرو مبدل گردد.
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گام اول: هدف ترکيب در اقتصاد نهادگرایی جدید

در اولین گام برای تعیین هدف و ضرورت اقتصاد نهادگرایی جدید به عنوان یک ترکیب نظری 
ضروری است که نظریه های مبدأ آن، یعنی اقتصاد نئوکالسیک و اقتصاد نهادگرایی قدیم، تشریح و 
اقتصاد،  از طبقه بندی های اصلی در  به ترکیب مشخص گردد. شایان اشاره است که یکی  نیاز  علل 
تقسیم آن به خرد و کالن است. اقتصاد خرد به بررسی رفتار واحدهای اقتصادی انفرادی می پردازد، 
می دهد  قرار  بررسی  مورد  را  کلی  در سطح  اقتصادی  تغییرات  و  رفتارها  اقتصاد کالن،  آن که  حال 

)منکیو، ۱۳۹۹(.
بر  نئوکالسیک ها  است.  شده  داده  نسبت  نئوکالسیک  اقتصاد  به  عموماً  اقتصاد،  اصلی۱  جریان 
کاربرد ریاضیات برای کشف حقایق تاکید دارند (Lawson, 2006). بررسی بنیان های خرد در اقتصاد 
متمرکز  خرد  اقتصاد  و  فردی  تصمیم گیری های  بر  عمدتاً  آن ها  که  است  آن  از  حاکی  نئوکالسیک 
را موجودی  انسان  این جریان  نئوکالسیک محدودیت منابع است.  اقتصاد  هستند. مسئله اصلی در 
لذت گرا با عقالنیت ابزاری می داند که با بهینه سازی )تخصیص منابع( و به صورت تک بعدی، حسابگرانه 
و بدون دخالت عناصر ارزشی و اخالقی، در جهانی که در سیطره ابزارهای ریاضی است، به رتبه بندی 
کامل کاالها و بیشینه سازی مطلوبیت می پردازد. انسان اقتصادی نقطه بهینه را از برابری میان قیمت ها 
و مطلوبیت نهایی۲ شناسایی می کند. مکتب نهایی گرا به کمک این ابزار تحلیلي جدید )نهایی گرایی( و 
فنون ریاضیاتي تالش می کند علم اقتصاد را به یک علم اجتماعي دقیق تر تبدیل کند. از حیث اقتصاد 
کالن، نئوکالسیک ها معتقدند که هماهنگی منافع یا دست نامرئی از طریق سازوکار بازار در صورت 
افزایش آزادی های اقتصادی و دخالت حداقلی دولت در نظام اقتصادی موجب افزایش رفاه آحاد جامعه 
خواهد شد (Mashhadiahmad, 2015). آن ها با تکیه بر مدل های رسمی ریاضی برای تبیین علّی روابط 
اقتصادی معتقدند که فرم گرایي۳ قابل اعتمادتر از تحلیل هاي کالمي است. این اقتصاددانان عمدتاً در 
سنت پژوهش قیاسی4 کار می کنند (Rodrik, 2015) و روش شناسی آن ها مبتنی بر تحلیل های ایستا 
و فردگرایی روان شناختی۵ است که در آن افراد غایت تبیین هستند و حالت های روان شناختی مثل 
ترجیحات و سالیق جزو عوامل تعیین کننده محسوب می شوند (Lawson, 2006). مکتب نئوکالسیسم 

1. Mainstream Economics
2. Marginalism Utility
3. Formalism
4. Deductive
5. Individualism
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بر موضوع تعادل تمرکز دارد (Koppl et al., 2015). در چارچوب نئوکالسیکی، نهادهایی مثل تضمین 
شده اند  نظرگرفته  در  تامین شده  پیش  از  ضمنی  به طور  رقابتی،  بازارهای  وجود  و  مالکیت   حقوق 
(Acemoglu et al., 2005). همان گونه که مشاهده شد، اقتصاد جریان اصلی با توسل به عقالنیت ابزاری 

از توجه به نهادها۱ غفلت ورزیده است. این موضوع موجب شد که تعدادی از اندیشمندان اقتصادی 
فروض نئوکالسیسم را از حیث نهادی مورد نقد و واکاوی قرار دهند )نورث، ۱۳8۵(.

جریان انتقادی نهادگرایی قدیم در واکنش به نادیده گرفتن نقش نهادها در اقتصاد نئوکالسیک 
ظهور یافته است (Rutherford, 1995). نظریه پردازان این نحله، تعاریف مختلفی از نهاد ارائه کرده اند. 
وبلن۲ علم اقتصاد را نظریه فرایندها و آشکارسازی عادات می داند. او نهادها را شکل دهندۀ این فرایندها 
نهادها را  اثر می گذارند. وی  اقتصادی  بر عملکرد  اقتصادی و  بر رفتار کارگزاران  معرفی می کند که 
محصول عادت می داند (Veblen, 1909). کامونز۳، نهاد را به عنوان کنش جمعی در راستای کنترل، 
تا  سازمان نیافته  سنن  شامل  جمعی  کنش های  که  می کند  تعریف  فردی  کنش  بسط  و  آزادسازی 
مالحظات خصوصی و عمومی سازمان یافته می شود (Commons, 1931). بررسی مبانی خرد این جریان 
دگراندیش نهادی در خصوص چگونگی رفتار افراد و موضوع تعادل حاکی از آن است که نهادگرایان 
قدیم رویکرد »انسان عقالیی اقتصادی« را رها کرده اند و به بررسی رفتار اقتصادی در فضایی فرهنگی 
و نهادی روی آورده اند (Rutherford, 1994). اندیشمندان این گروه معتقدند محیط اجتماعی و نهادها 
انعکاس   اجتماعی عنوان می کنند که  اندیشمندان  این   .(Ayres, 1962) تاثیرگذار است  بر مطلوبیت 
مداوم تجارب بشری در فرایندهای توسعه به صورت پویا )دینامیک( است و بنابراین تاکید بر تعادل 
بی معناست (Parada, 2001). همچنین، آن ها معتقدند یکي دانستن عقالنیت و محاسبه خطاي فاحشي 
است، زیرا موضوع یادگیري را به طور آشکار مورد غفلت قرار می دهد. آن ها با طرح این پرسش عنوان 
می کنند چگونه می توان در یک نقطه از زمان کارگزاران را عاقل نامید، در حالی که آن ها در فرایند 
اطالعات  همه  مالک  افراد  این که  یعني  یادگیري،  عمل  خوِد  هستند؟  اطالعات  کسب  و  یادگیري 
نیستند، در نتیجه عقالنیت جهان شمول از دور خارج می شود (Hodgson, 1996). بر اساس این، آن ها 
موضوعات  بررسی   .(Clark & Bye, 1925) بودند  نظریه های جهان شمول  یافتن  برای  تالش  مخالف 
کالن این جریان نشان می دهد که نهادگرایان قدیم معتقدند به جای دست نامرئی، تضاد منافع میان 
گروه ها برقرار است و این طبقات برای کنش های هماهنگ با توجه به اشتراک در منافع اقتصادی از 

1. Institutions
2. Veblen
3. Commons
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طریق نهادها دست به تقویت خود می زنند. پس وجود طبقات و اعمال قدرت از طریق نهادها صورت 
می گیرد و بدیل تخصیص منابع برای بازار، ساختار نهادی جامعه است (Commons, 1934). این نحله، 
برخالف رویکرد فردگرایی از کل گرایی۱ بهره می جست (Lawson & Pesaran, 1985). آن ها معتقدند 
دسترسی به دانش محدود است (Reuter, 1994) و برای درک بهتر حقایق، مشاهدات تجربی و استقرا۲ 
به  انتقادی نسبت  اولیه جریانی  نهادگرایی  این،  بر اساس   .(Kerkmeester, 1999) را دنبال می کنند 
اقتصاد نئوکالسیک است که بر اساس تاکید بر عمل جمعی، بررسی های تکاملی و تاکید بر مشاهدات 
تجربی و استقرا به جای استدالل های قیاسی حیات ادامه یافت (Klein, 1999). در اردوگاه منتقدان به 
دگراندیش های نهادی، این عقیده وجود دارد که نهادگرایان قدیم در توسعه خود نسبی گرا و دارای 
معنای محوری مبهم هستند و مجموعه تفکرشان ترکیبی از توصیف و توجیه است. آن ها معتقدند 
غالب تحلیل ها در نهادگرایی قدیم چیزی جز خوب جلوه دادن ارجحیت های نویسنده نیست، چرا 
که نبود وضوح و کلیت مفاهیم کل گرا، اثبات قطعی فرضیات را غیرممکن می سازد. به دلیل کمبود 
»دقت« در نهادگرایی قدیم ضروری است نظارت مستمر با توسل به مشاهدات صورت گیرد. زمانی که 
کل گرایی از بنیان های تجربی جدا می شود، به سادگی به گمانه زنی غیرقابل کنترل و رهاشده تبدیل 
می شود. منتقدان جریان نهادی با نقد اولویت دادن موضوع بر روش عنوان می کنند کل گراها چارچوب 
مربوط به تبیین محتوای موضوعات را از پیش مشخص نمی کنند و روش هرچه باشد، بیش و پیش 
از هر چیزی باید علمی باشد (Wilber & Harrison, 1978). در ادامۀ انتقادات به جریان نهادی قدیم، 
بیش تر منتقدان جریان دگراندیش نهادی را ضدنظریه می دانند و اذعان می دارند خطر نهادگرایانی 
که به نظریه توجه ندارند کم تر از نئوکالسیک ها نیست، که به واقعیت های اقتصادی امعان نظر ندارند 
بیش  از  برنامه،  ارائه  عدم  دلیل  به  قدیم  نهادگرایان  که  می کنند  عنوان  منتقدان   .(Coase, 1998)

