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چکيد     ه: با استفاده از داده های مربوط به طرح جمع آوری اطالعات کارگاه های صنعتی 10 
نفر کارکن و بیش تر برای سال های بین 1382 تا 1392، مقدار فرانشان در سطح بنگاه های 
اقتصادی برای 21 صنعت ایران تخمین زده شده است. توزیع فرانشان به دست آمده برای 
انتهایی  سال  برای  فرانشان  توزیع  راست  دم سمت  که  می دهد  نشان  مختلف  سال های 
داده های موجود، یعنی سال 1392، نسبت به سال ابتدایی، یعنی سال 1382، پهن تر شده 
برای صنایع مختلف نشان می دهد که صنایع  فرانشان رسم شده  توزیع  است. همچنین، 
مختلف توزیع فرانشان بسیار متفاوتی داشته و میانگین وزن دار فرانشان در صنایع مختلف 
روندهای متفاوتی را در طول 11 سال طی کرده است. در میان صنایع مختلف، بیش ترین 
شیمیایی،  محصوالت  آن  از  پس  و  نفتی  فرآورده های  و  کک  تولید  صنعت  در  فرانشان 
نتایج  از  نهایت  در  می شود.  دیده  الکتریکی  خانگی  لوازم  تولید  و  حمل ونقل،  تجهیزات 
تخمین زده شده برای فرانشان مشاهده می شود که بنگاه های صادرکننده به طور میانگین 

فرانشان بیش تری داشته و تحریم ها این اختالف را زیادتر کرده اند.
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مقدمه

همیشه این نگرانی در میان سیاستمداران و اقتصاددانان مطرح است که بخش های مختلف یک 
در  می تواند  بازاری  قدرت  دقیق  اندازه گیری  این رو،  از  نشوند.  انحصارگری کشیده  به سمت  اقتصاد 
بسیاری از سیاستگذاری ها مانند اخذ مالیات و بازتوزیع ثروت تا اجرای قوانین ضدانحصار1 یا حتی 
سوق به سمت داشتن یک رشد اقتصادی بیش تر حائز اهمیت باشد. برای داشتن یک اقتصاد با کارکرد 
بهینه، داشتن اقتصادی رقابتی ضروری است. در نبود رقابت، بنگاه ها قدرت بازاری2 به دست می آورند 
و می توانند محصوالت خود را با قیمت بیش تری به فروش برسانند. بنابراین، وجود قدرت بازاری باعث 
بازتوزیع ثروت و منابع از مصرف کنندگان و کارگران به صاحبان این بنگاه های اقتصادی می شود. به 
عبارتی دیگر، سهم سود صاحبان بنگاه زیاد می شود، در حالی که سهم کارگران از سود کاسته می شود 

و مصرف کنندگان هزینه بیش تری پرداخت می کنند.
مقاالت بسیاری در دهه اخیر نشان داده اند که سهم کارگر3 و سهم سرمایه4 از ارزش افزوده هر دو 
از حدود سال 1980 در آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر کم شده است و این دو یافته در تضاد با 
ثابت  بلندمدت  را در  نیروی کارگر و سرمایه  اقتصادی است که سهم  برای رشد  حقیقت های کالدر5 
می دانست )Jones  Romer, 2010(. اگر مطابق ادبیات سازمان های صنعتی6، فرانشان7 یعنی نسبت قیمت 
فروش بر هزینه نهایی تولید را به عنوان معیاری از سنجش و تخمین قدرت بازاری در نظر بگیریم، 
مقاالتی در چند سال اخیر نشان داده اند که فرانشان از حدود سال 1980 در آمریکا و به طور میانگین 
در بسیاری از کشورها افزایش یافته است و همچنین نشان داده اند که می توان توسط افزایش فرانشان 
کاهش همزمان سهم کارگر و سرمایه را توضیح داد. دیالکر و همکاران )2020(، با استفاده از داده های 
شرکت های بورسی آمریکا نشان می دهند که فرانشان در آمریکا از سال 1980 به صورت تقریباً صعودی 
افزایش یافته و مقدار آن به صورت میانگین وزنی از 20 درصد باالی هزینه نهایی در سال 1980 به 60 
درصد در سال 2016 رسیده است. این افزایش در میانگین فرانشان در اثر افزایش سهم بنگاه هایی با 
فرانشان بیش تر است که باعث شده اند دم سمت راست توزیع فرانشان پهن تر بشود. در مقاله ای دیگر، 

1. Anti-Trust
2. Market Power
3. Labor Share
4. Capital Share
5. Kaldor’s Facts
6. Industrial Organization
7. Markup
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دیالکر و اکهات )2018(، در بررسی این موضوع برای 134 کشور با استفاده از ترازنامه های مالی حدود 
هفتاد هزار بنگاه اقتصادی به نتیجه ای مشابه دست می یابند و نشان می دهند که همچون نتایج دیالکر 
و همکاران )2020(، مقدار فرانشان به صورت میانگین وزنی از حدود 10 درصد باالی هزینه نهایی در 

سال 1980 به حدود 60 درصد در سال 2016 افزایش یافته است.
با توجه به آنچه گفته شد، تخمین فرانشان بنگاه های صنعتی در ایران برای ارزیابی رقابت پذیری صنایع 
مختلف و سیاستگذاری در جهت بهبود آن دارای اهمیت بسیاری است. در این پژوهش سعی شده است 
که روند تغییر فرانشان به عنوان معیاری از سنجش قدرت بازاری بنگاه ها، برای اقتصاد ایران با استفاده از 
داده های بنگاه های صنعتی برای سال های 1382 تا 1392 محاسبه شود. داده های بنگاه های صنعتی موجود 

شامل صنایع مختلفی است که بر اساس کدهای ISIC دورقمی شامل کدهای 15 تا 37 است.
در این پژوهش از روش دیالکر ـ وارزینسکی )2012( برای تخمین فرانشان استفاده شده است 
که بر اساس فرض کمینه کردن مخارج بنگاه هاست. این فرضیه برای تخمین فرانشان به پژوهش هال 
)1988( برمی گردد. این روش در پژوهش های دیالکر و همکاران )2020( و دیالکر و اکهات )2018( 
به ترتیب برای تخمین تغییرات فرانشان آمریکا و 134 کشور در طول زمان، مورد استفاده قرار گرفته 
است. همچنین، ما در این پژوهش برای تخمین فرانشان نیاز به تخمین تابع تولید داریم که برای این 
منظور تابع تولید ترانسلوگ1 در نظرگرفته شده است. دلیل انتخاب این نوع تابع تولید، به دست آوردن 

کشش منحصر به فرد تولید به ورودی متغیر هر بنگاه در طول زمان است.
پژوهش  روش  سپس  شد.  خواهد  پژوهش  پیشینه  و  نظری  مبانی  بر  مروری  ابتدا  ادامه،  در 
استفاده شده ارائه خواهد شد. در پایان، داده های بکاررفته در این پژوهش توضیح داده خواهد شد و 

نتایج تخمین فرانشان ارائه خواهد گردید.

مبانینظریپژوهش

یکی از معیارهای اندازه گیری قدرت بازاری بنگاه ها، فرانشان، یعنی نسبت قیمت فروش بر هزینه 
نهایی تولید است. یکی از مشکالت در تخمین فرانشان اندازه گیری هزینه نهایی است، زیرا مقدار آن 
به صورت مستقیم قابل مشاهده نیست. اقتصاددان ها روش هایی برای تخمین فرانشان ارائه کرده اند که 

در ادامه مهم ترین آن ها بر اساس دسته بندی باسو )2019( ارائه شده است. 

1. Translog Production Function
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اندازه گيری فرانشان بدون نياز به تخمين تابع توليد و بر اساس سود و بازدهی ثابت نسبت 
به مقياس

در این روش با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و نوشتن رابطه ارزش افزوده ناخالص بر اساس 
هزینه نیروی کارگر، هزینه سرمایه و سود، فرانشان قابل محاسبه است. یک بنگاه بیشینه کنندۀ سود با 

کمینه کردن هزینه استفاده از نیروی کارگر با رابطه )1( مواجه است:

2 
 

اند که  و همچنین نشان داده افزایش یافته استطور میانگین در بسیاری از کشورها در آمریکا و به 1331حدود سال از  فرانشاناند که  داده
های  استفاده از دادهبا  ،(2121) 1و همکاران الکر دی .کاهش همزمان سهم کارگر و سرمایه را توضیح داد فرانشان افزایش توان توسط می

عودی افزایش یافته و مقدار آن به صورت ص به صورت تقریباً 1331در آمریکا از سال  فرانشانکه  دهندمینشان  های بورسی آمریکا شرکت
 فرانشاناست. این افزایش در میانگین  رسیده 2116درصد در سال  61به  1331درصد باالی هزینه نهایی در سال  21میانگین وزنی از 

ای دیگر،  در مقاله تر بشود. پهن فرانشاناند دم سمت راست توزیع  تر است که باعث شدهبیش فرانشانبا  یهای بنگاهدر اثر افزایش سهم 
بنگاه اقتصادی به هفتاد هزار  حدودهای مالی  کشور با استفاده از ترازنامه 184این موضوع برای  بررسیدر  ،(2113) 2الکر و اکهات دی

به صورت میانگین وزنی از  فرانشان، مقدار (2121) و همکاران الکر دیکه همچون نتایج  دهندمیو نشان  یابندمیای مشابه دست  نتیجه
 افزایش یافته است. 2116در سال درصد  61به حدود  1331درصد باالی هزینه نهایی در سال  11حدود 

گذاری در ری صنایع مختلف و سیاستپذی ارزیابی رقابتبرای  در ایران های صنعتی بنگاه فرانشانتخمین  آنچه گفته شد،با توجه به 
قدرت به عنوان معیاری از سنجش  فرانشانروند تغییر که سعی شده است پژوهش . در این استدارای اهمیت بسیاری جهت بهبود آن 

های  های بنگاه دادهشود. محاسبه  1832تا  1832های  برای سال های صنعتی های بنگاه ایران با استفاده از داده اقتصاد ، برایها بنگاه بازاری
 .است 87 تا 15رقمی شامل کدهای دو  ISICاساس کدهای  است که برصنعتی موجود شامل صنایع مختلفی 

اساس فرض کمینه کردن  استفاده شده است که بر فرانشانبرای تخمین  (2112) 8وارزینسکیالکر ـ  دیپژوهش از روش در این 
الکر و همکاران  دی هایپژوهشگردد. این روش در برمی (1333) 4هال پژوهشبه  فرانشانست. این فرضیه برای تخمین ها مخارج بنگاه

کشور در طول زمان، مورد استفاده قرار گرفته  184آمریکا و  فرانشانترتیب برای تخمین تغییرات به (2113الکر و اکهات ) دیو  (2121)
 در 5نیاز به تخمین تابع تولید داریم که برای این منظور تابع تولید ترانسلوگ فرانشانن پژوهش برای تخمین ما در ای ،است. همچنین

فرد تولید به ورودی متغیر هر بنگاه در طول زمان ه ب دست آوردن کشش منحصر هب ،گرفته شده است. دلیل انتخاب این نوع تابع تولیدنظر
 است.

 پایان،شده ارائه خواهد شد. در پژوهش استفاده خواهد شد. سپس روش پژوهش نهیشیو پ ینظر یمباندر ادامه، ابتدا مروری بر 
 .گردیدارائه خواهد  فرانشانو نتایج تخمین  خواهد شد توضیح دادهدر این پژوهش رفته های بکار داده
 

 پژوهش ینظر یمبان
، یعنی نسبت قیمت فروش بر هزینه نهایی تولید است. یکی از مشکالت در فرانشانها،  گیری قدرت بازاری بنگاه یکی از معیارهای اندازه

هایی برای تخمین  ها روش مشاهده نیست. اقتصاددانقابل مستقیمبه صورت  زیرا مقدار آن ،گیری هزینه نهایی است اندازه فرانشانتخمین 
 ه شده است. ارائ (2113) 6باسوبندی ها بر اساس دسته ترین آن اند که در ادامه مهم ه کردهارائ فرانشان

 
 اساس سود و بازدهی ثابت نسبت به مقیاس بدون نیاز به تخمین تابع تولید و بر فرانشانگیری  اندازه

اساس هزینه نیروی کارگر، هزینه سرمایه و  افزوده ناخالص برسبت به مقیاس و نوشتن رابطه ارزشاین روش با فرض بازدهی ثابت ن در
 مواجه است: (1)سود با کمینه کردن هزینه استفاده از نیروی کارگر با رابطه  کنندۀبیشینهمحاسبه است. یک بنگاه قابل فرانشانسود، 

(1)        
. با توجه استبنگاه )قیمت بر هزینه نهایی(  فرانشان  و  ،دستمزد  قیمت تولید بنگاه،   ، 7تولید نهایی نیروی کارگر    (،1)در رابطه 
توان  را می (1)تر بنگاه است. مشابه رابطه تر متناظر با تولید کم، یا به عبارتی قدرت بازاری، بیشفرانشانمشخص است که  (1)به رابطه 

با ضرب  که همان نرخ اجاره سرمایه است قرار گیرد.  باید   جای  هدست آورد که در آن ب هبرای میزان سرمایه انتخابی بنگاه نیز ب
                                                      
1. De Loecker et al. 
2. De Loecker & Eeckhout 
3. De Loecker & Warzynski )DLW( 
4. Hall 
5. Translog Production Function 
6. Basu 
7. Marginal Product of Labor 
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اند که  و همچنین نشان داده افزایش یافته استطور میانگین در بسیاری از کشورها در آمریکا و به 1331حدود سال از  فرانشاناند که  داده
های  استفاده از دادهبا  ،(2121) 1و همکاران الکر دی .کاهش همزمان سهم کارگر و سرمایه را توضیح داد فرانشان افزایش توان توسط می

عودی افزایش یافته و مقدار آن به صورت ص به صورت تقریباً 1331در آمریکا از سال  فرانشانکه  دهندمینشان  های بورسی آمریکا شرکت
 فرانشاناست. این افزایش در میانگین  رسیده 2116درصد در سال  61به  1331درصد باالی هزینه نهایی در سال  21میانگین وزنی از 

ای دیگر،  در مقاله تر بشود. پهن فرانشاناند دم سمت راست توزیع  تر است که باعث شدهبیش فرانشانبا  یهای بنگاهدر اثر افزایش سهم 
بنگاه اقتصادی به هفتاد هزار  حدودهای مالی  کشور با استفاده از ترازنامه 184این موضوع برای  بررسیدر  ،(2113) 2الکر و اکهات دی

به صورت میانگین وزنی از  فرانشان، مقدار (2121) و همکاران الکر دیکه همچون نتایج  دهندمیو نشان  یابندمیای مشابه دست  نتیجه
 افزایش یافته است. 2116در سال درصد  61به حدود  1331درصد باالی هزینه نهایی در سال  11حدود 

گذاری در ری صنایع مختلف و سیاستپذی ارزیابی رقابتبرای  در ایران های صنعتی بنگاه فرانشانتخمین  آنچه گفته شد،با توجه به 
قدرت به عنوان معیاری از سنجش  فرانشانروند تغییر که سعی شده است پژوهش . در این استدارای اهمیت بسیاری جهت بهبود آن 

های  های بنگاه دادهشود. محاسبه  1832تا  1832های  برای سال های صنعتی های بنگاه ایران با استفاده از داده اقتصاد ، برایها بنگاه بازاری
 .است 87 تا 15رقمی شامل کدهای دو  ISICاساس کدهای  است که برصنعتی موجود شامل صنایع مختلفی 

اساس فرض کمینه کردن  استفاده شده است که بر فرانشانبرای تخمین  (2112) 8وارزینسکیالکر ـ  دیپژوهش از روش در این 
الکر و همکاران  دی هایپژوهشگردد. این روش در برمی (1333) 4هال پژوهشبه  فرانشانست. این فرضیه برای تخمین ها مخارج بنگاه

کشور در طول زمان، مورد استفاده قرار گرفته  184آمریکا و  فرانشانترتیب برای تخمین تغییرات به (2113الکر و اکهات ) دیو  (2121)
 در 5نیاز به تخمین تابع تولید داریم که برای این منظور تابع تولید ترانسلوگ فرانشانن پژوهش برای تخمین ما در ای ،است. همچنین

فرد تولید به ورودی متغیر هر بنگاه در طول زمان ه ب دست آوردن کشش منحصر هب ،گرفته شده است. دلیل انتخاب این نوع تابع تولیدنظر
 است.

 پایان،شده ارائه خواهد شد. در پژوهش استفاده خواهد شد. سپس روش پژوهش نهیشیو پ ینظر یمباندر ادامه، ابتدا مروری بر 
 .گردیدارائه خواهد  فرانشانو نتایج تخمین  خواهد شد توضیح دادهدر این پژوهش رفته های بکار داده
 

 پژوهش ینظر یمبان
، یعنی نسبت قیمت فروش بر هزینه نهایی تولید است. یکی از مشکالت در فرانشانها،  گیری قدرت بازاری بنگاه یکی از معیارهای اندازه

هایی برای تخمین  ها روش مشاهده نیست. اقتصاددانقابل مستقیمبه صورت  زیرا مقدار آن ،گیری هزینه نهایی است اندازه فرانشانتخمین 
 ه شده است. ارائ (2113) 6باسوبندی ها بر اساس دسته ترین آن اند که در ادامه مهم ه کردهارائ فرانشان

 
 اساس سود و بازدهی ثابت نسبت به مقیاس بدون نیاز به تخمین تابع تولید و بر فرانشانگیری  اندازه

اساس هزینه نیروی کارگر، هزینه سرمایه و  افزوده ناخالص برسبت به مقیاس و نوشتن رابطه ارزشاین روش با فرض بازدهی ثابت ن در
 مواجه است: (1)سود با کمینه کردن هزینه استفاده از نیروی کارگر با رابطه  کنندۀبیشینهمحاسبه است. یک بنگاه قابل فرانشانسود، 

(1)        
. با توجه استبنگاه )قیمت بر هزینه نهایی(  فرانشان  و  ،دستمزد  قیمت تولید بنگاه،   ، 7تولید نهایی نیروی کارگر    (،1)در رابطه 
توان  را می (1)تر بنگاه است. مشابه رابطه تر متناظر با تولید کم، یا به عبارتی قدرت بازاری، بیشفرانشانمشخص است که  (1)به رابطه 

با ضرب  که همان نرخ اجاره سرمایه است قرار گیرد.  باید   جای  هدست آورد که در آن ب هبرای میزان سرمایه انتخابی بنگاه نیز ب
                                                      
1. De Loecker et al. 
2. De Loecker & Eeckhout 
3. De Loecker & Warzynski )DLW( 
4. Hall 
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7. Marginal Product of Labor 
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اند که  و همچنین نشان داده افزایش یافته استطور میانگین در بسیاری از کشورها در آمریکا و به 1331حدود سال از  فرانشاناند که  داده
های  استفاده از دادهبا  ،(2121) 1و همکاران الکر دی .کاهش همزمان سهم کارگر و سرمایه را توضیح داد فرانشان افزایش توان توسط می

عودی افزایش یافته و مقدار آن به صورت ص به صورت تقریباً 1331در آمریکا از سال  فرانشانکه  دهندمینشان  های بورسی آمریکا شرکت
 فرانشاناست. این افزایش در میانگین  رسیده 2116درصد در سال  61به  1331درصد باالی هزینه نهایی در سال  21میانگین وزنی از 

ای دیگر،  در مقاله تر بشود. پهن فرانشاناند دم سمت راست توزیع  تر است که باعث شدهبیش فرانشانبا  یهای بنگاهدر اثر افزایش سهم 
بنگاه اقتصادی به هفتاد هزار  حدودهای مالی  کشور با استفاده از ترازنامه 184این موضوع برای  بررسیدر  ،(2113) 2الکر و اکهات دی

به صورت میانگین وزنی از  فرانشان، مقدار (2121) و همکاران الکر دیکه همچون نتایج  دهندمیو نشان  یابندمیای مشابه دست  نتیجه
 افزایش یافته است. 2116در سال درصد  61به حدود  1331درصد باالی هزینه نهایی در سال  11حدود 

گذاری در ری صنایع مختلف و سیاستپذی ارزیابی رقابتبرای  در ایران های صنعتی بنگاه فرانشانتخمین  آنچه گفته شد،با توجه به 
قدرت به عنوان معیاری از سنجش  فرانشانروند تغییر که سعی شده است پژوهش . در این استدارای اهمیت بسیاری جهت بهبود آن 

های  های بنگاه دادهشود. محاسبه  1832تا  1832های  برای سال های صنعتی های بنگاه ایران با استفاده از داده اقتصاد ، برایها بنگاه بازاری
 .است 87 تا 15رقمی شامل کدهای دو  ISICاساس کدهای  است که برصنعتی موجود شامل صنایع مختلفی 

اساس فرض کمینه کردن  استفاده شده است که بر فرانشانبرای تخمین  (2112) 8وارزینسکیالکر ـ  دیپژوهش از روش در این 
الکر و همکاران  دی هایپژوهشگردد. این روش در برمی (1333) 4هال پژوهشبه  فرانشانست. این فرضیه برای تخمین ها مخارج بنگاه

کشور در طول زمان، مورد استفاده قرار گرفته  184آمریکا و  فرانشانترتیب برای تخمین تغییرات به (2113الکر و اکهات ) دیو  (2121)
 در 5نیاز به تخمین تابع تولید داریم که برای این منظور تابع تولید ترانسلوگ فرانشانن پژوهش برای تخمین ما در ای ،است. همچنین

فرد تولید به ورودی متغیر هر بنگاه در طول زمان ه ب دست آوردن کشش منحصر هب ،گرفته شده است. دلیل انتخاب این نوع تابع تولیدنظر
 است.

 پایان،شده ارائه خواهد شد. در پژوهش استفاده خواهد شد. سپس روش پژوهش نهیشیو پ ینظر یمباندر ادامه، ابتدا مروری بر 
 .گردیدارائه خواهد  فرانشانو نتایج تخمین  خواهد شد توضیح دادهدر این پژوهش رفته های بکار داده
 

 پژوهش ینظر یمبان
، یعنی نسبت قیمت فروش بر هزینه نهایی تولید است. یکی از مشکالت در فرانشانها،  گیری قدرت بازاری بنگاه یکی از معیارهای اندازه

هایی برای تخمین  ها روش مشاهده نیست. اقتصاددانقابل مستقیمبه صورت  زیرا مقدار آن ،گیری هزینه نهایی است اندازه فرانشانتخمین 
 ه شده است. ارائ (2113) 6باسوبندی ها بر اساس دسته ترین آن اند که در ادامه مهم ه کردهارائ فرانشان

 
 اساس سود و بازدهی ثابت نسبت به مقیاس بدون نیاز به تخمین تابع تولید و بر فرانشانگیری  اندازه

اساس هزینه نیروی کارگر، هزینه سرمایه و  افزوده ناخالص برسبت به مقیاس و نوشتن رابطه ارزشاین روش با فرض بازدهی ثابت ن در
 مواجه است: (1)سود با کمینه کردن هزینه استفاده از نیروی کارگر با رابطه  کنندۀبیشینهمحاسبه است. یک بنگاه قابل فرانشانسود، 

(1)        
. با توجه استبنگاه )قیمت بر هزینه نهایی(  فرانشان  و  ،دستمزد  قیمت تولید بنگاه،   ، 7تولید نهایی نیروی کارگر    (،1)در رابطه 
توان  را می (1)تر بنگاه است. مشابه رابطه تر متناظر با تولید کم، یا به عبارتی قدرت بازاری، بیشفرانشانمشخص است که  (1)به رابطه 

با ضرب  که همان نرخ اجاره سرمایه است قرار گیرد.  باید   جای  هدست آورد که در آن ب هبرای میزان سرمایه انتخابی بنگاه نیز ب
                                                      
1. De Loecker et al. 
2. De Loecker & Eeckhout 
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اند که  و همچنین نشان داده افزایش یافته استطور میانگین در بسیاری از کشورها در آمریکا و به 1331حدود سال از  فرانشاناند که  داده
های  استفاده از دادهبا  ،(2121) 1و همکاران الکر دی .کاهش همزمان سهم کارگر و سرمایه را توضیح داد فرانشان افزایش توان توسط می

عودی افزایش یافته و مقدار آن به صورت ص به صورت تقریباً 1331در آمریکا از سال  فرانشانکه  دهندمینشان  های بورسی آمریکا شرکت
 فرانشاناست. این افزایش در میانگین  رسیده 2116درصد در سال  61به  1331درصد باالی هزینه نهایی در سال  21میانگین وزنی از 

ای دیگر،  در مقاله تر بشود. پهن فرانشاناند دم سمت راست توزیع  تر است که باعث شدهبیش فرانشانبا  یهای بنگاهدر اثر افزایش سهم 
بنگاه اقتصادی به هفتاد هزار  حدودهای مالی  کشور با استفاده از ترازنامه 184این موضوع برای  بررسیدر  ،(2113) 2الکر و اکهات دی

به صورت میانگین وزنی از  فرانشان، مقدار (2121) و همکاران الکر دیکه همچون نتایج  دهندمیو نشان  یابندمیای مشابه دست  نتیجه
 افزایش یافته است. 2116در سال درصد  61به حدود  1331درصد باالی هزینه نهایی در سال  11حدود 

گذاری در ری صنایع مختلف و سیاستپذی ارزیابی رقابتبرای  در ایران های صنعتی بنگاه فرانشانتخمین  آنچه گفته شد،با توجه به 
قدرت به عنوان معیاری از سنجش  فرانشانروند تغییر که سعی شده است پژوهش . در این استدارای اهمیت بسیاری جهت بهبود آن 

های  های بنگاه دادهشود. محاسبه  1832تا  1832های  برای سال های صنعتی های بنگاه ایران با استفاده از داده اقتصاد ، برایها بنگاه بازاری
 .است 87 تا 15رقمی شامل کدهای دو  ISICاساس کدهای  است که برصنعتی موجود شامل صنایع مختلفی 

اساس فرض کمینه کردن  استفاده شده است که بر فرانشانبرای تخمین  (2112) 8وارزینسکیالکر ـ  دیپژوهش از روش در این 
الکر و همکاران  دی هایپژوهشگردد. این روش در برمی (1333) 4هال پژوهشبه  فرانشانست. این فرضیه برای تخمین ها مخارج بنگاه

کشور در طول زمان، مورد استفاده قرار گرفته  184آمریکا و  فرانشانترتیب برای تخمین تغییرات به (2113الکر و اکهات ) دیو  (2121)
 در 5نیاز به تخمین تابع تولید داریم که برای این منظور تابع تولید ترانسلوگ فرانشانن پژوهش برای تخمین ما در ای ،است. همچنین

فرد تولید به ورودی متغیر هر بنگاه در طول زمان ه ب دست آوردن کشش منحصر هب ،گرفته شده است. دلیل انتخاب این نوع تابع تولیدنظر
 است.

 پایان،شده ارائه خواهد شد. در پژوهش استفاده خواهد شد. سپس روش پژوهش نهیشیو پ ینظر یمباندر ادامه، ابتدا مروری بر 
 .گردیدارائه خواهد  فرانشانو نتایج تخمین  خواهد شد توضیح دادهدر این پژوهش رفته های بکار داده
 

 پژوهش ینظر یمبان
، یعنی نسبت قیمت فروش بر هزینه نهایی تولید است. یکی از مشکالت در فرانشانها،  گیری قدرت بازاری بنگاه یکی از معیارهای اندازه

هایی برای تخمین  ها روش مشاهده نیست. اقتصاددانقابل مستقیمبه صورت  زیرا مقدار آن ،گیری هزینه نهایی است اندازه فرانشانتخمین 
 ه شده است. ارائ (2113) 6باسوبندی ها بر اساس دسته ترین آن اند که در ادامه مهم ه کردهارائ فرانشان

 
 اساس سود و بازدهی ثابت نسبت به مقیاس بدون نیاز به تخمین تابع تولید و بر فرانشانگیری  اندازه

اساس هزینه نیروی کارگر، هزینه سرمایه و  افزوده ناخالص برسبت به مقیاس و نوشتن رابطه ارزشاین روش با فرض بازدهی ثابت ن در
 مواجه است: (1)سود با کمینه کردن هزینه استفاده از نیروی کارگر با رابطه  کنندۀبیشینهمحاسبه است. یک بنگاه قابل فرانشانسود، 

(1)        
. با توجه استبنگاه )قیمت بر هزینه نهایی(  فرانشان  و  ،دستمزد  قیمت تولید بنگاه،   ، 7تولید نهایی نیروی کارگر    (،1)در رابطه 
توان  را می (1)تر بنگاه است. مشابه رابطه تر متناظر با تولید کم، یا به عبارتی قدرت بازاری، بیشفرانشانمشخص است که  (1)به رابطه 

با ضرب  که همان نرخ اجاره سرمایه است قرار گیرد.  باید   جای  هدست آورد که در آن ب هبرای میزان سرمایه انتخابی بنگاه نیز ب
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اند که  و همچنین نشان داده افزایش یافته استطور میانگین در بسیاری از کشورها در آمریکا و به 1331حدود سال از  فرانشاناند که  داده
های  استفاده از دادهبا  ،(2121) 1و همکاران الکر دی .کاهش همزمان سهم کارگر و سرمایه را توضیح داد فرانشان افزایش توان توسط می

عودی افزایش یافته و مقدار آن به صورت ص به صورت تقریباً 1331در آمریکا از سال  فرانشانکه  دهندمینشان  های بورسی آمریکا شرکت
 فرانشاناست. این افزایش در میانگین  رسیده 2116درصد در سال  61به  1331درصد باالی هزینه نهایی در سال  21میانگین وزنی از 

ای دیگر،  در مقاله تر بشود. پهن فرانشاناند دم سمت راست توزیع  تر است که باعث شدهبیش فرانشانبا  یهای بنگاهدر اثر افزایش سهم 
بنگاه اقتصادی به هفتاد هزار  حدودهای مالی  کشور با استفاده از ترازنامه 184این موضوع برای  بررسیدر  ،(2113) 2الکر و اکهات دی

به صورت میانگین وزنی از  فرانشان، مقدار (2121) و همکاران الکر دیکه همچون نتایج  دهندمیو نشان  یابندمیای مشابه دست  نتیجه
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اساس فرض کمینه کردن  استفاده شده است که بر فرانشانبرای تخمین  (2112) 8وارزینسکیالکر ـ  دیپژوهش از روش در این 
الکر و همکاران  دی هایپژوهشگردد. این روش در برمی (1333) 4هال پژوهشبه  فرانشانست. این فرضیه برای تخمین ها مخارج بنگاه

کشور در طول زمان، مورد استفاده قرار گرفته  184آمریکا و  فرانشانترتیب برای تخمین تغییرات به (2113الکر و اکهات ) دیو  (2121)
 در 5نیاز به تخمین تابع تولید داریم که برای این منظور تابع تولید ترانسلوگ فرانشانن پژوهش برای تخمین ما در ای ،است. همچنین

فرد تولید به ورودی متغیر هر بنگاه در طول زمان ه ب دست آوردن کشش منحصر هب ،گرفته شده است. دلیل انتخاب این نوع تابع تولیدنظر
 است.