است  رقیب  بیش تر یک جنبش  قدیم  نهادگرایی  و   حد مشغول مخالفت های روش شناختی هستند 
و  نوزدهم  قرن  آخر  دهه  در  تدریجی  گسترش  علی رغم  نهادی  جریان  این   .(Williamson, 1998)

 اوایل قرن بیستم میالدی، به دلیل انتقادات فراوان جریان اصلی با آغاز دهه ۱۹4۰ رو به افول نهاد 
(Chavance, 2009). مجموعه انتقادات با تصریح نقاط ضعف و قوت دو جریان رقیب، موجب گردید که 

زمینه برای ظهور نهادگرایی جدید به عنوان یک امتزاج نظری فراهم گردد.
یکی از واقعیت هایی که نهادگرایان به آن معترف بودند، ساختار نهادی به مثابه قدرت است که 

۱. کل گرایی )Holism( بیان می کند باید به جای بررسی و تحلیل جداگانۀ اجزای پدیده ها به بررسی و تحلیل 
کلیت پدیده ها پرداخت.

2. Inductive
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این قدرت مجدداً حامی پرونده ساختار نهادی مبدأ قدرت و عملکرد آتی است. پس در تفکر نهادی، 
تاریخ مهم است. اهمیت تاریخ صرفاً به دلیل یادگیری از گذشته نیست، بلکه به واسطۀ تداوم نهادهایی 
است که گذشته و آینده را به هم مرتبط می سازد. بر اساس این، غالب تصمیمات امروز در چارچوب 
نهادی دیروز شکل می گیرند که از این موضوع در اقتصاد نهادگرایی جدید تحت عنوان وابستگی به 

.(North, 1992) مسیر۱ یاد می شود
بر  زیرا  نمی شوند،  متحول  به یکباره  بد  چه  پیشین چه خوب  نهادی  میراث های  این،  اساس  بر 
مبنای پایداری نهادی ساختارها و سازمان هایی شکل گرفته که منافع و حیاتشان در گرو تداوم آن 
نهادهاست. مبتنی بر همین اصل می توان تداوم ساختارهای رانتیر و البی گرانه را توضیح داد. پس 
اگر ساختاری از قبل رانتیر است، وابستگی به مسیر موجب تداوم رانتیریسم می گردد و حمایت های 
حامیان و کنشگران برخاسته از این بستر نهادی اجازۀ تغییر نهادی آشکار را نخواهند داد، چرا که در 
صورت تغییر نهادها، منافع و قدرتشان را از دست خواهند داد. این مسئله در حوزه علم به طور عام و 
علم اقتصاد به طور خاص نیز برقرار است و همان گونه که اشاره شد، مضاف بر افول نهادگرایان قدیم، 
در زمان شروع به کار نهادگرایی جدید، اکثریت اندیشمندان و پژوهشگران اقتصادی پیرو و مدافع 

اقتصاد نئوکالسیکی بودند.
اندیشمندان جدید نهادی با پذیرش اهمیت نهادها در حفظ وضع موجود تالش نمودند تا به جای 
خود  اهداف  پیشبرد  برای  بستر  این  از  نمایند،  اصلی  جریان  با  تقابل  صرف  را  خود  نیروی  این که 
میان  تفکر  این  نفوذ  و  نهادگرایی  قالب  در  اقتصاد  پیشبرد  نهادی  اندیشمندان  هدف  جویند.  بهره 
تقویت  و  معرفی  برای  قدرتمند  ابزاری  را  نئوکالسیک  نظریه  راستا  این  در  آن ها  است.  اقتصاددانان 
نهادگرایی جدید  بیان می توان  این  تعدیل فروض است. در  نیازمند  نمودند که صرفاً  تعریف  نهادی 
را اقتصاد نئوکالسیکی گسترش یافته ای دانست که اکنون توانایی توضیح پدیده های سیاسی و تطور 
ابزاری  عنوان  به  نئوکالسیک  نظریه  از  بهره گیری  می رسد  نظر  به   .(Richter, 2005) دارد  را  نهادها 
برای پیشبرد اهداف نهادی ناشی از خواست هوشمندانه اندیشمندان جدید نهادی است. با کنکاش 
در نظرات آن ها می توان به شواهدی بر این مدعا دست یافت. در این راستا، ویلیامسون اشاره می کند 
که نهادگرایان جدید مانند نهادگرایان قدیم، کار خود را با نقد نظریه اقتصادی موجود، به دلیل سطح 
انتزاعی جریان اصلی  به وضوح فروض  نهادگرایان قدیم  آغاز کردند. در حالی که  انتزاع  باالی  بسیار 
 .(Williamson, 1975) اقتصاد را رد می کردند، نهادگرایان جدید سعی در تعدیل این فروض داشتند

1. Path Dependent
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علی رغم  کرده اند.  حفظ  قدیم  نهادگراي  اقتصاد  از  را  خود  فاصله  همواره  نهادگرایان  حال،  هر  در 
این تفاوت، هر دو جریان تمایل به گسترش موضوع در ورای مرزهاي استاندارد نئوکالسیکي دارند 
(Rutherford, 2001). در این راستا کوز، از اندیشمندان برجسته نهادگرایی جدید، هشدار می دهد که 

حملۀ صریح و مستقیم به نئوکالسیک گرایي نه مطلوب است نه مورد نیاز. در دومین اجالس سالیانه 
انجمن بین المللی اقتصاد نهادي جدید که در سپتامبر ۱۹۹8 در پاریس برگزار شد، کوز و نورث دوباره 
تاکید کردند که نمایندگان اقتصاد نهادي جدید قصد معرفی جانشیني برای نظریه نئوکالسیک ندارند 
(Richter, 2005). بر اساس این، می توان نتیجه گرفت که نهادگرایان جدید به تاثیر نهادها در اقتصاد 

اذعان داشتند. آن ها معتقدند ساختار نهادی موجود از حمایت سازمان ها و گروه های قدرتمند حامی 
برخوردار است و آشکارا اجازۀ تغییر نهادی را نخواهد داد. جستجو و بررسی نظرات ضمنی نهادگرایان 
زمان،  نهادها و جریان قدرتمند علمی آن  با  تقابل آشکار  برای عدم  نشان می دهد که آن ها  جدید 
هدف خود را تعدیل فروض و گسترش اقتصاد نئوکالسیکی اعالم کردند، اما در واقع هدف اصلی آن ها 
گسترش و تقویت تفکر نهادی در بستر نئوکالسیکی بود. در راستای تحقق این هدف، قابل پیش بینی 
مقداری  بروز  موجب  مبدأ  جریان  دو  در  حاکم  متفاوت  فروض  و  انتقادی  شدید  مواضع  که  است 
این است  این، آنچه مهم است  پایه  بر  نهادگرایی جدید گردد.  اقتصاد  ناسازگاری در ترکیب نظری 
که آیا تعریف کردن چنین هدفی موجب التقاط در هسته سخت گردیده است یا آن ها با بکارگیری 
ابداعات بدیع نظری در هسته سخت ناسازگاری را کاهش و معطوف به کمربندی محافظتی نموده اند؟ 

این موضوعی است که در ادامه با توجه به تصریح هدف پیگیری می گردد.

گام دوم: توانایی اقتصاد نهادگرایی جدید در ایجاد فرازبان

برای بررسی فرازبان در اقتصاد نهادگرایی جدید ضروری است ابتدا فروض هسته سخت و کمربند 
محافظتی هر سه برنامه بررسی گردد تا مشخص شود آیا نحله جدید توانسته است زبان مشترکی از 
نظریه های مبدأ به وجود آورد یا خیر؟ در این جهت فروض هسته سخت در برنامه های پژوهشی مبدأ 
یعنی اقتصاد نئوکالسیک و اقتصاد نهادگرایی قدیم از گام اول به دست آمدنی است. بنابراین، در ادامه 
ضروری است تعاریف، مفاهیم، فروض و کارکردهای نهادها در نحله جدید تشریح گردد. در پایان این 

گام فروض هسته سخت هر سه برنامه پژوهشی تلخیص و ارائه می گردد.
نخستین بار اصطالح نهادگرایی جدید توسط ویلیامسون در سال ۱۹۷۵ مورد استفاده قرار گرفت 
(Williamson, 1975). اما در واقع این مکتب پیش تر در سال ۱۹۳۷ با مقاله کوز با عنوان »ماهیت 
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بنگاه« معرفی شده بود (Coase, 1937). انتشار کتاب »نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی« 
و  نورث  و  کوز  به  و ۱۹۹۳  در سال های ۱۹۹۲  نوبل  جایزه  اعطای  نورث،  توسط  دهه  این  آغاز  در 
 چندین مطالعه بین کشوری ازجمله مطالعات ناک و کفر۱ )۱۹۹۵( سبب توجه به این مکتب گردید 
(Ménard  Shirley, 2014). در تعریف نهاد، نورث عنوان می کند که نهادها قوانین بازی در جامعه اند، یا 