 پایان،شده ارائه خواهد شد. در پژوهش استفاده خواهد شد. سپس روش پژوهش نهیشیو پ ینظر یمباندر ادامه، ابتدا مروری بر 
 .گردیدارائه خواهد  فرانشانو نتایج تخمین  خواهد شد توضیح دادهدر این پژوهش رفته های بکار داده
 

 پژوهش ینظر یمبان
، یعنی نسبت قیمت فروش بر هزینه نهایی تولید است. یکی از مشکالت در فرانشانها،  گیری قدرت بازاری بنگاه یکی از معیارهای اندازه

هایی برای تخمین  ها روش مشاهده نیست. اقتصاددانقابل مستقیمبه صورت  زیرا مقدار آن ،گیری هزینه نهایی است اندازه فرانشانتخمین 
 ه شده است. ارائ (2113) 6باسوبندی ها بر اساس دسته ترین آن اند که در ادامه مهم ه کردهارائ فرانشان

 
 اساس سود و بازدهی ثابت نسبت به مقیاس بدون نیاز به تخمین تابع تولید و بر فرانشانگیری  اندازه

اساس هزینه نیروی کارگر، هزینه سرمایه و  افزوده ناخالص برسبت به مقیاس و نوشتن رابطه ارزشاین روش با فرض بازدهی ثابت ن در
 مواجه است: (1)سود با کمینه کردن هزینه استفاده از نیروی کارگر با رابطه  کنندۀبیشینهمحاسبه است. یک بنگاه قابل فرانشانسود، 

(1)        
. با توجه استبنگاه )قیمت بر هزینه نهایی(  فرانشان  و  ،دستمزد  قیمت تولید بنگاه،   ، 7تولید نهایی نیروی کارگر    (،1)در رابطه 
توان  را می (1)تر بنگاه است. مشابه رابطه تر متناظر با تولید کم، یا به عبارتی قدرت بازاری، بیشفرانشانمشخص است که  (1)به رابطه 

با ضرب  که همان نرخ اجاره سرمایه است قرار گیرد.  باید   جای  هدست آورد که در آن ب هبرای میزان سرمایه انتخابی بنگاه نیز ب
                                                      
1. De Loecker et al. 
2. De Loecker & Eeckhout 
3. De Loecker & Warzynski )DLW( 
4. Hall 
5. Translog Production Function 
6. Basu 
7. Marginal Product of Labor 

انتخابی بنگاه نیز به دست آورد که در آن به جای 
، مقدار تولید، داریم:

3 
 

 ، مقدار تولید، داریم: ، مقدار نیروی کارگر، و تقسیم بر  در  (1)طرفین رابطه 

(2)    
        

افزوده ارزشدر سهم نیروی کارگر از  فرانشانضرب  ،کشش تولید به ورودی نیروی کارگر است و سمت راست آن ،(2) رابطهسمت چپ 
مشابه آن  رابطه( با 2با جمع رابطه ) معادل با کاهش سهم نیروی کارگر از فروض بنگاه است. فرانشان. با فرض کشش ثابت، افزایش است

 رسیم: می (8)برای میزان سرمایه بنگاه به رابطه 
(8)    

        [     
  
  ]          

است.  افزودهارزشو یک منهای نرخ سود، نسبت سود به  فرانشانضرب  ،بازده نسبت به مقیاس و سمت راست آن ،(8) رابطهسمت چپ 
از  .استمحاسبه بنگاه قابل فرانشانبا فرض کمینه کردن هزینه بنگاه، داشتن بازده نسبت به مقیاس ثابت و محاسبه نرخ سود،  ،بنابراین

توان به سختی محاسبه سود اشاره کرد؛  عدم نیاز به تخمین تابع تولید است. از معایب آن نیز می فرانشانبرای محاسبه  (8)مزایای رابطه 
 1بارکائیمثالی از استفاده از این رابطه،  برای دارد. نیاز به محاسبه هزینه سرمایه و در نتیجه محاسبه سرمایه و نرخ سود اجاره آنکه  چرا

خود محاسبه و با مقادیر  پژوهش، مقدار نرخ سود را در (2121الکر و همکاران ) دی فرانشانهای  با استفاده از این رابطه و یافته (2121)
  .اندی خود مقایسه کردهها یافته

 
 ورودی متغیر تابع تولیداساس تخمین تابع تولید و استفاده از یک  بر فرانشانگیری  اندازه

را در سطح بنگاه تخمین زد.  فرانشانتوان با استفاده از تک متغیر ورودی تابع تولید،  اساس تخمین تابع تولید است می در این روش که بر
داشتن شرط برای بازده نسبت به مقیاس و همچنین عدم نیاز به تخمین هزینه سرمایه است. این روش که اولین بار ناز مزایای این روش 

 نفرانشادست آوردن رابطه  ههای بنگاه است. برای ب اساس فرضیه کمینه کردن هزینه بر ،ه شدارائ (2112الکر و وارزینسکی ) دیدر مقاله 
 ر نظر بگیرید:را د (4)تابع تولید فرم 

(4)                              
سرمایه بنگاه و     تابع تولید )مانند نیروی کارگر، مواد اولیه خام مصرفی، سوخت، برق و...( و  2ورودی متغیر     (،4)در رابطه 

ای  پذیر بودن تابع تولید و حل مسئله کمینه کردن هزینه بنگاه به رابطه ، با فرض مشتق(4)گرفتن رابطه با در نظر .استهای ثابت  هزینه
 رسیم: می فرانشانبرای تخمین 

(5)         
      
       

 
از تولید بنگاه  ورودی متغیر، و معکوس سهم   ، تابع تولید  تولید به ورودی متغیر  ، برابر با ضرب کشش ، فرانشان (5)در رابطه 

داریم. این روش در هر سه نیاز های آن  محاسبه کشش یک ورودی متغیر و هزینهبه فقط  فرانشانبرای تخمین ما  (،5)است. در رابطه 
 برایمورد استفاده قرار گرفته است.  (2121الکر و همکاران ) دیو  ،(2113الکر و اکهات ) دی، (2112الکر و وارزینسکی ) دی پژوهش
شده شده بهای تمامها، مقدار گزارش های ترازنامه شرکت استفاده از این روش و با استفاده از داده در (2121الکر و همکاران ) دیمثال، 

 فرانشانرا به عنوان ورودی متغیر برای محاسبه  4(ای های نیروی کارگر و نهاده واسطه در ترازنامه )شامل هزینه 8شدهکاالی فروخته
  اند. انتخاب کرده

 
 های تابع تولید ورودی خمین تابع تولید و استفاده از همۀاساس ت بر فرانشانگیری  اندازه

کار برده شده است. این روش مشابه روش دوم تخمین ب (Hall, 1988) خود پژوهش پیشین اساس و بر (2113هال )توسط این روش 
 ( باشد.6کنید تابع تولید به فرم رابطه )شود. فرض  است و تفاوت آن با روش دوم در ادامه توضیح داده می فرانشان

                                                      
1. Barkai 
2. Variable Inputs 
3. Cost of Goods Sold )COGS( 
4. Intermediate Goods 

، مقدار نیروی کارگر، و تقسیم بر 
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  ]          
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از  .استمحاسبه بنگاه قابل فرانشانبا فرض کمینه کردن هزینه بنگاه، داشتن بازده نسبت به مقیاس ثابت و محاسبه نرخ سود،  ،بنابراین

توان به سختی محاسبه سود اشاره کرد؛  عدم نیاز به تخمین تابع تولید است. از معایب آن نیز می فرانشانبرای محاسبه  (8)مزایای رابطه 
 1بارکائیمثالی از استفاده از این رابطه،  برای دارد. نیاز به محاسبه هزینه سرمایه و در نتیجه محاسبه سرمایه و نرخ سود اجاره آنکه  چرا

خود محاسبه و با مقادیر  پژوهش، مقدار نرخ سود را در (2121الکر و همکاران ) دی فرانشانهای  با استفاده از این رابطه و یافته (2121)
  .اندی خود مقایسه کردهها یافته

 
 ورودی متغیر تابع تولیداساس تخمین تابع تولید و استفاده از یک  بر فرانشانگیری  اندازه

را در سطح بنگاه تخمین زد.  فرانشانتوان با استفاده از تک متغیر ورودی تابع تولید،  اساس تخمین تابع تولید است می در این روش که بر
داشتن شرط برای بازده نسبت به مقیاس و همچنین عدم نیاز به تخمین هزینه سرمایه است. این روش که اولین بار ناز مزایای این روش 

 نفرانشادست آوردن رابطه  ههای بنگاه است. برای ب اساس فرضیه کمینه کردن هزینه بر ،ه شدارائ (2112الکر و وارزینسکی ) دیدر مقاله 
 ر نظر بگیرید:را د (4)تابع تولید فرم 
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سرمایه بنگاه و     تابع تولید )مانند نیروی کارگر، مواد اولیه خام مصرفی، سوخت، برق و...( و  2ورودی متغیر     (،4)در رابطه 
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 برایمورد استفاده قرار گرفته است.  (2121الکر و همکاران ) دیو  ،(2113الکر و اکهات ) دی، (2112الکر و وارزینسکی ) دی پژوهش
شده شده بهای تمامها، مقدار گزارش های ترازنامه شرکت استفاده از این روش و با استفاده از داده در (2121الکر و همکاران ) دیمثال، 
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1. Barkai 
2. Variable Inputs 
3. Cost of Goods Sold )COGS( 
4. Intermediate Goods 

با ضرب طرفین رابطه )1( در 

3 
 

 ، مقدار تولید، داریم: ، مقدار نیروی کارگر، و تقسیم بر  در  (1)طرفین رابطه 

(2)    
        

افزوده ارزشدر سهم نیروی کارگر از  فرانشانضرب  ،کشش تولید به ورودی نیروی کارگر است و سمت راست آن ،(2) رابطهسمت چپ 
مشابه آن  رابطه( با 2با جمع رابطه ) معادل با کاهش سهم نیروی کارگر از فروض بنگاه است. فرانشان. با فرض کشش ثابت، افزایش است

 رسیم: می (8)برای میزان سرمایه بنگاه به رابطه 
(8)    

        [     
  
  ]          

است.  افزودهارزشو یک منهای نرخ سود، نسبت سود به  فرانشانضرب  ،بازده نسبت به مقیاس و سمت راست آن ،(8) رابطهسمت چپ 
از  .استمحاسبه بنگاه قابل فرانشانبا فرض کمینه کردن هزینه بنگاه، داشتن بازده نسبت به مقیاس ثابت و محاسبه نرخ سود،  ،بنابراین

توان به سختی محاسبه سود اشاره کرد؛  عدم نیاز به تخمین تابع تولید است. از معایب آن نیز می فرانشانبرای محاسبه  (8)مزایای رابطه 
 1بارکائیمثالی از استفاده از این رابطه،  برای دارد. نیاز به محاسبه هزینه سرمایه و در نتیجه محاسبه سرمایه و نرخ سود اجاره آنکه  چرا

خود محاسبه و با مقادیر  پژوهش، مقدار نرخ سود را در (2121الکر و همکاران ) دی فرانشانهای  با استفاده از این رابطه و یافته (2121)
  .اندی خود مقایسه کردهها یافته

 
 ورودی متغیر تابع تولیداساس تخمین تابع تولید و استفاده از یک  بر فرانشانگیری  اندازه

را در سطح بنگاه تخمین زد.  فرانشانتوان با استفاده از تک متغیر ورودی تابع تولید،  اساس تخمین تابع تولید است می در این روش که بر
داشتن شرط برای بازده نسبت به مقیاس و همچنین عدم نیاز به تخمین هزینه سرمایه است. این روش که اولین بار ناز مزایای این روش 
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                    )2(

ضرب  آن،  راست  سمت  و  است  کارگر  نیروی  ورودی  به  تولید  کشش   ،)2( رابطه  چپ  سمت 
معادل  فرانشان  افزایش  ثابت،  با فرض کشش  است.  ارزش افزوده  از  کارگر  نیروی  در سهم  فرانشان 
با کاهش سهم نیروی کارگر از فروض بنگاه است. با جمع رابطه )2( با رابطه مشابه آن برای میزان 

سرمایه بنگاه به رابطه )3( می رسیم:

3 
 

 ، مقدار تولید، داریم: ، مقدار نیروی کارگر، و تقسیم بر  در  (1)طرفین رابطه 

(2)    
        

افزوده ارزشدر سهم نیروی کارگر از  فرانشانضرب  ،کشش تولید به ورودی نیروی کارگر است و سمت راست آن ،(2) رابطهسمت چپ 
مشابه آن  رابطه( با 2با جمع رابطه ) معادل با کاهش سهم نیروی کارگر از فروض بنگاه است. فرانشان. با فرض کشش ثابت، افزایش است

 رسیم: می (8)برای میزان سرمایه بنگاه به رابطه 
(8)    

        [     
  
  ]          

است.  افزودهارزشو یک منهای نرخ سود، نسبت سود به  فرانشانضرب  ،بازده نسبت به مقیاس و سمت راست آن ،(8) رابطهسمت چپ 
از  .استمحاسبه بنگاه قابل فرانشانبا فرض کمینه کردن هزینه بنگاه، داشتن بازده نسبت به مقیاس ثابت و محاسبه نرخ سود،  ،بنابراین

توان به سختی محاسبه سود اشاره کرد؛  عدم نیاز به تخمین تابع تولید است. از معایب آن نیز می فرانشانبرای محاسبه  (8)مزایای رابطه 
 1بارکائیمثالی از استفاده از این رابطه،  برای دارد. نیاز به محاسبه هزینه سرمایه و در نتیجه محاسبه سرمایه و نرخ سود اجاره آنکه  چرا

خود محاسبه و با مقادیر  پژوهش، مقدار نرخ سود را در (2121الکر و همکاران ) دی فرانشانهای  با استفاده از این رابطه و یافته (2121)
  .اندی خود مقایسه کردهها یافته

 
 ورودی متغیر تابع تولیداساس تخمین تابع تولید و استفاده از یک  بر فرانشانگیری  اندازه

را در سطح بنگاه تخمین زد.  فرانشانتوان با استفاده از تک متغیر ورودی تابع تولید،  اساس تخمین تابع تولید است می در این روش که بر
داشتن شرط برای بازده نسبت به مقیاس و همچنین عدم نیاز به تخمین هزینه سرمایه است. این روش که اولین بار ناز مزایای این روش 

 نفرانشادست آوردن رابطه  ههای بنگاه است. برای ب اساس فرضیه کمینه کردن هزینه بر ،ه شدارائ (2112الکر و وارزینسکی ) دیدر مقاله 
 ر نظر بگیرید:را د (4)تابع تولید فرم 

(4)                              
سرمایه بنگاه و     تابع تولید )مانند نیروی کارگر، مواد اولیه خام مصرفی، سوخت، برق و...( و  2ورودی متغیر     (،4)در رابطه 

ای  پذیر بودن تابع تولید و حل مسئله کمینه کردن هزینه بنگاه به رابطه ، با فرض مشتق(4)گرفتن رابطه با در نظر .استهای ثابت  هزینه
 رسیم: می فرانشانبرای تخمین 

(5)         
      
       

 
از تولید بنگاه  ورودی متغیر، و معکوس سهم   ، تابع تولید  تولید به ورودی متغیر  ، برابر با ضرب کشش ، فرانشان (5)در رابطه 

داریم. این روش در هر سه نیاز های آن  محاسبه کشش یک ورودی متغیر و هزینهبه فقط  فرانشانبرای تخمین ما  (،5)است. در رابطه 
 برایمورد استفاده قرار گرفته است.  (2121الکر و همکاران ) دیو  ،(2113الکر و اکهات ) دی، (2112الکر و وارزینسکی ) دی پژوهش
شده شده بهای تمامها، مقدار گزارش های ترازنامه شرکت استفاده از این روش و با استفاده از داده در (2121الکر و همکاران ) دیمثال، 

 فرانشانرا به عنوان ورودی متغیر برای محاسبه  4(ای های نیروی کارگر و نهاده واسطه در ترازنامه )شامل هزینه 8شدهکاالی فروخته
  اند. انتخاب کرده

 
 های تابع تولید ورودی خمین تابع تولید و استفاده از همۀاساس ت بر فرانشانگیری  اندازه

کار برده شده است. این روش مشابه روش دوم تخمین ب (Hall, 1988) خود پژوهش پیشین اساس و بر (2113هال )توسط این روش 
 ( باشد.6کنید تابع تولید به فرم رابطه )شود. فرض  است و تفاوت آن با روش دوم در ادامه توضیح داده می فرانشان

                                                      
1. Barkai 
2. Variable Inputs 
3. Cost of Goods Sold )COGS( 
4. Intermediate Goods 

                          )3(

سمت چپ رابطه )3(، بازده نسبت به مقیاس و سمت راست آن، ضرب فرانشان و یک منهای 
داشتن  بنگاه،  هزینه  کردن  کمینه  فرض  با  بنابراین،  است.  ارزش افزوده  به  سود  نسبت  سود،  نرخ 
بازده نسبت به مقیاس ثابت و محاسبه نرخ سود، فرانشان بنگاه قابل محاسبه است. از مزایای رابطه 
)3( برای محاسبه فرانشان عدم نیاز به تخمین تابع تولید است. از معایب آن نیز می توان به سختی 
محاسبه سود اشاره کرد؛ چرا که به محاسبه هزینه سرمایه و در نتیجه محاسبه سرمایه و نرخ سود 
اجاره آن نیاز دارد. برای مثالی از استفاده از این رابطه، بارکائی )2020( با استفاده از این رابطه 
و یافته های فرانشان دیالکر و همکاران )2020(، مقدار نرخ سود را در پژوهش خود محاسبه و با 

مقادیر یافته های خود مقایسه کرده اند. 

1. Marginal Product of Labor
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اندازه گيری فرانشان بر اساس تخمين تابع توليد و استفاده از یک ورودی متغير تابع توليد

در این روش که بر اساس تخمین تابع تولید است می توان با استفاده از تک متغیر ورودی تابع 
تولید، فرانشان را در سطح بنگاه تخمین زد. از مزایای این روش نداشتن شرط برای بازده نسبت به 
مقیاس و همچنین عدم نیاز به تخمین هزینه سرمایه است. این روش که اولین بار در مقاله دیالکر 
ـ وارزینسکی )2012( ارائه شد، بر اساس فرضیه کمینه کردن هزینه های بنگاه است. برای به دست 

آوردن رابطه فرانشان تابع تولید فرم )4( را در نظر بگیرید:

3 
 

 ، مقدار تولید، داریم: ، مقدار نیروی کارگر، و تقسیم بر  در  (1)طرفین رابطه 

(2)    
        

افزوده ارزشدر سهم نیروی کارگر از  فرانشانضرب  ،کشش تولید به ورودی نیروی کارگر است و سمت راست آن ،(2) رابطهسمت چپ 
مشابه آن  رابطه( با 2با جمع رابطه ) معادل با کاهش سهم نیروی کارگر از فروض بنگاه است. فرانشان. با فرض کشش ثابت، افزایش است

 رسیم: می (8)برای میزان سرمایه بنگاه به رابطه 
(8)    

        [     
  
  ]          

است.  افزودهارزشو یک منهای نرخ سود، نسبت سود به  فرانشانضرب  ،بازده نسبت به مقیاس و سمت راست آن ،(8) رابطهسمت چپ 
از  .استمحاسبه بنگاه قابل فرانشانبا فرض کمینه کردن هزینه بنگاه، داشتن بازده نسبت به مقیاس ثابت و محاسبه نرخ سود،  ،بنابراین

توان به سختی محاسبه سود اشاره کرد؛  عدم نیاز به تخمین تابع تولید است. از معایب آن نیز می فرانشانبرای محاسبه  (8)مزایای رابطه 
 1بارکائیمثالی از استفاده از این رابطه،  برای دارد. نیاز به محاسبه هزینه سرمایه و در نتیجه محاسبه سرمایه و نرخ سود اجاره آنکه  چرا

خود محاسبه و با مقادیر  پژوهش، مقدار نرخ سود را در (2121الکر و همکاران ) دی فرانشانهای  با استفاده از این رابطه و یافته (2121)
  .اندی خود مقایسه کردهها یافته

 
 ورودی متغیر تابع تولیداساس تخمین تابع تولید و استفاده از یک  بر فرانشانگیری  اندازه

را در سطح بنگاه تخمین زد.  فرانشانتوان با استفاده از تک متغیر ورودی تابع تولید،  اساس تخمین تابع تولید است می در این روش که بر
داشتن شرط برای بازده نسبت به مقیاس و همچنین عدم نیاز به تخمین هزینه سرمایه است. این روش که اولین بار ناز مزایای این روش 

 نفرانشادست آوردن رابطه  ههای بنگاه است. برای ب اساس فرضیه کمینه کردن هزینه بر ،ه شدارائ (2112الکر و وارزینسکی ) دیدر مقاله 
 ر نظر بگیرید:را د (4)تابع تولید فرم 

(4)                              
سرمایه بنگاه و     تابع تولید )مانند نیروی کارگر، مواد اولیه خام مصرفی، سوخت، برق و...( و  2ورودی متغیر     (،4)در رابطه 

ای  پذیر بودن تابع تولید و حل مسئله کمینه کردن هزینه بنگاه به رابطه ، با فرض مشتق(4)گرفتن رابطه با در نظر .استهای ثابت  هزینه
 رسیم: می فرانشانبرای تخمین 

(5)         
      
       

 
از تولید بنگاه  ورودی متغیر، و معکوس سهم   ، تابع تولید  تولید به ورودی متغیر  ، برابر با ضرب کشش ، فرانشان (5)در رابطه 

داریم. این روش در هر سه نیاز های آن  محاسبه کشش یک ورودی متغیر و هزینهبه فقط  فرانشانبرای تخمین ما  (،5)است. در رابطه 
 برایمورد استفاده قرار گرفته است.  (2121الکر و همکاران ) دیو  ،(2113الکر و اکهات ) دی، (2112الکر و وارزینسکی ) دی پژوهش
شده شده بهای تمامها، مقدار گزارش های ترازنامه شرکت استفاده از این روش و با استفاده از داده در (2121الکر و همکاران ) دیمثال، 

 فرانشانرا به عنوان ورودی متغیر برای محاسبه  4(ای های نیروی کارگر و نهاده واسطه در ترازنامه )شامل هزینه 8شدهکاالی فروخته
  اند. انتخاب کرده

 
 های تابع تولید ورودی خمین تابع تولید و استفاده از همۀاساس ت بر فرانشانگیری  اندازه

کار برده شده است. این روش مشابه روش دوم تخمین ب (Hall, 1988) خود پژوهش پیشین اساس و بر (2113هال )توسط این روش 
 ( باشد.6کنید تابع تولید به فرم رابطه )شود. فرض  است و تفاوت آن با روش دوم در ادامه توضیح داده می فرانشان

                                                      
1. Barkai 
2. Variable Inputs 
3. Cost of Goods Sold )COGS( 
4. Intermediate Goods 

           )4(
 ورودی متغیر1 تابع تولید )مانند نیروی کارگر، مواد اولیه خام مصرفی، سوخت، 

3 
 

 ، مقدار تولید، داریم: ، مقدار نیروی کارگر، و تقسیم بر  در  (1)طرفین رابطه 

(2)    
        

افزوده ارزشدر سهم نیروی کارگر از  فرانشانضرب  ،کشش تولید به ورودی نیروی کارگر است و سمت راست آن ،(2) رابطهسمت چپ 
مشابه آن  رابطه( با 2با جمع رابطه ) معادل با کاهش سهم نیروی کارگر از فروض بنگاه است. فرانشان. با فرض کشش ثابت، افزایش است

 رسیم: می (8)برای میزان سرمایه بنگاه به رابطه 
(8)    

        [     
  
  ]          

است.  افزودهارزشو یک منهای نرخ سود، نسبت سود به  فرانشانضرب  ،بازده نسبت به مقیاس و سمت راست آن ،(8) رابطهسمت چپ 
از  .استمحاسبه بنگاه قابل فرانشانبا فرض کمینه کردن هزینه بنگاه، داشتن بازده نسبت به مقیاس ثابت و محاسبه نرخ سود،  ،بنابراین

توان به سختی محاسبه سود اشاره کرد؛  عدم نیاز به تخمین تابع تولید است. از معایب آن نیز می فرانشانبرای محاسبه  (8)مزایای رابطه 
 1بارکائیمثالی از استفاده از این رابطه،  برای دارد. نیاز به محاسبه هزینه سرمایه و در نتیجه محاسبه سرمایه و نرخ سود اجاره آنکه  چرا

خود محاسبه و با مقادیر  پژوهش، مقدار نرخ سود را در (2121الکر و همکاران ) دی فرانشانهای  با استفاده از این رابطه و یافته (2121)
  .اندی خود مقایسه کردهها یافته

 
 ورودی متغیر تابع تولیداساس تخمین تابع تولید و استفاده از یک  بر فرانشانگیری  اندازه

را در سطح بنگاه تخمین زد.  فرانشانتوان با استفاده از تک متغیر ورودی تابع تولید،  اساس تخمین تابع تولید است می در این روش که بر
داشتن شرط برای بازده نسبت به مقیاس و همچنین عدم نیاز به تخمین هزینه سرمایه است. این روش که اولین بار ناز مزایای این روش 

 نفرانشادست آوردن رابطه  ههای بنگاه است. برای ب اساس فرضیه کمینه کردن هزینه بر ،ه شدارائ (2112الکر و وارزینسکی ) دیدر مقاله 
 ر نظر بگیرید:را د (4)تابع تولید فرم 

(4)                              
سرمایه بنگاه و     تابع تولید )مانند نیروی کارگر، مواد اولیه خام مصرفی، سوخت، برق و...( و  2ورودی متغیر     (،4)در رابطه 

ای  پذیر بودن تابع تولید و حل مسئله کمینه کردن هزینه بنگاه به رابطه ، با فرض مشتق(4)گرفتن رابطه با در نظر .استهای ثابت  هزینه
 رسیم: می فرانشانبرای تخمین 

(5)         
      
       

 
از تولید بنگاه  ورودی متغیر، و معکوس سهم   ، تابع تولید  تولید به ورودی متغیر  ، برابر با ضرب کشش ، فرانشان (5)در رابطه 

داریم. این روش در هر سه نیاز های آن  محاسبه کشش یک ورودی متغیر و هزینهبه فقط  فرانشانبرای تخمین ما  (،5)است. در رابطه 
 برایمورد استفاده قرار گرفته است.  (2121الکر و همکاران ) دیو  ،(2113الکر و اکهات ) دی، (2112الکر و وارزینسکی ) دی پژوهش
شده شده بهای تمامها، مقدار گزارش های ترازنامه شرکت استفاده از این روش و با استفاده از داده در (2121الکر و همکاران ) دیمثال، 

 فرانشانرا به عنوان ورودی متغیر برای محاسبه  4(ای های نیروی کارگر و نهاده واسطه در ترازنامه )شامل هزینه 8شدهکاالی فروخته
  اند. انتخاب کرده

 
 های تابع تولید ورودی خمین تابع تولید و استفاده از همۀاساس ت بر فرانشانگیری  اندازه

کار برده شده است. این روش مشابه روش دوم تخمین ب (Hall, 1988) خود پژوهش پیشین اساس و بر (2113هال )توسط این روش 
 ( باشد.6کنید تابع تولید به فرم رابطه )شود. فرض  است و تفاوت آن با روش دوم در ادامه توضیح داده می فرانشان

                                                      
1. Barkai 
2. Variable Inputs 
3. Cost of Goods Sold )COGS( 
4. Intermediate Goods 

در رابطه )4(، 
 سرمایه بنگاه و هزینه های ثابت است. با در نظرگرفتن رابطه )4(، با فرض مشتق پذیر 

3 
 

 ، مقدار تولید، داریم: ، مقدار نیروی کارگر، و تقسیم بر  در  (1)طرفین رابطه 

(2)    
        

افزوده ارزشدر سهم نیروی کارگر از  فرانشانضرب  ،کشش تولید به ورودی نیروی کارگر است و سمت راست آن ،(2) رابطهسمت چپ 
مشابه آن  رابطه( با 2با جمع رابطه ) معادل با کاهش سهم نیروی کارگر از فروض بنگاه است. فرانشان. با فرض کشش ثابت، افزایش است