به عبارتی دقیق تر، قیودی وضع شده از جانب نوع بشر هستند که روابط متقابل انسان ها را با یکدیگر 
شکل می دهند )نورث، ۱۳8۵(. کوز نهادها را به منزلۀ بدنه علم اقتصاد می داند و معتقد است مطالعه 
علم اقتصاد هم بدون در نظرگرفتن نهادها قابل تصور نیست. وی عنوان می کند نهاد در قالب سازمانی 
روابط  از  نظامی  ایجاد  موجب  منابع  هدایت  با  کارآفرین  که  به نحوی  است،  مطرح  بنگاه  همچون 
تحت عنوان بنگاه می گردد (Coase, 1937). ویلیامسون، مطابق شکل )۵(، با ارائه چهار سطح تحلیل 
اجتماعی معتقد است نهادهای سطح یک یا ارزش های اجتماعی مانند هنجارها، فرهنگ ها، آداب و 
سنن، دارای پایداری اجتماعی هستند. سطح بعدی، محیط نهادی مانند قیود و قوانین رسمی است. 
نهادهای سطح سوم یا حکمرانی، وظیفه سازگاری ساختارهای اعمال مدیریت با مبادالت را بر عهده 
دارند. سطح چهارم یا سطح تخصیص منابع به مباحث نئوکالسیکی مانند تابع تولید بنگاه و تعدیل 

.(Williamson, 2000) قیمت اختصاص دارد

1. Knak & Keefer
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واقع  اما در(. Williamson, 1975) گرفتاستفاده قرار  مورد 5791اصطالح نهادگرایی جدید توسط ویلیامسون در سال نخستین بار 
نهادها، »انتشار کتاب (. Coase, 1937) شده بود معرفی« ماهیت بنگاه»با عنوان  با مقاله کوز 57۹9تر در سال  این مکتب پیش

و نورث و  به کوز 577۹و  577۱های  توسط نورث، اعطای جایزه نوبل در سالدر آغاز این دهه « تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی
(. Ménard & Shirley, 2014) گردیدبه این مکتب  سبب توجه (5771) 5ناک و کفرکشوری ازجمله مطالعات چندین مطالعه بین

شده از جانب نوع بشر  قیودی وضع تر، یا به عبارتی دقیق ،اند نهادها قوانین بازی در جامعهکه کند  عنوان می نورثدر تعریف نهاد، 
داند و  بدنه علم اقتصاد می ۀمنزل کوز نهادها را به (.5۹31 نورث،)دهند  میبا یکدیگر شکل را ها  هستند که روابط متقابل انسان

سازمانی همچون  کند نهاد در قالب وی عنوان میست. تصور نی گرفتن نهادها قابلطالعه علم اقتصاد هم بدون در نظرمعتقد است م
 (.Coase, 1937) گردد میروابط تحت عنوان بنگاه  که کارآفرین با هدایت منابع موجب ایجاد نظامی از نحوی به ،استبنگاه مطرح 

های اجتماعی مانند  معتقد است نهادهای سطح یک یا ارزش ارائه چهار سطح تحلیل اجتماعی با ،(1) شکلمطابق  ،ویلیامسون
. سطح بعدی، محیط نهادی مانند قیود و قوانین رسمی است. هستندها، آداب و سنن، دارای پایداری اجتماعی  هنجارها، فرهنگ

د. سطح چهارم یا سطح نساختارهای اعمال مدیریت با مبادالت را بر عهده دار وظیفه سازگارینهادهای سطح سوم یا حکمرانی، 
 (.Williamson, 2000) داردتخصیص منابع به مباحث نئوکالسیکی مانند تابع تولید بنگاه و تعدیل قیمت اختصاص 

 
 هدف ها توالی دوره سطوح نهادی سطوح

 اول

 

های محصورشده سنتی: نهادهای غیررسمی،  ارزش
 هنجارها، مذهبها،  ها، سنت رسم

                            

از صد تا هزار 
 سال

محاسباتی و اغلب غیر
 اتفاقی خود به خودی

  ویژه حقوق مالکیت به ،محیط نهادی: قواعد رسمی بازی دوم
 از ده تا صد

 سال

سازی و تحقق  شفاف
عنوان  محیط نهادی به

 مرحله اول اقتصادی کردن

 سوم
                            

 ویژه قراردادها اعمال مدیریت و تدبیر امور، انجام بازی به
  )سازگاری ساختارهای اعمال مدیریت با مبادالت(

از یک تا ده 
 سال

سازی و تحقق  شفاف
ساختار اعمال مدیریت: 

مرتبه دوم اقتصادی 
 کردن

 چهارم
                            

 و اشتغال: تخصیص منابع
  ها( ها و مقادیر، آرایش سازگارسازی انگیزش )قیمت

 در جریان
سازی و تحقق  شفاف

شرایط نهایی: مرتبه سوم 
 از اقتصادی کردن

 
 (Williamson, 1975: 597) چهار سطح تحلیل اجتماعی ویلیامسون: 5شکل 

 
ای میان  نهادگرایان قدیم معتقدند وابستگی دوسویهبا نهادهاست.  ها آنوجه افتراق نهادگرایی قدیم و جدید در نحوه تعامل  ترین مهم

دهد که  این بیان نشان می(. 5۹31هاجسون، ) داند یت را از فرد به نهاد میکه نحله جدید علّ حالی نهادها و افراد وجود دارد. در
است که  این تماعی است. بر پایهاج های عنوان پدیده تبیین نهادها بهنقطه شروع تحلیل در مورد افراد منطقی،  های کنش

سوی از  کنند ساختن نظریه نهادها بر مبنای انتخاب فردی گامی است به های خرد عنوان می فراوان بر بنیان کیداتنهادگرایان با 
رهیافتی ضروری است زیرا هر های موجود میان اقتصاد و سایر علوم اجتماعی. رهیافت مبنی بر نظریه انتخاب،  میان برداشتن تفاوت

نهاده شود. نقطه قوت نظریه اقتصاد خرد  ای درباره رفتار انسانی بنا باید بر اساس نظریه پذیر طقاً سازگار و بالقوه آزمونمن ۀمجموع
بنیادین این دو  تفاوتاز دیگر  (.5۹31نورث، )شده است  در مورد رفتار انسانی ساختهروضی آن است که این نظریه بر اساس ف

 کارگیری نهادها غریزی استمعتقدند بنهادگرایان قدیم مکتب نهادی در چگونگی توسعه و عملکرد نهادها نهفته شده است. 
(Veblen, 1899 .)نگرند جویانه به نهادها می اما نهادگرایان جدید از زاویه مناسبات منطقی و صرفه (Rutherford, 1995 .) بررسی

                                                           
1. Knak & Keefer 

(Williamson, 1975: 597)شکل5:چهارسطحتحلیلاجتماعیویلیامسون

مهم ترین وجه افتراق نهادگرایی قدیم و جدید در نحوه تعامل آن ها با نهادهاست. نهادگرایان قدیم 
معتقدند وابستگی دوسویه ای میان نهادها و افراد وجود دارد. در حالی که نحله جدید علّیت را از فرد 
به نهاد می داند )هاجسون، ۱۳8۶(. این بیان نشان می دهد که کنش های افراد منطقی، نقطه شروع 
تحلیل در مورد تبیین نهادها به عنوان پدیده های اجتماعی است. بر پایه این است که نهادگرایان با 
تاکید فراوان بر بنیان های خرد عنوان می کنند ساختن نظریه نهادها بر مبنای انتخاب فردی گامی 
است به سوی از میان برداشتن تفاوت های موجود میان اقتصاد و سایر علوم اجتماعی. رهیافت مبنی 
بر نظریه انتخاب، رهیافتی ضروری است زیرا هر مجموعۀ منطقاً سازگار و بالقوه آزمون پذیر باید بر 
اساس نظریه ای درباره رفتار انسانی بنا نهاده شود. نقطه قوت نظریه اقتصاد خرد آن است که این نظریه 
بر اساس فروضی در مورد رفتار انسانی ساخته شده است )نورث، ۱۳8۵(. از دیگر تفاوت بنیادین این 
نهادگرایان قدیم معتقدند  نهفته شده است.  نهادها  نهادی در چگونگی توسعه و عملکرد  دو مکتب 
و  منطقی  مناسبات  زاویه  از  جدید  نهادگرایان  اما   .(Veblen, 1899) است  غریزی  نهادها  بکارگیری 
صرفه جویانه به نهادها می نگرند (Rutherford, 1995). بررسی اصول و مبانی خرد در چگونگی رفتار 
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افراد نشان می دهد که این موضوع مستلزم انجام رفتارهای منطقی و پذیرش کمیابی و رقابت است، 
اما برخالف نئوکالسیک ها که بر اطالعات کامل و عقالنیت ابزاری تاکید دارند، نهادگرایان جدید به 
عنوان  این موضوع تحت  از  که  دارند  اذعان  پردازش  برای  و ظرفیت ذهنی محدود  ناقص  اطالعات 
برای کاهش  با عقالنیت محدود  اقتصادی  انسان  یاد می شود. در چنین شرایطی،  عقالنیت محدود۱ 
نااطمینانی اقدام به انتخاب در چارچوب نهادی می نماید، زیرا نهادها ساختارهایی هستند که قواعد 
تعامل را شکل می دهند تا زمینه را برای بیش ترین عملکرد منطقی فراهم آورند. بهره گیری از نهادها 
به عنوان قواعد بازی ناشی از پایداری نهادی است، زیرا حمایت های ایدئولوژی های حامی و کنشگران 
برخاسته از بستر نهادی موجود موجب می شود که نهادها به حیات خود ادامه دهند که از این تداوم، 
همان گونه که اشاره شد، تحت عنوان وابستگی به مسیر یاد می شود. بر اساس این، غالب تصمیمات 
امروز در چارچوب نهادی دیروز شکل می گیرند (North, 1992). بر اساس مطالب مطرح شده، نهادها به 
عنوان پدیده های اجتماعی توسط بشر خلق می شوند تا منافع افرادي را تامین کنند که )کم  و بیش( 
این نحله نظریه ای درباره رفتار  اذعان دارند که  به صورت عقالني عمل می کنند. نهادگرایان جدید 
انسانی بر پایه بنیان های اقتصاد خرد است. طرح چنین موضوعاتی بیانی از فردگرایی روش شناختی۲ 
افراد  و کنش های  تصمیم ها  بر  را  تاثیر خود  نهایت  در  اجتماعی  پدیده های  که  مفهوم  بدین  است، 
می گذارند. بنابراین، کنش ها هم تحت تاثیر رجحان های افراد و هم تحت تاثیر پدیده های اجتماعی 
همانند نهادهای مختلف هستند. به عبارتی، تبیین نیازمند افراد و روابط میان آن هاست. فردگرایی 
روش شناختی شکل ضعیف تر فردگرایی روان شناختی است (Lawson & Pesaran, 1985). راِدرفورد 
در برشمردن تفاوت های اقتصاد نهادی قدیم و جدید عنوان می کند که نحله قدیم بر اساس کل گرایی 
فردگرایی  بر  مبتنی  جدید  نهادگرایی  که  حالی  در  می کند،  پیگیری  را  خود  اهداف  روش شناختی 
روش شناختی است (Rutherford, 1996). اندیشمندان این نحله بر نظریه هزینه های مبادله و نظریه 
بازی ها برای تعامل افراد در یک محیط نهادی ثابت یا مقایسه ای ایستا )نه تکاملی( متمرکز شده اند 
(Arnsperger & Varoufakis, 2006). همچنین در نگرش کوز، روش قیاسي ِصرف در اقتصاد به روش 