 رسیم: می (8)برای میزان سرمایه بنگاه به رابطه 
(8)    

        [     
  
  ]          

است.  افزودهارزشو یک منهای نرخ سود، نسبت سود به  فرانشانضرب  ،بازده نسبت به مقیاس و سمت راست آن ،(8) رابطهسمت چپ 
از  .استمحاسبه بنگاه قابل فرانشانبا فرض کمینه کردن هزینه بنگاه، داشتن بازده نسبت به مقیاس ثابت و محاسبه نرخ سود،  ،بنابراین

توان به سختی محاسبه سود اشاره کرد؛  عدم نیاز به تخمین تابع تولید است. از معایب آن نیز می فرانشانبرای محاسبه  (8)مزایای رابطه 
 1بارکائیمثالی از استفاده از این رابطه،  برای دارد. نیاز به محاسبه هزینه سرمایه و در نتیجه محاسبه سرمایه و نرخ سود اجاره آنکه  چرا

خود محاسبه و با مقادیر  پژوهش، مقدار نرخ سود را در (2121الکر و همکاران ) دی فرانشانهای  با استفاده از این رابطه و یافته (2121)
  .اندی خود مقایسه کردهها یافته

 
 ورودی متغیر تابع تولیداساس تخمین تابع تولید و استفاده از یک  بر فرانشانگیری  اندازه

را در سطح بنگاه تخمین زد.  فرانشانتوان با استفاده از تک متغیر ورودی تابع تولید،  اساس تخمین تابع تولید است می در این روش که بر
داشتن شرط برای بازده نسبت به مقیاس و همچنین عدم نیاز به تخمین هزینه سرمایه است. این روش که اولین بار ناز مزایای این روش 

 نفرانشادست آوردن رابطه  ههای بنگاه است. برای ب اساس فرضیه کمینه کردن هزینه بر ،ه شدارائ (2112الکر و وارزینسکی ) دیدر مقاله 
 ر نظر بگیرید:را د (4)تابع تولید فرم 

(4)                              
سرمایه بنگاه و     تابع تولید )مانند نیروی کارگر، مواد اولیه خام مصرفی، سوخت، برق و...( و  2ورودی متغیر     (،4)در رابطه 

ای  پذیر بودن تابع تولید و حل مسئله کمینه کردن هزینه بنگاه به رابطه ، با فرض مشتق(4)گرفتن رابطه با در نظر .استهای ثابت  هزینه
 رسیم: می فرانشانبرای تخمین 

(5)         
      
       

 
از تولید بنگاه  ورودی متغیر، و معکوس سهم   ، تابع تولید  تولید به ورودی متغیر  ، برابر با ضرب کشش ، فرانشان (5)در رابطه 

داریم. این روش در هر سه نیاز های آن  محاسبه کشش یک ورودی متغیر و هزینهبه فقط  فرانشانبرای تخمین ما  (،5)است. در رابطه 
 برایمورد استفاده قرار گرفته است.  (2121الکر و همکاران ) دیو  ،(2113الکر و اکهات ) دی، (2112الکر و وارزینسکی ) دی پژوهش
شده شده بهای تمامها، مقدار گزارش های ترازنامه شرکت استفاده از این روش و با استفاده از داده در (2121الکر و همکاران ) دیمثال، 

 فرانشانرا به عنوان ورودی متغیر برای محاسبه  4(ای های نیروی کارگر و نهاده واسطه در ترازنامه )شامل هزینه 8شدهکاالی فروخته
  اند. انتخاب کرده

 
 های تابع تولید ورودی خمین تابع تولید و استفاده از همۀاساس ت بر فرانشانگیری  اندازه

کار برده شده است. این روش مشابه روش دوم تخمین ب (Hall, 1988) خود پژوهش پیشین اساس و بر (2113هال )توسط این روش 
 ( باشد.6کنید تابع تولید به فرم رابطه )شود. فرض  است و تفاوت آن با روش دوم در ادامه توضیح داده می فرانشان

                                                      
1. Barkai 
2. Variable Inputs 
3. Cost of Goods Sold )COGS( 
4. Intermediate Goods 

برق و...( و 
بودن تابع تولید و حل مسئله کمینه کردن هزینه بنگاه به رابطه ای برای تخمین فرانشان می رسیم:

3 
 

 ، مقدار تولید، داریم: ، مقدار نیروی کارگر، و تقسیم بر  در  (1)طرفین رابطه 

(2)    
        

افزوده ارزشدر سهم نیروی کارگر از  فرانشانضرب  ،کشش تولید به ورودی نیروی کارگر است و سمت راست آن ،(2) رابطهسمت چپ 
مشابه آن  رابطه( با 2با جمع رابطه ) معادل با کاهش سهم نیروی کارگر از فروض بنگاه است. فرانشان. با فرض کشش ثابت، افزایش است

 رسیم: می (8)برای میزان سرمایه بنگاه به رابطه 
(8)    

        [     
  
  ]          

است.  افزودهارزشو یک منهای نرخ سود، نسبت سود به  فرانشانضرب  ،بازده نسبت به مقیاس و سمت راست آن ،(8) رابطهسمت چپ 
از  .استمحاسبه بنگاه قابل فرانشانبا فرض کمینه کردن هزینه بنگاه، داشتن بازده نسبت به مقیاس ثابت و محاسبه نرخ سود،  ،بنابراین

توان به سختی محاسبه سود اشاره کرد؛  عدم نیاز به تخمین تابع تولید است. از معایب آن نیز می فرانشانبرای محاسبه  (8)مزایای رابطه 
 1بارکائیمثالی از استفاده از این رابطه،  برای دارد. نیاز به محاسبه هزینه سرمایه و در نتیجه محاسبه سرمایه و نرخ سود اجاره آنکه  چرا

خود محاسبه و با مقادیر  پژوهش، مقدار نرخ سود را در (2121الکر و همکاران ) دی فرانشانهای  با استفاده از این رابطه و یافته (2121)
  .اندی خود مقایسه کردهها یافته

 
 ورودی متغیر تابع تولیداساس تخمین تابع تولید و استفاده از یک  بر فرانشانگیری  اندازه

را در سطح بنگاه تخمین زد.  فرانشانتوان با استفاده از تک متغیر ورودی تابع تولید،  اساس تخمین تابع تولید است می در این روش که بر
داشتن شرط برای بازده نسبت به مقیاس و همچنین عدم نیاز به تخمین هزینه سرمایه است. این روش که اولین بار ناز مزایای این روش 

 نفرانشادست آوردن رابطه  ههای بنگاه است. برای ب اساس فرضیه کمینه کردن هزینه بر ،ه شدارائ (2112الکر و وارزینسکی ) دیدر مقاله 
 ر نظر بگیرید:را د (4)تابع تولید فرم 

(4)                              
سرمایه بنگاه و     تابع تولید )مانند نیروی کارگر، مواد اولیه خام مصرفی، سوخت، برق و...( و  2ورودی متغیر     (،4)در رابطه 

ای  پذیر بودن تابع تولید و حل مسئله کمینه کردن هزینه بنگاه به رابطه ، با فرض مشتق(4)گرفتن رابطه با در نظر .استهای ثابت  هزینه
 رسیم: می فرانشانبرای تخمین 

(5)         
      
       

 
از تولید بنگاه  ورودی متغیر، و معکوس سهم   ، تابع تولید  تولید به ورودی متغیر  ، برابر با ضرب کشش ، فرانشان (5)در رابطه 

داریم. این روش در هر سه نیاز های آن  محاسبه کشش یک ورودی متغیر و هزینهبه فقط  فرانشانبرای تخمین ما  (،5)است. در رابطه 
 برایمورد استفاده قرار گرفته است.  (2121الکر و همکاران ) دیو  ،(2113الکر و اکهات ) دی، (2112الکر و وارزینسکی ) دی پژوهش
شده شده بهای تمامها، مقدار گزارش های ترازنامه شرکت استفاده از این روش و با استفاده از داده در (2121الکر و همکاران ) دیمثال، 

 فرانشانرا به عنوان ورودی متغیر برای محاسبه  4(ای های نیروی کارگر و نهاده واسطه در ترازنامه )شامل هزینه 8شدهکاالی فروخته
  اند. انتخاب کرده

 
 های تابع تولید ورودی خمین تابع تولید و استفاده از همۀاساس ت بر فرانشانگیری  اندازه

کار برده شده است. این روش مشابه روش دوم تخمین ب (Hall, 1988) خود پژوهش پیشین اساس و بر (2113هال )توسط این روش 
 ( باشد.6کنید تابع تولید به فرم رابطه )شود. فرض  است و تفاوت آن با روش دوم در ادامه توضیح داده می فرانشان

                                                      
1. Barkai 
2. Variable Inputs 
3. Cost of Goods Sold )COGS( 
4. Intermediate Goods 

                 )5(

، و معکوس 

3 
 

 ، مقدار تولید، داریم: ، مقدار نیروی کارگر، و تقسیم بر  در  (1)طرفین رابطه 

(2)    
        

افزوده ارزشدر سهم نیروی کارگر از  فرانشانضرب  ،کشش تولید به ورودی نیروی کارگر است و سمت راست آن ،(2) رابطهسمت چپ 
مشابه آن  رابطه( با 2با جمع رابطه ) معادل با کاهش سهم نیروی کارگر از فروض بنگاه است. فرانشان. با فرض کشش ثابت، افزایش است

 رسیم: می (8)برای میزان سرمایه بنگاه به رابطه 
(8)    

        [     
  
  ]          

است.  افزودهارزشو یک منهای نرخ سود، نسبت سود به  فرانشانضرب  ،بازده نسبت به مقیاس و سمت راست آن ،(8) رابطهسمت چپ 
از  .استمحاسبه بنگاه قابل فرانشانبا فرض کمینه کردن هزینه بنگاه، داشتن بازده نسبت به مقیاس ثابت و محاسبه نرخ سود،  ،بنابراین

توان به سختی محاسبه سود اشاره کرد؛  عدم نیاز به تخمین تابع تولید است. از معایب آن نیز می فرانشانبرای محاسبه  (8)مزایای رابطه 
 1بارکائیمثالی از استفاده از این رابطه،  برای دارد. نیاز به محاسبه هزینه سرمایه و در نتیجه محاسبه سرمایه و نرخ سود اجاره آنکه  چرا

خود محاسبه و با مقادیر  پژوهش، مقدار نرخ سود را در (2121الکر و همکاران ) دی فرانشانهای  با استفاده از این رابطه و یافته (2121)
  .اندی خود مقایسه کردهها یافته

 
 ورودی متغیر تابع تولیداساس تخمین تابع تولید و استفاده از یک  بر فرانشانگیری  اندازه

را در سطح بنگاه تخمین زد.  فرانشانتوان با استفاده از تک متغیر ورودی تابع تولید،  اساس تخمین تابع تولید است می در این روش که بر
داشتن شرط برای بازده نسبت به مقیاس و همچنین عدم نیاز به تخمین هزینه سرمایه است. این روش که اولین بار ناز مزایای این روش 

 نفرانشادست آوردن رابطه  ههای بنگاه است. برای ب اساس فرضیه کمینه کردن هزینه بر ،ه شدارائ (2112الکر و وارزینسکی ) دیدر مقاله 
 ر نظر بگیرید:را د (4)تابع تولید فرم 

(4)                              
سرمایه بنگاه و     تابع تولید )مانند نیروی کارگر، مواد اولیه خام مصرفی، سوخت، برق و...( و  2ورودی متغیر     (،4)در رابطه 

ای  پذیر بودن تابع تولید و حل مسئله کمینه کردن هزینه بنگاه به رابطه ، با فرض مشتق(4)گرفتن رابطه با در نظر .استهای ثابت  هزینه
 رسیم: می فرانشانبرای تخمین 

(5)         
      
       

 
از تولید بنگاه  ورودی متغیر، و معکوس سهم   ، تابع تولید  تولید به ورودی متغیر  ، برابر با ضرب کشش ، فرانشان (5)در رابطه 

داریم. این روش در هر سه نیاز های آن  محاسبه کشش یک ورودی متغیر و هزینهبه فقط  فرانشانبرای تخمین ما  (،5)است. در رابطه 
 برایمورد استفاده قرار گرفته است.  (2121الکر و همکاران ) دیو  ،(2113الکر و اکهات ) دی، (2112الکر و وارزینسکی ) دی پژوهش
شده شده بهای تمامها، مقدار گزارش های ترازنامه شرکت استفاده از این روش و با استفاده از داده در (2121الکر و همکاران ) دیمثال، 

 فرانشانرا به عنوان ورودی متغیر برای محاسبه  4(ای های نیروی کارگر و نهاده واسطه در ترازنامه )شامل هزینه 8شدهکاالی فروخته
  اند. انتخاب کرده

 
 های تابع تولید ورودی خمین تابع تولید و استفاده از همۀاساس ت بر فرانشانگیری  اندازه

کار برده شده است. این روش مشابه روش دوم تخمین ب (Hall, 1988) خود پژوهش پیشین اساس و بر (2113هال )توسط این روش 
 ( باشد.6کنید تابع تولید به فرم رابطه )شود. فرض  است و تفاوت آن با روش دوم در ادامه توضیح داده می فرانشان

                                                      
1. Barkai 
2. Variable Inputs 
3. Cost of Goods Sold )COGS( 
4. Intermediate Goods 

 تابع تولید، 

3 
 

 ، مقدار تولید، داریم: ، مقدار نیروی کارگر، و تقسیم بر  در  (1)طرفین رابطه 

(2)    
        

افزوده ارزشدر سهم نیروی کارگر از  فرانشانضرب  ،کشش تولید به ورودی نیروی کارگر است و سمت راست آن ،(2) رابطهسمت چپ 
مشابه آن  رابطه( با 2با جمع رابطه ) معادل با کاهش سهم نیروی کارگر از فروض بنگاه است. فرانشان. با فرض کشش ثابت، افزایش است

 رسیم: می (8)برای میزان سرمایه بنگاه به رابطه 
(8)    

        [     
  
  ]          

است.  افزودهارزشو یک منهای نرخ سود، نسبت سود به  فرانشانضرب  ،بازده نسبت به مقیاس و سمت راست آن ،(8) رابطهسمت چپ 
از  .استمحاسبه بنگاه قابل فرانشانبا فرض کمینه کردن هزینه بنگاه، داشتن بازده نسبت به مقیاس ثابت و محاسبه نرخ سود،  ،بنابراین

توان به سختی محاسبه سود اشاره کرد؛  عدم نیاز به تخمین تابع تولید است. از معایب آن نیز می فرانشانبرای محاسبه  (8)مزایای رابطه 
 1بارکائیمثالی از استفاده از این رابطه،  برای دارد. نیاز به محاسبه هزینه سرمایه و در نتیجه محاسبه سرمایه و نرخ سود اجاره آنکه  چرا

خود محاسبه و با مقادیر  پژوهش، مقدار نرخ سود را در (2121الکر و همکاران ) دی فرانشانهای  با استفاده از این رابطه و یافته (2121)
  .اندی خود مقایسه کردهها یافته