با  انطباق  و  اثبات  به  محکوم  تخته سیاه  روي  مدل هاي  که  توضیح  این  با  است،  معروف  تخته سیاه 
واقعیت است (Klein, 1999). پس نحله جدید از ترکیبی از رویکردهای قیاس و استقرا بهره می گیرد 

.(Medema et al., 1999)

برای بسط بیش تر ویژگی های انسان در نهادگرایی جدید، ادامه موضوع با نظر دو اندیشمند مطرح 
این جریان یعنی نورث و ویلیامسون پیگیری می گردد. نورث اذعان دارد که درک ذهن انسان برای 

1. Limited Rationality
2. Methodological Individualism
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توضیح  این، وی  پایه  بر  است.  مهم  را شکل می دهد،  نهادها  که  تصمیم گیری،  فرایند  روشن شدن 
می دهد که افراد بر اساس مدل های ذهنی متفاوتی تصمیم می گیرند. مطابق نظر او، نهادها خارج از 
ذهن انسان و مدل های ذهنی )اعتقادات، ایدئولوژی ها، دانش( درون ذهن انسان هستند. نورث معتقد 
است که قواعد رسمی در دنیای بدون ایدئولوژی )هنجارهای اخالقی و ارزشی( نئوکالسیکی نمی توانند 
مانع از سواری مجانی شوند، اما ایدئولوژی با افزایش سرمایه اجتماعی موجب کاهش هزینه مبادله 
ناشی از سواری مجانی می گردد. او بر اهمیت باورها و نحوه تعامل آن ها با واقعیت اجتماعی تاکید 
می کند (North, 2005). برخالف مقوله ایدئولوژی نورث، ویلیامسون عنوان می کند که اگر فرض بر 
عقالنیت کامل باشد، هیچ قرارداد ناقصی منعقد نمی شود، اما از آن جا که عقالنیت محدود است، پس 
منافع  امکان،  افراد در صورت  که  قراردادها موجب می شود  بودن  ناقص  ناقص اند.  قراردادها همواره 
خود را با فریبکاری دنبال کنند. ویلیامسون از این موضوع تحت عنوان فرصت طلبی۱ نام می برد. بر 
اساس این، ویلیامسون عنوان می کند که در هر لحظه از زمان، به دلیل احتمال فرصت طلبی افراد و 
قراردادهای ناقص، باید در طراحی هر بنگاه سازوکاری برای سازماندهی امور انتخاب شود که برای 

.(Williamson, 1998) سازمان کم ترین هزینه مبادله را ایجاد کند
الزم به توضیح است که اقتصاد نهادی جدید دارای دو جریان عمده است. یکی بر بحث قراردادها، 
حقوق مالکیت و مباحث بنگاه متمرکز است که توسط کوز و ویلیامسون هدایت می شود، و دیگری بر 
 .(Ménard & Shirley, 2014) بحث موضوعات مرتبط با ساختارهای کالن به رهبری نورث تاکید می کند
از آن جا که نهادها چارچوب های تعاملی را برای کل جامعه فراهم می آورند، پس تغییر قواعد تعاملی 
جامعه، یعنی تغییر نهادی، در زمره مقوالت کالن نهادگرایی جدید است. در این راستا، نهادگرایان جدید 
در تعریف »تغییر نهادی«، آن را سازگاری مرزی با مجموعه ای مرکب از قوانین، هنجارها و اجرا معرفی 
می کنند. آن ها تصریح می کنند که تغییر نهادی همزمان به صورت گسسته و پیوسته اتفاق می افتد. 
تغییرات نهادی گسسته، مانند انقالب و اشغال کشورها، موجب تزلزل جدی نسبت به رویه های قبلی 
می شود و فرصت محدودی برای اصالحات گسترده پیش می آورد. اما برخالف چنین فرصتی، ناسازگاری 
قواعد جدید با هنجارهای موجود اجازۀ جهش نهادی را نخواهد داد و تغییر نهادی تدریجی و اندک 
خواهد بود. در تغییر نهادی پیوسته، تغییرات در رجحان ها و قیمت های نسبی حاصل از تغییرات مداوم 
برون زا )نظیر تغییرات در کل جمعیت، دانش( است که کارآفرینان سیاسی و اقتصادی را سوق می دهد 
تا دریابند که می توانند با ترتیبات نهادی دیگر، وضع بهتری در فعالیت های رانتی یا تولیدی خود داشته 

1. Opportunism
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باشند. تغییر مرزهای نهادی تا زمانی که تعادل نهادی برقرار شود، ادامه می یابد. در تعادل، طرفین تجدید 
ساختار توافق ها را مقرون به صرفه نمی دانند )نورث، ۱۳8۵(. 

اقتصاد  سوی  از  مبادله  هزینه های  شدن  گرفته  نادیده  نورث،  انتقاد  کالن  موضوعات  دیگر  از 
نئوکالسیک است. او با اشاره به حجم باال و روزافزون معامالت در درآمد ملّی، بر لزوم بازنویسی رابطه 
سنتی تولید تاکید دارد (Furubotn & Richter, 1991). نورث عنوان می کند که »اگر به عقل سلیم 
مراجعه کنیم به سادگی درمی یابیم که چه تالش ها و منابع قابل توجهی را به امر اندازه گیری، اجرا و 
نظارت بر قراردادها اختصاص داده ایم. تعهدنامه ها، ضمانت نامه ها، عالئم تجاری، منابع تخصیص یافته به 
دسته بندی و درجه بندی، مطالعات زمان سنجی و حرکت سنجی، تعهدات کارگزاران، داوری واسطه گری 
اندازه گیری و اعمال هستند«  البته کل نظام فرایند دادرسی همگی منعکس کنندۀ حضور فراگیر  و 
)نورث، ۱۳8۵: ۶۰(. نورث علت فقیر ماندن کشورهای جهان سوم را عدم تشویق فعالیت های مولد 
به واسطه محدودیت های نهادی می داند. وی اذعان دارد که سرانه هزینه مبادله در این کشورها نسبت 
نهادهایی  را  اقتصادی  بنیادی رشد  عوامل  و  علل  نورث  است.  بیش تر  بسیار  پیشرفته  به کشورهای 
می داند که به کاهش هزینه های مبادله و افزایش بهره وری از طریق تخصصی کردن فعالیت ها و فرایند 

.(North, 1990) مبادله منجر می شوند
بررسی اصول و مبانی این نحله حاکی از آن است که نهادها کارکردهای ویژه و متنوعی را به 
عهده دارند. برای نیل به اهداف پژوهش و شناخت بیش تر مکتب جدید نهادی، ضروری است مهم ترین 

کارکردهای ماتریس نهادی بیش  از پیش تدقیق و تصریح گردد.
تعيين دایره انتخاب و کنش: همان گونه که اشاره شد، نهادها قیودی هستند که دایره انتخاب 
افراد و جوامع را در طول زمان تعیین می کنند و تاثیر فراوانی بر تصمیم گیری کنشگران اقتصادی 
می گذارند. بنابراین، نهادها چارچوب انتخاب های افراد را تعیین می کنند و این چارچوب نهادی است 
که با تاثیر بر انتخاب ها جهت حرکت افراد و جوامع را شکل می دهند و ساختار آن را تعیین می نمایند 
(North, 1990). به عبارت دیگر، می توان گفت که نهادهای خوب با تخصیص صحیح، امکان انباشت 