 
 ورودی متغیر تابع تولیداساس تخمین تابع تولید و استفاده از یک  بر فرانشانگیری  اندازه

را در سطح بنگاه تخمین زد.  فرانشانتوان با استفاده از تک متغیر ورودی تابع تولید،  اساس تخمین تابع تولید است می در این روش که بر
داشتن شرط برای بازده نسبت به مقیاس و همچنین عدم نیاز به تخمین هزینه سرمایه است. این روش که اولین بار ناز مزایای این روش 

 نفرانشادست آوردن رابطه  ههای بنگاه است. برای ب اساس فرضیه کمینه کردن هزینه بر ،ه شدارائ (2112الکر و وارزینسکی ) دیدر مقاله 
 ر نظر بگیرید:را د (4)تابع تولید فرم 

(4)                              
سرمایه بنگاه و     تابع تولید )مانند نیروی کارگر، مواد اولیه خام مصرفی، سوخت، برق و...( و  2ورودی متغیر     (،4)در رابطه 

ای  پذیر بودن تابع تولید و حل مسئله کمینه کردن هزینه بنگاه به رابطه ، با فرض مشتق(4)گرفتن رابطه با در نظر .استهای ثابت  هزینه
 رسیم: می فرانشانبرای تخمین 

(5)         
      
       

 
از تولید بنگاه  ورودی متغیر، و معکوس سهم   ، تابع تولید  تولید به ورودی متغیر  ، برابر با ضرب کشش ، فرانشان (5)در رابطه 

داریم. این روش در هر سه نیاز های آن  محاسبه کشش یک ورودی متغیر و هزینهبه فقط  فرانشانبرای تخمین ما  (،5)است. در رابطه 
 برایمورد استفاده قرار گرفته است.  (2121الکر و همکاران ) دیو  ،(2113الکر و اکهات ) دی، (2112الکر و وارزینسکی ) دی پژوهش
شده شده بهای تمامها، مقدار گزارش های ترازنامه شرکت استفاده از این روش و با استفاده از داده در (2121الکر و همکاران ) دیمثال، 

 فرانشانرا به عنوان ورودی متغیر برای محاسبه  4(ای های نیروی کارگر و نهاده واسطه در ترازنامه )شامل هزینه 8شدهکاالی فروخته
  اند. انتخاب کرده

 
 های تابع تولید ورودی خمین تابع تولید و استفاده از همۀاساس ت بر فرانشانگیری  اندازه

کار برده شده است. این روش مشابه روش دوم تخمین ب (Hall, 1988) خود پژوهش پیشین اساس و بر (2113هال )توسط این روش 
 ( باشد.6کنید تابع تولید به فرم رابطه )شود. فرض  است و تفاوت آن با روش دوم در ادامه توضیح داده می فرانشان

                                                      
1. Barkai 
2. Variable Inputs 
3. Cost of Goods Sold )COGS( 
4. Intermediate Goods 

، برابر با ضرب کشش تولید به ورودی متغیر 

3 
 

 ، مقدار تولید، داریم: ، مقدار نیروی کارگر، و تقسیم بر  در  (1)طرفین رابطه 

(2)    
        

افزوده ارزشدر سهم نیروی کارگر از  فرانشانضرب  ،کشش تولید به ورودی نیروی کارگر است و سمت راست آن ،(2) رابطهسمت چپ 
مشابه آن  رابطه( با 2با جمع رابطه ) معادل با کاهش سهم نیروی کارگر از فروض بنگاه است. فرانشان. با فرض کشش ثابت، افزایش است

 رسیم: می (8)برای میزان سرمایه بنگاه به رابطه 
(8)    

        [     
  
  ]          

است.  افزودهارزشو یک منهای نرخ سود، نسبت سود به  فرانشانضرب  ،بازده نسبت به مقیاس و سمت راست آن ،(8) رابطهسمت چپ 
از  .استمحاسبه بنگاه قابل فرانشانبا فرض کمینه کردن هزینه بنگاه، داشتن بازده نسبت به مقیاس ثابت و محاسبه نرخ سود،  ،بنابراین

توان به سختی محاسبه سود اشاره کرد؛  عدم نیاز به تخمین تابع تولید است. از معایب آن نیز می فرانشانبرای محاسبه  (8)مزایای رابطه 
 1بارکائیمثالی از استفاده از این رابطه،  برای دارد. نیاز به محاسبه هزینه سرمایه و در نتیجه محاسبه سرمایه و نرخ سود اجاره آنکه  چرا

خود محاسبه و با مقادیر  پژوهش، مقدار نرخ سود را در (2121الکر و همکاران ) دی فرانشانهای  با استفاده از این رابطه و یافته (2121)
  .اندی خود مقایسه کردهها یافته

 
 ورودی متغیر تابع تولیداساس تخمین تابع تولید و استفاده از یک  بر فرانشانگیری  اندازه

را در سطح بنگاه تخمین زد.  فرانشانتوان با استفاده از تک متغیر ورودی تابع تولید،  اساس تخمین تابع تولید است می در این روش که بر
داشتن شرط برای بازده نسبت به مقیاس و همچنین عدم نیاز به تخمین هزینه سرمایه است. این روش که اولین بار ناز مزایای این روش 

 نفرانشادست آوردن رابطه  ههای بنگاه است. برای ب اساس فرضیه کمینه کردن هزینه بر ،ه شدارائ (2112الکر و وارزینسکی ) دیدر مقاله 
 ر نظر بگیرید:را د (4)تابع تولید فرم 

(4)                              
سرمایه بنگاه و     تابع تولید )مانند نیروی کارگر، مواد اولیه خام مصرفی، سوخت، برق و...( و  2ورودی متغیر     (،4)در رابطه 

ای  پذیر بودن تابع تولید و حل مسئله کمینه کردن هزینه بنگاه به رابطه ، با فرض مشتق(4)گرفتن رابطه با در نظر .استهای ثابت  هزینه
 رسیم: می فرانشانبرای تخمین 

(5)         
      
       

 
از تولید بنگاه  ورودی متغیر، و معکوس سهم   ، تابع تولید  تولید به ورودی متغیر  ، برابر با ضرب کشش ، فرانشان (5)در رابطه 

داریم. این روش در هر سه نیاز های آن  محاسبه کشش یک ورودی متغیر و هزینهبه فقط  فرانشانبرای تخمین ما  (،5)است. در رابطه 
 برایمورد استفاده قرار گرفته است.  (2121الکر و همکاران ) دیو  ،(2113الکر و اکهات ) دی، (2112الکر و وارزینسکی ) دی پژوهش
شده شده بهای تمامها، مقدار گزارش های ترازنامه شرکت استفاده از این روش و با استفاده از داده در (2121الکر و همکاران ) دیمثال، 

 فرانشانرا به عنوان ورودی متغیر برای محاسبه  4(ای های نیروی کارگر و نهاده واسطه در ترازنامه )شامل هزینه 8شدهکاالی فروخته
  اند. انتخاب کرده

 
 های تابع تولید ورودی خمین تابع تولید و استفاده از همۀاساس ت بر فرانشانگیری  اندازه

کار برده شده است. این روش مشابه روش دوم تخمین ب (Hall, 1988) خود پژوهش پیشین اساس و بر (2113هال )توسط این روش 
 ( باشد.6کنید تابع تولید به فرم رابطه )شود. فرض  است و تفاوت آن با روش دوم در ادامه توضیح داده می فرانشان

                                                      
1. Barkai 
2. Variable Inputs 
3. Cost of Goods Sold )COGS( 
4. Intermediate Goods 

در رابطه )5( فرانشان، 
سهم ورودی متغیر از تولید بنگاه است. در رابطه )5(، ما برای تخمین فرانشان فقط به محاسبه کشش 
وارزینسکی  ـ  دیالکر  پژوهش  هر سه  در  روش  این  داریم.  نیاز  آن  هزینه های  و  متغیر  ورودی  یک 
)2012(، دیالکر و اکهات )2018(، و دیالکر و همکاران )2020( مورد استفاده قرار گرفته است. برای 
مثال، دیالکر و همکاران )2020( در استفاده از این روش و با استفاده از داده های ترازنامه شرکت ها، 
مقدار گزارش شده بهای تمام شده کاالی فروخته شده2 در ترازنامه )شامل هزینه های نیروی کارگر و 

نهاده واسطه ای(3 را به عنوان ورودی متغیر برای محاسبه فرانشان انتخاب کرده اند. 

اندازه گيری فرانشان بر اساس تخمين تابع توليد و استفاده از همۀ ورودی های تابع توليد

برده شده  بکار   )Hall, 1988( پیشین خود  پژوهش  اساس  بر  و  توسط هال )2018(  این روش 
است. این روش مشابه روش دوم تخمین فرانشان است و تفاوت آن با روش دوم در ادامه توضیح داده 

می شود. فرض کنید تابع تولید به فرم رابطه )6( باشد.

1. Variable Inputs
2. Cost of Goods Sold )COGS(
3. Intermediate Goods
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(6)         
 با استفاده از رابطه تقریب لگاریتمی،

(7) 
  
       

       
  

 
 1و فرض کمینه کردن هزینه،

(3)    
   

     
 دست یافت: فرانشانبرای تخمین  (3)توان به رابطه  می

(3)        ∑   
 

             
 برابر است با:   و  ،فناوریتغییرات در  دهندۀنشان      ورودی تابع تولید،  دهندۀنشان   (،3)در رابطه 

(11)    
    
   

 فناوریتوان به وجود همبستگی میان  در یک مرحله اشاره کرد. از معایب آن نیز می فرانشانتوان به تخمین  از مزایای این روش می
است. متغیر ابزاری  2و تصمیم انتخاب مقادیر ورودی تابع تولید اشاره کرد که برای حل این مسئله نیاز به استفاده از متغیرهای ابزاری

خروجی همبستگی داشته  و با متغیرهای ورودی وباشد داشته  فناوریوری و  با رشد بهره 8مناسب مورد استفاده باید عدم همبستگی
 ها باشد. شده با قدرت بازاری بنگاهوری حقیقی تعدیل تواند رشد بهره تخمین رابطه باال می ماندهباشد. باقی

 
 تخمین تابع تولید های روش

 دربارۀنبود فرض قوی استفاده شده است. دلیل این امر  فرانشانبرای تخمین  (2112) وارزینسکیـ  الکر دی این پژوهش از روش در
در سطح هر بنگاه است که به  فرانشاندست آوردن  هو ب ،بازده نسبت به مقیاس بنگاه، عدم نیاز به تخمین هزینه اجاره میزان سرمایه بنگاه

ترین بخش  شود، چالشی طور که در این روش مشاهده می را مشاهده و تحلیل کنیم. همان فرانشاندهد که تابع توزیع  ما این امکان را می
تاکنون برای تخمین تابع تولید، کنیم.  از روش تخمین تابع تولید استفاده می برای تخمین کشش . ما، تخمین کشش استفرانشانتخمین 

 پژوهشبه بررسی روش این سه  ،در ادامه اند. ترین توجهات را در ادبیات به خود جلب کرده و مورد استفاده قرار گرفتهبیش پژوهشسه 
 زیم. پردا می
 

 (1994) 2اولی و پکسروش 
 را برای تخمین در هر صنعت در نظر گرفتند: (11)تولید  تابع ،(1332) اولی و پکس

(11)                            
وری که  ، شوک بهره   وری میانگین صنعت،  ، بهره  ، (11)که در این رابطه حروف کوچک، لگاریتم حروف بزرگ هستند. در رابطه 

های تابع تولید  در هنگام انتخاب ورودی پذیربینی مشاهده و پیش که قابل است شوک به تولید    و  ،مشاهده استبرای خود بنگاه قابل
این است که این     داشته باشد و به صورت تصادفی، صعودی باشد. تعبیر دیگر  5یک فرایند مارکوف    شود که  مینیست. فرض 

بهینه ولی برای بنگاه در هنگام انتخاب عملکرد  ،مشاهده نیستبرای ما قابل    که  جایی. از آناستگیری  خطای اندازه عبارت در داده،
 ها فرض کرد. مانده باقی را جزو    توان از رگرسیون استفاده کرد و  نمی پسمشاهده است، قابل

                                                      
1 .x ساده یاست و برا دیبه تابع تول یمعادل بردار ورود سیبدون اندعبارات از  یسازx سیاندیاز ورود کینشان دادن هر  یدار براتابع استفاده شده  یها

 است.
2. Instrumental Variables 
3. Uncorrelated 
4. Olley & Pakes 
5. Markov Process 

                          )6(
با استفاده از رابطه تقریب لگاریتمی،
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(6)         
 با استفاده از رابطه تقریب لگاریتمی،

(7) 
  
       

       
  

 
 1و فرض کمینه کردن هزینه،

(3)    
   

     
 دست یافت: فرانشانبرای تخمین  (3)توان به رابطه  می

(3)        ∑   
 

             
 برابر است با:   و  ،فناوریتغییرات در  دهندۀنشان      ورودی تابع تولید،  دهندۀنشان   (،3)در رابطه 

(11)    
    
   

 فناوریتوان به وجود همبستگی میان  در یک مرحله اشاره کرد. از معایب آن نیز می فرانشانتوان به تخمین  از مزایای این روش می
است. متغیر ابزاری  2و تصمیم انتخاب مقادیر ورودی تابع تولید اشاره کرد که برای حل این مسئله نیاز به استفاده از متغیرهای ابزاری

خروجی همبستگی داشته  و با متغیرهای ورودی وباشد داشته  فناوریوری و  با رشد بهره 8مناسب مورد استفاده باید عدم همبستگی
 ها باشد. شده با قدرت بازاری بنگاهوری حقیقی تعدیل تواند رشد بهره تخمین رابطه باال می ماندهباشد. باقی

 
 تخمین تابع تولید های روش

 دربارۀنبود فرض قوی استفاده شده است. دلیل این امر  فرانشانبرای تخمین  (2112) وارزینسکیـ  الکر دی این پژوهش از روش در
در سطح هر بنگاه است که به  فرانشاندست آوردن  هو ب ،بازده نسبت به مقیاس بنگاه، عدم نیاز به تخمین هزینه اجاره میزان سرمایه بنگاه

ترین بخش  شود، چالشی طور که در این روش مشاهده می را مشاهده و تحلیل کنیم. همان فرانشاندهد که تابع توزیع  ما این امکان را می
تاکنون برای تخمین تابع تولید، کنیم.  از روش تخمین تابع تولید استفاده می برای تخمین کشش . ما، تخمین کشش استفرانشانتخمین 

 پژوهشبه بررسی روش این سه  ،در ادامه اند. ترین توجهات را در ادبیات به خود جلب کرده و مورد استفاده قرار گرفتهبیش پژوهشسه 
 زیم. پردا می
 

 (1994) 2اولی و پکسروش 
 را برای تخمین در هر صنعت در نظر گرفتند: (11)تولید  تابع ،(1332) اولی و پکس