انحراف در تولید و  باعث  اما نهادهای غیرمولد و رانتی  نوآوری را فراهم می آورند،  عوامل و تسهیل 
.)Acemoglu et al., 2003; North, 1990( کاهش سطح فعالیت های اقتصادی می شود

ایجاد نظم: برخی به استناد دست نامرئی، وجود هارمونی در تمام کنش های اقتصادی را مطابق 
با قانون طبیعی امری خودجوش تلقی می کنند، اما نهادگرایان برخالف این دیدگاه معتقدند که نهادها 
نظم را به وجود می آورند (Boland, 1979). نیاز به اشاره است که ماهیت حصول نظم، برای ردیابی 
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توسعه ضروری است. بر اساس این، دو نوع نظم مورد تاکید است: اولین نوع نظم بر اساس دسترسی 
محدود به قدرت و ائتالف طبقه حاکم برای تقسیم رانت میان اعضاست. این شیوۀ اداره جامعه هرچند 
خشونت را از بین می برد و موجب ایجاد نظم در جامعه می گردد، اما مضراتی نیز به همراه دارد که 
مهم ترین آن ها مختل شدن رشد بلندمدت است، زیرا تعریف قوانین به گونه ای است که حقوق مالکیت 
و رانت های طبقه حاکم را افزایش می دهد. دومین نوع نظم مبتنی بر رقابت و بر اساس دسترسی آزاد 
به قدرت است. در این نوع نظم، شکست در حل مشکالت باعث از دست رفتن قدرت سیاسی حکام 
می شود، زیرا مخالفان سیاسی انگیزه قوی و بستر مناسب برای ابداع راه حل های خالق دارند. در نظم 
مبتنی بر رقابت، دولت به دنبال حفظ خود از طریق نهادهای کاراست. پیگیری این رویکرد، جامعه را 

.(North et al., 2009) در مسیر رشد و توسعه قرار می دهد
اقتصاد متعارف قیمت ها نقش هماهنگ کردن دانش  هماهنگ سازی دانش معامله گران: در 
افراد در بازار را بر عهده دارند. اما برخالف این دیدگاه، اندیشمندان نهادی معتقدند چون نهادها به 
عنوان قواعد بازی از پذیرش همگاني برخوردارند، در حقیقت نهادها وظیفۀ هماهنگ سازی دانش و 
قواعد مشترک را بر عهده دارند (Mantzavinos et al., 2004). از این رو، نهادهای غالب همانند چگونگی 
تعیین حقوق مالکیت، دانش مشترک شرکت کنندگان در بازار است. این حقوق، برای توسعه بازارها و 
کاهش احتمال بروز اختالف بین روابط انسان ها و کمک به اجرای قراردادها، بسیار حائز اهمیت است.
انسان  با  انسان  به رابطه  با کاال  انسان  به دنبال پیشرفت های صنعتی، رابطه  کاهش بی ثباتی: 
تبدیل شد که پیامد آن افزایش شدید وابستگی های انسانی و افزایش نااطمینانی بود. نهادگرایان جدید 
معتقدند انسان ها نهادها را برای کاهش نااطمینانی ایجاد کردند. نهادها با ایجاد ساختارهای باثبات، 
امکان تصمیم گیری برای مبادله، تخصصی شدن، سرمایه گذاری، ریسک پذیری، تسهیل و نوآوری را 
فراهم می آورند (North, 1990). برای مثال، از نظر سرمایه گذاران نهادهایی چون امنیت دارایی بسیار 

مهم تر از تغییرات نرخ سود است.
توزیع درآمد: نهادها نه تنها بر عملکرد اقتصادی، بلکه بر نحوۀ توزیع درآمد نیز اثر می گذارند 
(Acemoglu & Robinson, 2006). نهادهای یک جامعه از قبیل چگونگی حکمرانی، محیط نهادی، 

و قواعد مالکیت تعیین می کنند که منافع و درآمدها از چه طریقی حاصل و چگونه توزیع گردند و 
این قواعد نهادی است که تعیین می کنند توزیع درآمد بر اساس بهره وری یا بهره کشی صورت گیرد.

تعيين هزینه های مبادله: همان گونه که بیان شد، در دنیای نئوکالسیکی با عقالنیت ابزاری و 
اطالعات کامل، مبادالت بدون هزینه انجام می شوند، اما به علت اطالعات ناقص و عقالنیت محدود 
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در دنیای واقعی، مبادالت هزینه بر هستند. در دنیای کنونی، برخالف اعصار گذشته، مبادالت کم تر 
شخصی )نورث، ۱۳8۵( و بیش تر مبتنی بر قراردادهایی است که همواره امکان نقض آن ها وجود دارد 
(Williamson, 1985). از نظر نورث هزینه های تعیین، تصریح و تضمین اجرای قراردادها که شامل 

تمام هزینه های سازمان سیاسی و اقتصادی است که برای برخورداری از منافع مبادله باید پرداخت 
را  مبادله  هزینه های   ،)۱۹۶۹( ارو۱   .(North, 1984) می دهند  تشکیل  را  مبادله  هزینه های  گردد، 
هزینه های اداره کردن سیستم اقتصادی توصیف می کند. ویلیامسون )۱۹8۵(، آن را معادل اصطکاک 
برای مالکیت،  ناامنی ها  انواع  نهادهای غیرکارا مانند رشوه،  در سیستم های فیزیکی قلمداد می کند. 
حاکمیت غیرقابل اعتماد، و پایبند نبودن به قراردادها نقش جدی در افزایش هزینه مبادله و به صرفه 
نبودن بخشی از مبادالت ایفا می کنند. پس سطح تولیدات کاهش می یابد و بنگاه ها در مقیاس کوچک 
عمل می نمایند. سقوط سطح مبادالت مانع از گسترش تجارت، تقسیم کار کافی، تخصص گرایی، و 
افزایش بهره وری و رشد اقتصادی می شود و اقتصاد را در وضعیت معیشتی سنتی، زمینگیر می نماید 
است  مبادله  هزینه های  نمودن  کمینه  جدید  نهادگرایان  اصلی  دغدغه  این رو،  از   .(North, 1994) 

.(Williamson, 1998)

مسیر  به  وابستگی  علت  به  شد،  اشاره  که  همان گونه  بلندمدت:  عملکرد  مسير  پيش بينی 
تحوالت نهادی بسیار ُکند است، در نتیجه، نهادهای اجتماعی نیز به نسبت باثبات هستند. به همین 
دلیل، تصمیم ها و انتخاب های امروز و فردا غالباً در همان چارچوب نهادی انتخاب های دیروز شکل 
می گیرند (North, 1992). این پایداری نهادی و وابستگی به مسیر در ترکیب با انتخاب و رفتار منطقی، 
قابلیت پیش بینی آینده را میسر می سازد (Rutherford, 1995)، در حالی که نهادگرایان قدیم معتقدند 

.(Veblen, 1899) گسترش تکاملی نهادها اجازه پیش بینی در آینده را نمی دهد
پس از بسط کارکردهای نهادها در نهادگرایی جدید ضروری است که هسته سخت هر سه برنامه 
پژوهشی تعیین گردد. همان گونه که اشاره شد، فروض بسیار کلی و مشترکی که مورد توافق همه 
بیان شده،  پایه مطالب  بر  برنامه پژوهشی هستند، در هسته سخت قرار می گیرند.  اندیشمندان یک 
اصول کلی در اقتصاد نئوکالسیک نشان می دهد که افراد بر مبنای لذت گرایی با استفاده از عقالنیت 
و اطالعات کامل به بهینه سازی می پردازند و نیازی به نهاد ندارند. اقتصاد نئوکالسیکی در تحلیل های 
خود از فردگرایی روان شناختی و قیاس بهره می جوید، اما بر پایه فروض مشترک در اقتصاد نهادگرایی 
قدیم مبرهن است که در این جریان نهادی، مطلوبیت و انتخاب های افراد متاثر از نهادهاست و رابطه 

1. Arrow
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چارچوب  برنامه،  این  تحلیل های  و  آموزه ها  مطابق  است.  انباشته  علّیت  دارای  نهادها  و  افراد  میان 
نهادی ساختاری برای تحمیل و تداوم قدرت است. نهادگرایان قدیم ضمن تاکید بر محدودیت دانش 
از کل گرایی و استقرا استفاده می کنند. نهادگرایی جدید با بکارگیری بنیادهای خرد صریح و تعدیل 
با تعدیل فروض  برقرار کند. آن ها  را میان آن ها  زبان مشترکی  فروض هر دو جریان سعی می کند 
انسان اقتصادی با عقالنیت کامل و همچنین انسان کاماًل نهادی، افراد جامعه را انسان های اقتصادی 
با عقالنیت محدود تعریف می کنند که برای کاهش هزینه مبادله از چارچوب نهادی به عنوان قواعد 
تعاملی بهره می جویند. این نحله از طریق تاثیر نهادها بر هزینه مبادله، نهادها را به عملکرد اقتصادی 
نئوکالسیکی وارد نموده است. نهادگرایی جدید با استفاده از فردگرایی روش شناختی همزمان هر دو 
فردگرایی نئوکالسیکی و پدیده های اجتماعي نظیر نهادها را مورد توجه قرار می دهد. جریان اقتصاد 
نهادگرایی جدید، همچنین از رویکردهای قیاس و استقرا در تحلیل های خود بهره می جوید. در جدول 

)۲(، عناصر و فروض مشترک هر سه برنامه پژوهشی ارائه می گردد.

جدول2:هستهسختبرنامههایپژوهشی
اقتصادنئوکالسیکی،اقتصادنهادگراییقدیم،واقتصادنهادگراییجدید

اقتصاد نهادگرایی جدیداقتصاد نهادگرایی قدیماقتصاد نئوکالسيکمولفه های برنامه پژوهشی

انسان اقتصادی با نگرش به انسان
انسان اقتصادی با عقالنیت انسان نهادیعقالنیت کامل

محدود

چارچوب نهادی به عنوان دنیای بدون نهادنگرش به نهاد
ساختار سلطه

ساختار نهادی به عنوان 
قواعد تعاملی

فردگرایی روش شناختیکل گرایی روش شناختیفردگرایی روان شناختیروش شناسی
مبادلهنهادنهاییواحد تحلیل

قیاس و استقرااستقراقیاسنوع استدالل غالب
ناقصمحدودکاملوضعیت اطالعات و دانش

با توجه به مقایسه فروض هسته سخت اقتصاد نهادگرایی جدید با جریان های مبدأ می توان گفت 
که نحله جدید توانسته با تعدیل و بکارگیری فروض مناسب، زبان مشترکی را میان هر دو جریان 
نئوکالسیکی و نهادی قدیم به وجود آورد. پس می توان نتیجه گرفت که نهادگرایی جدید در برقراری 
فرازبان موفق بوده است. بر اساس این، مبرهن است که اقتصاد نهادگرایی جدید نه فقط به واسطۀ 
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بکارگیری  و  مبدأ  جریان های  از  کدام  هر  اساسی  فروض  تعدیل  خاطر  به  بلکه  مبادله  هزینه  ابداع 
فروض واقعی تر مانند اطالعات ناقص، انسان اقتصادی با عقالنیت محدود، حضور نهادها، در نظرگرفتن 
»مبادله« به عنوان واحد تحلیل، و فردگرایی روش شناختی توانسته است با ایجاد زبان مشترک تقابل 

بین دو جریان رقیب را در ترکیب نظری خود کمینه نماید.

گام سوم: تعيين نوع ترکيب در اقتصاد نهادگرایی جدید

در گام سوم با بررسی فروض هسته سخت در اقتصاد نهادگرایی جدید و مقایسه آن با جریان های 
مبدأ نوع ترکیب مشخص می گردد. الزم به یادآوری است که در ترکیب از نوع تحویلی یا فروکاهش، 
یک نظریه به عنوان اصطالحات یا بخشی از نظریه دیگر مورد بازنگری و تعریف مجدد قرار می گیرد. 
بنابراین، به یک نظریه هسته ای واحد می رسد. در ترکیب از نوع سنتز، نسبت به نظریه های مبدأ عناصر 
جدیدی به هسته سخت اضافه شده است. در ترکیب نظریه ها به صورت افقی هر یک به بررسی جنبه 
متفاوتی از موضوع پرداخته است. ترکیب، طولی یا عمودی به دو معنا بکار رفته است. در معنای اول، 
مراد از ترکیب عمودی، ترکیب میان نظریه هایی است که هر یک به مراحلی از موضوع توجه نموده 
است. در معنای دوم، ترکیب میان نظریه های مربوط به رشته های مختلف علوم انسانی مورد نظر است 

که هر یک در سطح معینی به بررسی امور انسانی می پردازد.
همان گونه که در نتیجه گیری گام سوم مشخص است، هسته سخت نهادگرایی جدید کاماًل مشابه 
اقتصاد نئوکالسیکی یا نهادگرایی قدیم نیست و نسبت به نظریه های مبدأ تعدیل گشته و مولفه های 
جدیدی به آن اضافه شده است. برای مثال در اقتصاد نئوکالسیکی، انسان اقتصادی با عقالنیت کامل 
و بدون نهاد به بهینه سازی می پردازد. همچنین در اقتصاد نهادگرایی قدیم، انسان متاثر از نهادها به 
واقعی تر کردن  با  نهادگرایی جدید،  نهادها می پردازد. در حالی که در  از  استفاده  به  صورت غریزی 
فروضی نظیر این که عقالنیت کامل نیست و انسان اقتصادی برای پوشش این محدودیت و کاهش 
هزینه مبادله به استفاده از چارچوب نهادی روی می آورد، نسبت به هر کدام از نظریات مبدأ عناصر 
جدیدی اضافه و تعدیل نموده است. برای تعیین افقی یا عمودی بودن ترکیب، همان گونه که تعریف 
ویلیامسون نشان می دهد، نهادهای سطح یک یا ارزش های اجتماعی مانند هنجارها، فرهنگ ها، آداب و 
سنن )= پایداری اجتماعی( را می توان معادل مدل های ذهنی نورث و عادات وبلن در اقتصاد نهادگرایی 
و  رسمی  قوانین  با  مرتبط  و حکمرانی  نهادی  محیط  یعنی  سوم  و  دوم  نمود. سطوح  تعریف  قدیم 
ساختارهای اعمال مدیریت می پردازد. این سطوح بر تعریف و اجرایی شدن نهادهاي رسمي حقوقی 
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و حکمرانی متمرکز شده اند. سطح چهارم یا سطح تخصیص منابع به مباحث نئوکالسیکی اختصاص 
دارد (Williamson, 2000). بر اساس این، هر یک از سطوح به نهادها و مراحل خاصی از تاثیرگذاری 
نهادی بر اقتصاد می پردازد و تصویر کامل تری برای تبیین فراهم می کند. عالوه بر این، در بررسی 
معنای دوم یعنی عمودی بودن ترکیب مبرهن است که اقتصاد نهادگرایی جدید به عنوان یک دانش 
بین رشته اي، با نوآوری های خاص خود در بکارگیری فروض واقعی تر مانند عقالنیت محدود، حضور 
نهادها و در نظرگرفتن »مبادله« به عنوان واحد تحلیل (Williamson, 2005)، نقش موثری در آشتی 
و ترکیب علم اقتصاد با دیگر علوم انسانی نظیر حقوق، نظریۀ سازمان، علم سیاست، جامعه شناسی و 
انسان شناسی ایفا نموده است (Klein, 1999). جمع بندی گام سوم نشان می دهد که اقتصاد نهادگرایی 

جدید دارای ترکیب از نوع سنتزی و عمودی است.

گام چهارم: بازبينی و ارزیابی اقتصاد نهادگرایی جدید

گام آخر با استفاده از بررسی انتقادها، ناسازگاری ها و چالش های واردشده بر نحله جدید مورد 
بررسی قرار می گیرد تا مشخص گردد آیا اساساً تعارض و چالشی وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن 
پاسخ، آیا این ناسازگاری ها هسته سخت را مورد هجمه قرار داده یا این که انتقادها مرتبط با کمربندی 
محافظتی بوده است؟ برای بازبینی و ارزیابی نهایی در این بخش چالش ها، انتقادها، و ناسازگاری های 

نهادگرایی جدید از لحاظ ترکیب نظری ارائه می گردد.
بروز پسگرد نامحدود1: هاجسون )۱۳8۶(، معتقد است که در نهادگرایی جدید علّیت از فرد 
به نهاد است. بدین مفهوم که ابتدا فرد اقتصادی با عقالنیت محدود می خواهد تابع مطلوبیت خود را 
با توجه به قیود موجود از جمله قیود نهادی بیشینه کند، اما این قیود نهادی خود تابعی از نهادهای 
دیگر هستند. تابعیت نهادها از نهادهای دیگر موجب می شود که این فرایند تا بی نهایت ادامه یابد. 