(11)                            
وری که  ، شوک بهره   وری میانگین صنعت،  ، بهره  ، (11)که در این رابطه حروف کوچک، لگاریتم حروف بزرگ هستند. در رابطه 

های تابع تولید  در هنگام انتخاب ورودی پذیربینی مشاهده و پیش که قابل است شوک به تولید    و  ،مشاهده استبرای خود بنگاه قابل
این است که این     داشته باشد و به صورت تصادفی، صعودی باشد. تعبیر دیگر  5یک فرایند مارکوف    شود که  مینیست. فرض 

بهینه ولی برای بنگاه در هنگام انتخاب عملکرد  ،مشاهده نیستبرای ما قابل    که  جایی. از آناستگیری  خطای اندازه عبارت در داده،
 ها فرض کرد. مانده باقی را جزو    توان از رگرسیون استفاده کرد و  نمی پسمشاهده است، قابل

                                                      
1 .x ساده یاست و برا دیبه تابع تول یمعادل بردار ورود سیبدون اندعبارات از  یسازx سیاندیاز ورود کینشان دادن هر  یدار براتابع استفاده شده  یها

 است.
2. Instrumental Variables 
3. Uncorrelated 
4. Olley & Pakes 
5. Markov Process 

            )7(

و فرض کمینه کردن هزینه،1
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(6)         
 با استفاده از رابطه تقریب لگاریتمی،

(7) 
  
       

       
  

 
 1و فرض کمینه کردن هزینه،

(3)    
   

     
 دست یافت: فرانشانبرای تخمین  (3)توان به رابطه  می

(3)        ∑   
 

             
 برابر است با:   و  ،فناوریتغییرات در  دهندۀنشان      ورودی تابع تولید،  دهندۀنشان   (،3)در رابطه 

(11)    
    
   

 فناوریتوان به وجود همبستگی میان  در یک مرحله اشاره کرد. از معایب آن نیز می فرانشانتوان به تخمین  از مزایای این روش می
است. متغیر ابزاری  2و تصمیم انتخاب مقادیر ورودی تابع تولید اشاره کرد که برای حل این مسئله نیاز به استفاده از متغیرهای ابزاری

خروجی همبستگی داشته  و با متغیرهای ورودی وباشد داشته  فناوریوری و  با رشد بهره 8مناسب مورد استفاده باید عدم همبستگی
 ها باشد. شده با قدرت بازاری بنگاهوری حقیقی تعدیل تواند رشد بهره تخمین رابطه باال می ماندهباشد. باقی

 
 تخمین تابع تولید های روش

 دربارۀنبود فرض قوی استفاده شده است. دلیل این امر  فرانشانبرای تخمین  (2112) وارزینسکیـ  الکر دی این پژوهش از روش در
در سطح هر بنگاه است که به  فرانشاندست آوردن  هو ب ،بازده نسبت به مقیاس بنگاه، عدم نیاز به تخمین هزینه اجاره میزان سرمایه بنگاه

ترین بخش  شود، چالشی طور که در این روش مشاهده می را مشاهده و تحلیل کنیم. همان فرانشاندهد که تابع توزیع  ما این امکان را می
تاکنون برای تخمین تابع تولید، کنیم.  از روش تخمین تابع تولید استفاده می برای تخمین کشش . ما، تخمین کشش استفرانشانتخمین 

 پژوهشبه بررسی روش این سه  ،در ادامه اند. ترین توجهات را در ادبیات به خود جلب کرده و مورد استفاده قرار گرفتهبیش پژوهشسه 
 زیم. پردا می
 

 (1994) 2اولی و پکسروش 
 را برای تخمین در هر صنعت در نظر گرفتند: (11)تولید  تابع ،(1332) اولی و پکس

(11)                            
وری که  ، شوک بهره   وری میانگین صنعت،  ، بهره  ، (11)که در این رابطه حروف کوچک، لگاریتم حروف بزرگ هستند. در رابطه 

های تابع تولید  در هنگام انتخاب ورودی پذیربینی مشاهده و پیش که قابل است شوک به تولید    و  ،مشاهده استبرای خود بنگاه قابل
این است که این     داشته باشد و به صورت تصادفی، صعودی باشد. تعبیر دیگر  5یک فرایند مارکوف    شود که  مینیست. فرض 

بهینه ولی برای بنگاه در هنگام انتخاب عملکرد  ،مشاهده نیستبرای ما قابل    که  جایی. از آناستگیری  خطای اندازه عبارت در داده،
 ها فرض کرد. مانده باقی را جزو    توان از رگرسیون استفاده کرد و  نمی پسمشاهده است، قابل

                                                      
1 .x ساده یاست و برا دیبه تابع تول یمعادل بردار ورود سیبدون اندعبارات از  یسازx سیاندیاز ورود کینشان دادن هر  یدار براتابع استفاده شده  یها

 است.
2. Instrumental Variables 
3. Uncorrelated 
4. Olley & Pakes 
5. Markov Process 

                            )8(

می توان به رابطه )9( برای تخمین فرانشان دست یافت:
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(6)         
 با استفاده از رابطه تقریب لگاریتمی،

(7) 
  
       

       
  

 
 1و فرض کمینه کردن هزینه،

(3)    
   

     
 دست یافت: فرانشانبرای تخمین  (3)توان به رابطه  می

(3)        ∑   
 

             
 برابر است با:   و  ،فناوریتغییرات در  دهندۀنشان      ورودی تابع تولید،  دهندۀنشان   (،3)در رابطه 

(11)    
    
   

 فناوریتوان به وجود همبستگی میان  در یک مرحله اشاره کرد. از معایب آن نیز می فرانشانتوان به تخمین  از مزایای این روش می
است. متغیر ابزاری  2و تصمیم انتخاب مقادیر ورودی تابع تولید اشاره کرد که برای حل این مسئله نیاز به استفاده از متغیرهای ابزاری

خروجی همبستگی داشته  و با متغیرهای ورودی وباشد داشته  فناوریوری و  با رشد بهره 8مناسب مورد استفاده باید عدم همبستگی
 ها باشد. شده با قدرت بازاری بنگاهوری حقیقی تعدیل تواند رشد بهره تخمین رابطه باال می ماندهباشد. باقی

 
 تخمین تابع تولید های روش

 دربارۀنبود فرض قوی استفاده شده است. دلیل این امر  فرانشانبرای تخمین  (2112) وارزینسکیـ  الکر دی این پژوهش از روش در
در سطح هر بنگاه است که به  فرانشاندست آوردن  هو ب ،بازده نسبت به مقیاس بنگاه، عدم نیاز به تخمین هزینه اجاره میزان سرمایه بنگاه

ترین بخش  شود، چالشی طور که در این روش مشاهده می را مشاهده و تحلیل کنیم. همان فرانشاندهد که تابع توزیع  ما این امکان را می
تاکنون برای تخمین تابع تولید، کنیم.  از روش تخمین تابع تولید استفاده می برای تخمین کشش . ما، تخمین کشش استفرانشانتخمین 

 پژوهشبه بررسی روش این سه  ،در ادامه اند. ترین توجهات را در ادبیات به خود جلب کرده و مورد استفاده قرار گرفتهبیش پژوهشسه 
 زیم. پردا می
 

 (1994) 2اولی و پکسروش 
 را برای تخمین در هر صنعت در نظر گرفتند: (11)تولید  تابع ،(1332) اولی و پکس

(11)                            
وری که  ، شوک بهره   وری میانگین صنعت،  ، بهره  ، (11)که در این رابطه حروف کوچک، لگاریتم حروف بزرگ هستند. در رابطه 

های تابع تولید  در هنگام انتخاب ورودی پذیربینی مشاهده و پیش که قابل است شوک به تولید    و  ،مشاهده استبرای خود بنگاه قابل
این است که این     داشته باشد و به صورت تصادفی، صعودی باشد. تعبیر دیگر  5یک فرایند مارکوف    شود که  مینیست. فرض 

بهینه ولی برای بنگاه در هنگام انتخاب عملکرد  ،مشاهده نیستبرای ما قابل    که  جایی. از آناستگیری  خطای اندازه عبارت در داده،
 ها فرض کرد. مانده باقی را جزو    توان از رگرسیون استفاده کرد و  نمی پسمشاهده است، قابل

                                                      
1 .x ساده یاست و برا دیبه تابع تول یمعادل بردار ورود سیبدون اندعبارات از  یسازx سیاندیاز ورود کینشان دادن هر  یدار براتابع استفاده شده  یها

 است.
2. Instrumental Variables 
3. Uncorrelated 
4. Olley & Pakes 
5. Markov Process 

                         )9(

 

4 
 

(6)         
 با استفاده از رابطه تقریب لگاریتمی،

(7) 
  
       

       
  

 
 1و فرض کمینه کردن هزینه،

(3)    
   

     
 دست یافت: فرانشانبرای تخمین  (3)توان به رابطه  می

(3)        ∑   
 

             
 برابر است با:   و  ،فناوریتغییرات در  دهندۀنشان      ورودی تابع تولید،  دهندۀنشان   (،3)در رابطه 

(11)    
    
   

 فناوریتوان به وجود همبستگی میان  در یک مرحله اشاره کرد. از معایب آن نیز می فرانشانتوان به تخمین  از مزایای این روش می
است. متغیر ابزاری  2و تصمیم انتخاب مقادیر ورودی تابع تولید اشاره کرد که برای حل این مسئله نیاز به استفاده از متغیرهای ابزاری

خروجی همبستگی داشته  و با متغیرهای ورودی وباشد داشته  فناوریوری و  با رشد بهره 8مناسب مورد استفاده باید عدم همبستگی
 ها باشد. شده با قدرت بازاری بنگاهوری حقیقی تعدیل تواند رشد بهره تخمین رابطه باال می ماندهباشد. باقی

 
 تخمین تابع تولید های روش

 دربارۀنبود فرض قوی استفاده شده است. دلیل این امر  فرانشانبرای تخمین  (2112) وارزینسکیـ  الکر دی این پژوهش از روش در
در سطح هر بنگاه است که به  فرانشاندست آوردن  هو ب ،بازده نسبت به مقیاس بنگاه، عدم نیاز به تخمین هزینه اجاره میزان سرمایه بنگاه

ترین بخش  شود، چالشی طور که در این روش مشاهده می را مشاهده و تحلیل کنیم. همان فرانشاندهد که تابع توزیع  ما این امکان را می
تاکنون برای تخمین تابع تولید، کنیم.  از روش تخمین تابع تولید استفاده می برای تخمین کشش . ما، تخمین کشش استفرانشانتخمین 

 پژوهشبه بررسی روش این سه  ،در ادامه اند. ترین توجهات را در ادبیات به خود جلب کرده و مورد استفاده قرار گرفتهبیش پژوهشسه 
 زیم. پردا می
 

 (1994) 2اولی و پکسروش 
 را برای تخمین در هر صنعت در نظر گرفتند: (11)تولید  تابع ،(1332) اولی و پکس

(11)                            
وری که  ، شوک بهره   وری میانگین صنعت،  ، بهره  ، (11)که در این رابطه حروف کوچک، لگاریتم حروف بزرگ هستند. در رابطه 

های تابع تولید  در هنگام انتخاب ورودی پذیربینی مشاهده و پیش که قابل است شوک به تولید    و  ،مشاهده استبرای خود بنگاه قابل
این است که این     داشته باشد و به صورت تصادفی، صعودی باشد. تعبیر دیگر  5یک فرایند مارکوف    شود که  مینیست. فرض 

بهینه ولی برای بنگاه در هنگام انتخاب عملکرد  ،مشاهده نیستبرای ما قابل    که  جایی. از آناستگیری  خطای اندازه عبارت در داده،
 ها فرض کرد. مانده باقی را جزو    توان از رگرسیون استفاده کرد و  نمی پسمشاهده است، قابل

                                                      
1 .x ساده یاست و برا دیبه تابع تول یمعادل بردار ورود سیبدون اندعبارات از  یسازx سیاندیاز ورود کینشان دادن هر  یدار براتابع استفاده شده  یها

 است.
2. Instrumental Variables 
3. Uncorrelated 
4. Olley & Pakes 
5. Markov Process 

 نشان دهندۀ تغییرات در فناوری، و 

4 
 

(6)         
 با استفاده از رابطه تقریب لگاریتمی،

(7) 
  
       

       
  

 
 1و فرض کمینه کردن هزینه،

(3)    
   

     
 دست یافت: فرانشانبرای تخمین  (3)توان به رابطه  می

(3)        ∑   
 

             
 برابر است با:   و  ،فناوریتغییرات در  دهندۀنشان      ورودی تابع تولید،  دهندۀنشان   (،3)در رابطه 

(11)    
    
   

 فناوریتوان به وجود همبستگی میان  در یک مرحله اشاره کرد. از معایب آن نیز می فرانشانتوان به تخمین  از مزایای این روش می
است. متغیر ابزاری  2و تصمیم انتخاب مقادیر ورودی تابع تولید اشاره کرد که برای حل این مسئله نیاز به استفاده از متغیرهای ابزاری

خروجی همبستگی داشته  و با متغیرهای ورودی وباشد داشته  فناوریوری و  با رشد بهره 8مناسب مورد استفاده باید عدم همبستگی
 ها باشد. شده با قدرت بازاری بنگاهوری حقیقی تعدیل تواند رشد بهره تخمین رابطه باال می ماندهباشد. باقی

 
 تخمین تابع تولید های روش

 دربارۀنبود فرض قوی استفاده شده است. دلیل این امر  فرانشانبرای تخمین  (2112) وارزینسکیـ  الکر دی این پژوهش از روش در
در سطح هر بنگاه است که به  فرانشاندست آوردن  هو ب ،بازده نسبت به مقیاس بنگاه، عدم نیاز به تخمین هزینه اجاره میزان سرمایه بنگاه

ترین بخش  شود، چالشی طور که در این روش مشاهده می را مشاهده و تحلیل کنیم. همان فرانشاندهد که تابع توزیع  ما این امکان را می
تاکنون برای تخمین تابع تولید، کنیم.  از روش تخمین تابع تولید استفاده می برای تخمین کشش . ما، تخمین کشش استفرانشانتخمین 

 پژوهشبه بررسی روش این سه  ،در ادامه اند. ترین توجهات را در ادبیات به خود جلب کرده و مورد استفاده قرار گرفتهبیش پژوهشسه 
 زیم. پردا می
 

 (1994) 2اولی و پکسروش 
 را برای تخمین در هر صنعت در نظر گرفتند: (11)تولید  تابع ،(1332) اولی و پکس

(11)                            
وری که  ، شوک بهره   وری میانگین صنعت،  ، بهره  ، (11)که در این رابطه حروف کوچک، لگاریتم حروف بزرگ هستند. در رابطه 

های تابع تولید  در هنگام انتخاب ورودی پذیربینی مشاهده و پیش که قابل است شوک به تولید    و  ،مشاهده استبرای خود بنگاه قابل
این است که این     داشته باشد و به صورت تصادفی، صعودی باشد. تعبیر دیگر  5یک فرایند مارکوف    شود که  مینیست. فرض 