چنین نتیجه ای در بستر بهینه یابی گریزناپذیر است.
تعارض کارکرد ایدئولوژی با فردگرایی روش شناختی: نورث معتقد است که قواعد رسمی 
در دنیای بدون ایدئولوژی نئوکالسیکی نمی توانند مانع از سواری مجانی شوند، اما هنجارهای اخالقی 
و ارزشی )ایدئولوژی( با افزایش سرمایه اجتماعی موجب کاهش هزینه مبادله ناشی از سواری مجانی 
یافته است.  برتری  بر اصل منفعت طلبی  ایدئولوژی  نشان می دهد که قدرت  این موضوع  می گردند. 
علی رغم این موضوع، مطابق فردگرایی روش شناختی، افراد از نهادها به عنوان پدیده های اجتماعی 
1. Infinite Regress
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و »تاکید  بر منفعت طلبی«  ایدئولوژی  استفاده می کنند. مشاهده »غلبه  منافع  نمودن  بیشینه  برای 
بر فردگرایی منتج به منفعت طلبی« در یک قاب این تناقض را پیش می آورد که چگونه فردگرایی 

روش شناختی با فرض ایدئولوژی منطبق می شود (Fine & Milonakis, 2003)؟
تعارض استفاده ابزاری از نهادها با نظام باورها: در اقتصاد نهادگرایی جدید، افراد اقتصادی از 
نهادها به عنوان راهنمای رفتاری برای بیشینه نمودن منفعت طلبی استفاده می نمایند. بنابراین، ظهور 
و تکامل نهادها با محاسبات هزینه فایده قلمداد مي شود (Meramveliotakis, 2018). این در حالي است 
که مطابق مبحث نظام باورها، استفاده از نهادها صرفاً ناشی از هوشمندی نیست، بلکه متاثر از هنجارها 

و اعتقادات افراد است که تحت تاثیر محاسبه گری نیست.
ناسازگاری و کاستی های فرایند تغييرات نهادی: همان گونه که اشاره شد، در تغییر نهادی 
پیوسته، کارآفرینان آگاهانه در چارچوب هزینه فایده به تغییر چارچوب نهادی اقدام می کنند که این 
موضوع با ایدئولوژی، باورها و تعصبات در برابر تغییرات نهادی سریع منافات دارد. انتقاد دیگری که 
در مقوله تحول نهادی وارد است، مرتبط با منشأ برون زای تحول نهادی است. این الگو، هیچ معرفتی 
در خصوص چگونگی وقوع تغییر قیمت های نسبی یا رجحان ها به عنوان عامل اصلی تحول نهادی 
به دست نمی دهد. به عبارت دیگر، می توان گفت که این عوامل در »بیرون از مدل« در یک جعبه سیاه 

و به شکل نامعلومی تعیین می شود.
سایر  با  ناسازگاری  عامل  مهم ترین  نورث  باورهای  نظام  و  ایدئولوژی  مولفه  می رسد  نظر  به 
نورث  تطور  به خاطر  موضوع  این  که  می دهد  نشان  موضوع  عمیق تر  بررسی  و  کاوش  مولفه هاست. 
با سایر  متقدم خود هم نوا  آثار  در  نورث  است.  علوم شناختی  به سمت  نهادگرایی جدید  اقتصاد  از 
نهادگرایان جدید با پذیرش کمیابی و رقابت، اصل انتخاب منطقی را در نظریاتش می پذیرد و نهادها 
نقش  بر  و  می کند  اضافه  آن  به  نئوکالسیک  عقالنیت  اصل  تصحیح  برای  مهمی  قیود  عنوان  به  را 
اما  هزینه های مبادله در ارتباط بین نهادها و هزینه های تولید تاکید ویژه می ورزد )نورث، ۱۳8۵(. 
در نوشته های متاخر خود بر درک ذهن انسان و نظم اجتماعی تمرکز می کند و در راستای اهمیت 
مدل های متباین ذهنی عنوان می کند که: »ما از گزینه هایی که ساخت ذهن انسان هستند، غفلت 
می کنیم« (North, 2005: 11). وی در سال ۲۰۰4 با صراحتی آشکار به اهمیت مباحث علوم شناختی 
در علم اقتصاد اشاره می کند (Mantzavinos et al., 2004). نورث )۲۰۰۵(، بر اهمیت باورها و نحوه 
تعامل آن ها با واقعیت اجتماعی تاکید می کند. مطابق نظر او، نهادها خارج از ذهن انسان و مدل های 
ذهنی )اعتقادات، ایدئولوژی ها، دانش( درون ذهن انسان هستند. افراد همواره در تالش اند تا ظرفیت 
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محاسباتی محدود خود را تکمیل کنند. در جایی که رفتار منطقی قادر به عملکرد مناسب نباشد، 
باورها برای هدایت عمل و انتخاب انسان صورت می گیرد. بر اساس این، افراد بازیکنانی با عقالنیت 
محدود هستند که اعتقاداتی نیز دارند (North, 2005). نورث در کارهای متاخر خود در مورد تغییرات 
 Von Staden &) اقتصادی، یک چارچوب فرانظری مطابق رویکرد اقتصاد نهادی قدیم ارائه می دهد
Bruce, 2015). به عنوان نتیجه گیری این بخش می توان گفت که گرایش نورث به علوم شناختی در 

از تطور  با نهادگرایی قدیم حاکی  کارهای متاخر خود و همچنین قرابت های واپسین مطالعات وی 
تفکرات نورث از نهادگرایی جدید به سمت نئونهادگرایی۱ است. در حال حاضر، نئونهادگرایانی مانند 
در  افراد  این  هستند.  نظریه پردازی  حال  در  قدیم  نهادگرایی  اصول  اساس  بر  رادرفورد  و  هاجسون 

.(Vanderberg, 2002) توضیح رفتار افراد به ارزش ها، عادات، و فرهنگ توجه می کنند
با توجه به توضیحات ارائه شده، قاعدتاً نظام باورها و ایدئولوژی جزو اصول مورد توافق نهادگرایان 
جدید نیست، بلکه ناشی از دگرسانی اعتقادات و مطالعات نورث به سمت علوم شناختی و نئونهادگرایی 
است. بر اساس این، مهم ترین چالش جریان جدید نهادی در هسته سخت بروز پسگرد نامحدود نهادی 
به علت استفاده از نهادها توسط انسان اقتصادی و به عبارتی علّیت یک طرفه از فرد به نهاد است. 
انتقاد دیگر یعنی »جعبه سیاه چگونگی تغییر قیمت های نسبی« ناشی از ناسازگاری میان فروض هسته 
سخت نیست، بلکه ناشی از عدم توضیح بیش تر و ابهام است و جایگاه آن در کمربند محافظتی است 

که قابلیت تغییر، توضیح و تعدیل را خواهد داشت.

بحث و نتيجه گيری

می گردد.  جامع تر  نظریه ای  به  دستیابی  موجب  که  است  رویکردهایی  از  یکی  نظریه ها  ترکیب 
نیز  اقتصاد  در  دارد.  دنبال  به  را  التقاط  از  پرهیز  و  ترکیب  سازگاری  دغدغه  تبعاً  گرایشی  چنین 
نهادگرایی جدید یکی از امتزاج هایی است که از ترکیب اصول نظری نئوکالسیک و نهادگرایی قدیم 
به عنوان دو سنت فکری رقیب تشکیل گردیده است. با توجه به مواضع شدید انتقادی آن ها نسبت به 
یکدیگر، میزان انسجام اقتصاد نهادگرایی جدید به عنوان هدف پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی نظریه های علمی حاکی از آن است که موضوع انسجام نظری در برنامه پژوهشی توسط 
که  تلینگز  الگوی  اساس  بر  نهادگرایی جدید  اقتصاد  راستا،  این  در  است.  گردیده  تصریح  الکاتوش 
انسجام  ارزیابی  براي  الگو  این  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  است،  الکاتوش  پژوهشی  برنامه  از  منبعث 
1. Neo-Institutional Economics
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تعیین  ایجاد زبان مشترک،  امکان  نظریه های ترکیبی چهار گام اصلی شامل بررسی هدف ترکیب، 
نوع ترکیب، و بازبینی نظریه ترکیبی را در بر می گیرد. بررسی اولین گام نشان می دهد که مجموعه 
انتقادات دو مکتب نئوکالسیکی و دگراندیش نهادی نسبت به یکدیگر و تصریح نقاط ضعف و قوت هر 
کدام موجب گردید که زمینه برای ظهور نهادگرایی جدید به عنوان یک امتزاج نظری فراهم گردد. 
کاوش در نظرات ضمنی نهادگرایان جدید نشان می دهد که آن ها برای عدم تقابل آشکار با نهادها و 
جریان قدرتمند علمی آن زمان، هدف خود را تعدیل فروض و گسترش اقتصاد نئوکالسیکی اعالم 
کردند، اما در واقع هدف اصلی آن ها گسترش و تقویت تفکر نهادی در بستر نئوکالسیکی بود. بررسی 
گام دوم یعنی ایجاد فرازبان نشان می دهد که نحله جدید نه فقط به واسطۀ ابداع هزینه مبادله، بلکه 
به خاطر تعدیل فروض اساسی هر کدام از جریان های مبدأ، چارچوب نهادی را به عنوان قواعد تعاملی 
می داند که افراد با عقالنیت محدود از آن برای بهینه سازی و کاهش هزینه مبادله استفاده می کنند. 
هزینه مبادله نقطه اتصالی است که نهادها را به عملکرد اقتصادی نئوکالسیکی وارد می کند. نهادگرایی 
جدید با استفاده از فردگرایی روش شناختی تبیین می کند که کنش ها هم تحت تاثیر رجحان های افراد 
و هم تحت تاثیر پدیده های اجتماعی نظیر نهادها هستند. بر اساس این، نهادگرایی جدید در برقراری 

فرازبان موفق بوده است. 
با بررسی فروض هسته سخت هر سه برنامه پژوهشی مشخص گردید که ترکیب  در گام سوم 
نهادگرایی جدید از نوع سنتزی و عمودی است. گام آخر با استفاده از بررسی ناسازگاری ها و چالش های 
واردشده بر نحله جدید نهادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مرحله حاکی از آن است که این 
و  نهادی  تغییرات  فرایند  با فردگرایی روش شناختی،  باورها  نظام  و  ایدئولوژی  از حیث فرض  برنامه 
استفاده ابزاری از نهادها ناسازگار است. عالوه بر این، یکی دیگر از انتقادات بر این ترکیب نظری بروز 
پسگرد نامحدود نهادی است. کاوش و بررسی عمیق تر موضوع نشان می دهد که نورث در آثار متقدم 
خود هم نوا با سایر نهادگرایان جدید اصل انتخاب منطقی را می پذیرد، اما کارهای متاخر او حاکی از 

تطور تفکراتش به سمت علوم شناختی و نئونهادگرایی است. 
با توجه به توضیحات ارائه شده، قاعدتاً نظام باورها و ایدئولوژی جزو اصول مورد توافق نهادگرایان 
پسگرد  در هسته سخت، ظهور  نهادی  مهم ترین چالش جریان جدید  این،  اساس  بر  نیست.  جدید 
تغییر  یعنی »چگونگی  انتقاد دیگر  نهادی است.  به چارچوب  بهینه سازی مشروط  به علت  نامحدود 
قیمت های نسبی« ناشی از ناسازگاری میان فروض هسته سخت نیست، بلکه به علت وجود ابهام است 

و جایگاه آن در کمربند محافظتی است.
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به عنوان نتیجه گیری نهایی می توان گفت که با توجه به مواضع شدید انتقادی دو جریان مبدأ 
با ایجاد  نسبت به یکدیگر، بروز مقداری ناسازگاری قابل پیش بینی بود که این مسئله خود را عمدتاً 
پسگرد نامحدود نشان داد. شایان ذکر است تاکید بَدوی و هم صدایی اندیشمندان جدید نهادی بر عدم 
تقابل با جریان نئوکالسیک، کسب جوایز نوبل توسط رهبران این جریان، و تطور متاخر افرادی نظیر 
نورث از نشانه هایی است که اثبات می کند این میزان ناسازگاری دلیلی بر ناآگاهی و التقاط نیست، 
با جریان  تقابل آشکار  نهادی و عدم  تفکر  برای گسترش  نهادگرایان جدید  بلکه هزینه ای است که 
قدرتمند حاکم بر علم در آن زمان متقبل شدند. پس توانایی این نحله برای عبور موفق از سه گام اول 
و ناسازگاری محدود در گام چهارم با توجه به هدف نهادی ترکیب، حکایت از انسجام مناسب این 

جریان در پیشبرد اهداف خود به عنوان یک برنامه پژوهشی دارد.

اظهاریه قدردانی

از پیشنهادها و توصیه های شایسته داوران محترم و ناشناس »نشریه برنامه ریزی و بودجه« که در 
بهبود کیفی مقاله نقش مهمی داشته اند و نیز از ویراستار علمی »نشریه برنامه ریزی و بودجه« )آقای 

مازیار چابک( تشکر و قدردانی می نماییم.
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Theoretical Integration of New Institutional 
Economics

Abstract        The purpose of this study is to investigate the theoretical  
integration or eclecticism of New Institutional Economics (NIE) on the  
basis of the four-stage Tillings model. The first step demonstrates that the 
new institutionalists, as to confront the hegemonic scientific mainstream, 
stated that their goal was to moderate neoclassical assumptions, but in 
fact, their main goal was to expand and strengthen institutional thinking in 
the neoclassical context. The second step indicates that NIE, in terms of 
assumptions such as methodological individualism and limited rationality, 
considers the institutional framework as an interactive rule that individuals  
implement to reduce the Transaction Cost (TC). TC is the connecting 
point that brings institutions into neoclassical economic performance; so 
it can be concluded that the NIE has been successful in establishing a  
metalanguage. The third step maintains that the composition is synthetic  
and vertical. An in-depth study of the issue in the last step illustrates 
that the most important challenge of the NIE is the occurrence of infinite  
regression due to conditional optimization of the institutional framework. 
The occurrence of such conflicts does not imply an unintentional theoretical  
eclecticism, but rather the use of neoclassical theory as a means of influencing  
institutional thinking among economists. All of these results indicate the 
proper integration of NIE as a research program.

Keywords:  Neoclassical Economics (NE), Old Institutional Economics 
(OIE), Transaction Cost (TC), Paradigm, Scientific Research 
Program.
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Investigating the Validity of Wagner's Law and 
Performance-Based Budget Reform in Public 
Expenditure of Selected Asian Countries

Abstract        Wagner's law indicates a positive long-run equilibrium 
relationship between per capita income growth and the relative size of 
the public sector. Accordingly, the main purpose of this article is to verify 
Wagner's theory and the law on operational budgeting reforms on public 
spending and educational, health, and military priorities. To meet these 
ends, the data of 13 Asian selected countries during 2000-2018 periods 
and the Feasible Generalized Least Squares (FGLS) technique were 
used. The results show that by increase in GDP per capita, the trend 
and structure of public expenditures, educational and health priorities 
will be increasing and significant; But in the military program, this effect 
is negative and significant. This validates the Wagner's law in public 
spending, and educational and health priorities. In addition, the impact 
of performance-based budget Reform has led to changes in the budget 
structure and trend of public spending, but in the educational, health, and 
military priorities, the pertaining significance is not confirmed. In other 
words, due to the lack of change in the structure, trend of expenditures 
and the pattern of budget allocation, the effect of the implementation of 
this law was temporary and not permanent.

Keywords:  Wagner’s Theory, Musgrave Hypothesis, Performance 
Budgeting, Public Expenditure, Budget Allocation.
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The Impact of Market Concentration on  
Insurance Penetration Rate: Panel Data  
Approach

Abstract        The insurance industry is considered as one of the indicators  
of development, and as a major economic institution that supports the 
activities of other institutions. Therefore, the structure, operation, and  
efficiency of the country's insurance market play a significant role in 
the growth and development of the industry as well as the growth and  
development of the economy. Considering the importance and impact 
of market structure on the performance of the insurance industry, this 
study examines the degree of concentration in the Iranian and selected  
countries’ insurance market, and its impact on insurance penetration rate 
for the period 2011-2018. The Herfindahl-Hirschman index is used to 
measure the concentration and determine the structure of the insurance 
market. Then, the indicators of economic freedom, per capita income, and 
financial development are used as mediating variables. The relationships  
between variables are examined by the method of analysis of integrated 
patterns and using a combination of cross-sectional data and time series. 
The results show that the market concentration index has a negative and 
significant relationship with the insurance penetration rate in the selected 
countries. In addition, the positive and significant impact of per capita 
income and financial development on insurance penetration is confirmed. 
However, the results do not show a significant relationship between the 
index of economic freedom and insurance penetration in the selected 
countries.

Keywords:  Market Structure, Market Concentration, Insurance Penetration,  
Economic Freedom Index, Per Capita Income.
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Optimal Government Budget Allocation  
According to Aggregate Welfare using  
Generalized Method of Moments

Abstract        How should the government budget be allocated to public  
education, higher education, health, transportation, IT, energy, or indirect public 
services including expenses on laws and regulations, business governance, 
and tax reforms. We examine data between 1989 and 2019 of public spending  
and their outcomes for each affair and title. The results show that despite the fact 
that the number of students declined over time, the spending on public education 
has been raised. The structural model is estimated by generalized method of  
moments, and the estimates show that households put significant weights on 
education and health, as well as energy. However, even with considerable 
weights on these public goods, due to inefficient production of public services,  
the counterfactuals illustrate that more spending on tax reform, business  
environment, and governance relative to actual budget is optimal.

Keywords:  Welfare, Optimal Allocation, Generalized Method of Moments, 
Public Budget, Budget Outcome.
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Estimation and Analysis of Gender-Specific  
Labor Demand Functions in Iran

Abstract        Despite the low participation rate of women in the labor 
market, the unemployment rate of women has increased significantly and 
has exceeded the unemployment rate of men in the last three decades. 
This paper focuses on the factors which affect labor demand considering 
gender using the data for the period 1986-2017. Based on the Multiple- 
Equation Generalized Method of Moments estimator, the results  
demonstrate that non-oil GDP has a positive and significant, and  
relative wages, capital-labor ratio, and labor costs–capital costs  
ratio have a negative and significant impact on labor demand by gender. 
The results of model estimation show that the speed of labor adjustment  
toward the desired level for female labor is slower compared to male 
labor. Furthermore, it is denoted that non-oil GDP affects labor demand 
positively with more impact on the female labor force. Other findings  
indicate that in the Iran’s labor market, male and female labors are  
substitutes hence, policies like wage subsidies for employing female  
labor force can stimulate female labor demand in a positive and significant  
way. On the other hand, as it is found that labor and capital are  
substitutes, policies that make labor more costly than capital may result 
in employment reduction. Finally, the technological progress that arises 
from increases in capital per capita has a negative and significant effect 
on both the female and male labor force.

Keywords:  Dynamic Labor Demand, Adjustment Costs, Capital Intensive, 
Technological Progress, Multiple Equation GMM. 
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The Effect of Air Pollution on Real-Estate 
Price in Tehran

Abstract        This paper investigates the effect of air pollution on  
real-estate price in Tehran for the period (2013-14) and (2018-19). By com-
bining microdata of real-estate transactions for more than 50,000 units that 
are traded multiple times during the period of study, the pollution index is 
constructed for each house by using the air pollution index from various 
stations in Tehran. Using this dataset, the effect of different pollutants on 
house prices is estimated. The findings show that particulate matter (PM2.5 
index) decreases house prices in Tehran, such that one standard deviation 
increase in the PM2.5 index reduces house price by 3.1 percent. Moreover, 
there is no significant effect of NO2 and CO pollutants, which can be due 
to their unobservability in air, their trivial instant effect on health, and the 
insignificance of these pollutants in determining the final index.
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