بهینه ولی برای بنگاه در هنگام انتخاب عملکرد  ،مشاهده نیستبرای ما قابل    که  جایی. از آناستگیری  خطای اندازه عبارت در داده،
 ها فرض کرد. مانده باقی را جزو    توان از رگرسیون استفاده کرد و  نمی پسمشاهده است، قابل

                                                      
1 .x ساده یاست و برا دیبه تابع تول یمعادل بردار ورود سیبدون اندعبارات از  یسازx سیاندیاز ورود کینشان دادن هر  یدار براتابع استفاده شده  یها

 است.
2. Instrumental Variables 
3. Uncorrelated 
4. Olley & Pakes 
5. Markov Process 

 نشان دهندۀ ورودی تابع تولید، 

4 
 

(6)         
 با استفاده از رابطه تقریب لگاریتمی،

(7) 
  
       

       
  

 
 1و فرض کمینه کردن هزینه،

(3)    
   

     
 دست یافت: فرانشانبرای تخمین  (3)توان به رابطه  می

(3)        ∑   
 

             
 برابر است با:   و  ،فناوریتغییرات در  دهندۀنشان      ورودی تابع تولید،  دهندۀنشان   (،3)در رابطه 

(11)    
    
   

 فناوریتوان به وجود همبستگی میان  در یک مرحله اشاره کرد. از معایب آن نیز می فرانشانتوان به تخمین  از مزایای این روش می
است. متغیر ابزاری  2و تصمیم انتخاب مقادیر ورودی تابع تولید اشاره کرد که برای حل این مسئله نیاز به استفاده از متغیرهای ابزاری

خروجی همبستگی داشته  و با متغیرهای ورودی وباشد داشته  فناوریوری و  با رشد بهره 8مناسب مورد استفاده باید عدم همبستگی
 ها باشد. شده با قدرت بازاری بنگاهوری حقیقی تعدیل تواند رشد بهره تخمین رابطه باال می ماندهباشد. باقی

 
 تخمین تابع تولید های روش

 دربارۀنبود فرض قوی استفاده شده است. دلیل این امر  فرانشانبرای تخمین  (2112) وارزینسکیـ  الکر دی این پژوهش از روش در
در سطح هر بنگاه است که به  فرانشاندست آوردن  هو ب ،بازده نسبت به مقیاس بنگاه، عدم نیاز به تخمین هزینه اجاره میزان سرمایه بنگاه

ترین بخش  شود، چالشی طور که در این روش مشاهده می را مشاهده و تحلیل کنیم. همان فرانشاندهد که تابع توزیع  ما این امکان را می
تاکنون برای تخمین تابع تولید، کنیم.  از روش تخمین تابع تولید استفاده می برای تخمین کشش . ما، تخمین کشش استفرانشانتخمین 

 پژوهشبه بررسی روش این سه  ،در ادامه اند. ترین توجهات را در ادبیات به خود جلب کرده و مورد استفاده قرار گرفتهبیش پژوهشسه 
 زیم. پردا می
 

 (1994) 2اولی و پکسروش 
 را برای تخمین در هر صنعت در نظر گرفتند: (11)تولید  تابع ،(1332) اولی و پکس

(11)                            
وری که  ، شوک بهره   وری میانگین صنعت،  ، بهره  ، (11)که در این رابطه حروف کوچک، لگاریتم حروف بزرگ هستند. در رابطه 

های تابع تولید  در هنگام انتخاب ورودی پذیربینی مشاهده و پیش که قابل است شوک به تولید    و  ،مشاهده استبرای خود بنگاه قابل
این است که این     داشته باشد و به صورت تصادفی، صعودی باشد. تعبیر دیگر  5یک فرایند مارکوف    شود که  مینیست. فرض 

بهینه ولی برای بنگاه در هنگام انتخاب عملکرد  ،مشاهده نیستبرای ما قابل    که  جایی. از آناستگیری  خطای اندازه عبارت در داده،
 ها فرض کرد. مانده باقی را جزو    توان از رگرسیون استفاده کرد و  نمی پسمشاهده است، قابل

                                                      
1 .x ساده یاست و برا دیبه تابع تول یمعادل بردار ورود سیبدون اندعبارات از  یسازx سیاندیاز ورود کینشان دادن هر  یدار براتابع استفاده شده  یها

 است.
2. Instrumental Variables 
3. Uncorrelated 
4. Olley & Pakes 
5. Markov Process 

در رابطه )9(، 
برابر است با:

4 
 

(6)         
 با استفاده از رابطه تقریب لگاریتمی،

(7) 
  
       

       
  

 
 1و فرض کمینه کردن هزینه،

(3)    
   

     
 دست یافت: فرانشانبرای تخمین  (3)توان به رابطه  می

(3)        ∑   
 

             
 برابر است با:   و  ،فناوریتغییرات در  دهندۀنشان      ورودی تابع تولید،  دهندۀنشان   (،3)در رابطه 

(11)    
    
   

 فناوریتوان به وجود همبستگی میان  در یک مرحله اشاره کرد. از معایب آن نیز می فرانشانتوان به تخمین  از مزایای این روش می
است. متغیر ابزاری  2و تصمیم انتخاب مقادیر ورودی تابع تولید اشاره کرد که برای حل این مسئله نیاز به استفاده از متغیرهای ابزاری

خروجی همبستگی داشته  و با متغیرهای ورودی وباشد داشته  فناوریوری و  با رشد بهره 8مناسب مورد استفاده باید عدم همبستگی
 ها باشد. شده با قدرت بازاری بنگاهوری حقیقی تعدیل تواند رشد بهره تخمین رابطه باال می ماندهباشد. باقی

 
 تخمین تابع تولید های روش

 دربارۀنبود فرض قوی استفاده شده است. دلیل این امر  فرانشانبرای تخمین  (2112) وارزینسکیـ  الکر دی این پژوهش از روش در
در سطح هر بنگاه است که به  فرانشاندست آوردن  هو ب ،بازده نسبت به مقیاس بنگاه، عدم نیاز به تخمین هزینه اجاره میزان سرمایه بنگاه

ترین بخش  شود، چالشی طور که در این روش مشاهده می را مشاهده و تحلیل کنیم. همان فرانشاندهد که تابع توزیع  ما این امکان را می
تاکنون برای تخمین تابع تولید، کنیم.  از روش تخمین تابع تولید استفاده می برای تخمین کشش . ما، تخمین کشش استفرانشانتخمین 

 پژوهشبه بررسی روش این سه  ،در ادامه اند. ترین توجهات را در ادبیات به خود جلب کرده و مورد استفاده قرار گرفتهبیش پژوهشسه 
 زیم. پردا می
 

 (1994) 2اولی و پکسروش 
 را برای تخمین در هر صنعت در نظر گرفتند: (11)تولید  تابع ،(1332) اولی و پکس

(11)                            
وری که  ، شوک بهره   وری میانگین صنعت،  ، بهره  ، (11)که در این رابطه حروف کوچک، لگاریتم حروف بزرگ هستند. در رابطه 

های تابع تولید  در هنگام انتخاب ورودی پذیربینی مشاهده و پیش که قابل است شوک به تولید    و  ،مشاهده استبرای خود بنگاه قابل
این است که این     داشته باشد و به صورت تصادفی، صعودی باشد. تعبیر دیگر  5یک فرایند مارکوف    شود که  مینیست. فرض 

بهینه ولی برای بنگاه در هنگام انتخاب عملکرد  ،مشاهده نیستبرای ما قابل    که  جایی. از آناستگیری  خطای اندازه عبارت در داده،
 ها فرض کرد. مانده باقی را جزو    توان از رگرسیون استفاده کرد و  نمی پسمشاهده است، قابل

                                                      
1 .x ساده یاست و برا دیبه تابع تول یمعادل بردار ورود سیبدون اندعبارات از  یسازx سیاندیاز ورود کینشان دادن هر  یدار براتابع استفاده شده  یها

 است.
2. Instrumental Variables 
3. Uncorrelated 
4. Olley & Pakes 
5. Markov Process 

          )10(

از مزایای این روش می توان به تخمین فرانشان در یک مرحله اشاره کرد. از معایب آن نیز می توان 
به وجود همبستگی میان فناوری و تصمیم انتخاب مقادیر ورودی تابع تولید اشاره کرد که برای حل این 
مسئله نیاز به استفاده از متغیرهای ابزاری2 است. متغیر ابزاری مناسب مورد استفاده باید عدم همبستگی3 
با رشد بهره وری و فناوری داشته باشد و با متغیرهای ورودی و خروجی همبستگی داشته باشد. باقی مانده 

تخمین رابطه باال می تواند رشد بهره وری حقیقی تعدیل شده با قدرت بازاری بنگاه ها باشد.

روشهایتخمینتابعتولید

در این پژوهش از روش دیالکر ـ وارزینسکی )2012( برای تخمین فرانشان استفاده شده است. 
دلیل این امر نبود فرض قوی دربارۀ بازده نسبت به مقیاس بنگاه، عدم نیاز به تخمین هزینه اجاره 
میزان سرمایه بنگاه، و به دست آوردن فرانشان در سطح هر بنگاه است که به ما این امکان را می دهد 
می شود،  مشاهده  روش  این  در  که  همان طور  کنیم.  تحلیل  و  مشاهده  را  فرانشان  توزیع  تابع  که 
چالشی ترین بخش تخمین فرانشان، تخمین کشش است. ما برای تخمین کشش از روش تخمین تابع 
تولید استفاده می کنیم. برای تخمین تابع تولید، تاکنون سه پژوهش بیش ترین توجهات را در ادبیات 

x .1 بدون اندیس معادل بردار ورودی به تابع تولید است و برای ساده سازی عبارات از x اندیس دار برای نشان 
دادن هر یک از ورودی های تابع استفاده شده است.

2. Instrumental Variables
3. Uncorrelated
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به خود جلب کرده و مورد استفاده قرار گرفته اند. در ادامه، به بررسی روش این سه پژوهش می پردازیم. 

روش اولی و پکس )1992(1

اولی و پکس )1992(، تابع تولید )11( را برای تخمین در هر صنعت در نظر گرفتند:

4 
 

(6)         
 با استفاده از رابطه تقریب لگاریتمی،

(7) 
  
       

       
  

 
 1و فرض کمینه کردن هزینه،

(3)    
   

     
 دست یافت: فرانشانبرای تخمین  (3)توان به رابطه  می

(3)        ∑   
 

             
 برابر است با:   و  ،فناوریتغییرات در  دهندۀنشان      ورودی تابع تولید،  دهندۀنشان   (،3)در رابطه 

(11)    
    
   

 فناوریتوان به وجود همبستگی میان  در یک مرحله اشاره کرد. از معایب آن نیز می فرانشانتوان به تخمین  از مزایای این روش می
است. متغیر ابزاری  2و تصمیم انتخاب مقادیر ورودی تابع تولید اشاره کرد که برای حل این مسئله نیاز به استفاده از متغیرهای ابزاری

خروجی همبستگی داشته  و با متغیرهای ورودی وباشد داشته  فناوریوری و  با رشد بهره 8مناسب مورد استفاده باید عدم همبستگی
 ها باشد. شده با قدرت بازاری بنگاهوری حقیقی تعدیل تواند رشد بهره تخمین رابطه باال می ماندهباشد. باقی

 
 تخمین تابع تولید های روش

 دربارۀنبود فرض قوی استفاده شده است. دلیل این امر  فرانشانبرای تخمین  (2112) وارزینسکیـ  الکر دی این پژوهش از روش در
در سطح هر بنگاه است که به  فرانشاندست آوردن  هو ب ،بازده نسبت به مقیاس بنگاه، عدم نیاز به تخمین هزینه اجاره میزان سرمایه بنگاه

ترین بخش  شود، چالشی طور که در این روش مشاهده می را مشاهده و تحلیل کنیم. همان فرانشاندهد که تابع توزیع  ما این امکان را می
تاکنون برای تخمین تابع تولید، کنیم.  از روش تخمین تابع تولید استفاده می برای تخمین کشش . ما، تخمین کشش استفرانشانتخمین 

 پژوهشبه بررسی روش این سه  ،در ادامه اند. ترین توجهات را در ادبیات به خود جلب کرده و مورد استفاده قرار گرفتهبیش پژوهشسه 
 زیم. پردا می
 

 (1994) 2اولی و پکسروش 
 را برای تخمین در هر صنعت در نظر گرفتند: (11)تولید  تابع ،(1332) اولی و پکس

(11)                            
وری که  ، شوک بهره   وری میانگین صنعت،  ، بهره  ، (11)که در این رابطه حروف کوچک، لگاریتم حروف بزرگ هستند. در رابطه 

های تابع تولید  در هنگام انتخاب ورودی پذیربینی مشاهده و پیش که قابل است شوک به تولید    و  ،مشاهده استبرای خود بنگاه قابل
این است که این     داشته باشد و به صورت تصادفی، صعودی باشد. تعبیر دیگر  5یک فرایند مارکوف    شود که  مینیست. فرض 

بهینه ولی برای بنگاه در هنگام انتخاب عملکرد  ،مشاهده نیستبرای ما قابل    که  جایی. از آناستگیری  خطای اندازه عبارت در داده،
 ها فرض کرد. مانده باقی را جزو    توان از رگرسیون استفاده کرد و  نمی پسمشاهده است، قابل

                                                      
1 .x ساده یاست و برا دیبه تابع تول یمعادل بردار ورود سیبدون اندعبارات از  یسازx سیاندیاز ورود کینشان دادن هر  یدار براتابع استفاده شده  یها

 است.
2. Instrumental Variables 
3. Uncorrelated 
4. Olley & Pakes 
5. Markov Process 

             )11(
بهره وری   ،

4 
 

(6)         
 با استفاده از رابطه تقریب لگاریتمی،

(7) 
  
       

       
  

 
 1و فرض کمینه کردن هزینه،

(3)    
   

     
 دست یافت: فرانشانبرای تخمین  (3)توان به رابطه  می

(3)        ∑   
 

             
 برابر است با:   و  ،فناوریتغییرات در  دهندۀنشان      ورودی تابع تولید،  دهندۀنشان   (،3)در رابطه 

(11)    
    
   

 فناوریتوان به وجود همبستگی میان  در یک مرحله اشاره کرد. از معایب آن نیز می فرانشانتوان به تخمین  از مزایای این روش می
است. متغیر ابزاری  2و تصمیم انتخاب مقادیر ورودی تابع تولید اشاره کرد که برای حل این مسئله نیاز به استفاده از متغیرهای ابزاری

خروجی همبستگی داشته  و با متغیرهای ورودی وباشد داشته  فناوریوری و  با رشد بهره 8مناسب مورد استفاده باید عدم همبستگی
 ها باشد. شده با قدرت بازاری بنگاهوری حقیقی تعدیل تواند رشد بهره تخمین رابطه باال می ماندهباشد. باقی

 
 تخمین تابع تولید های روش

 دربارۀنبود فرض قوی استفاده شده است. دلیل این امر  فرانشانبرای تخمین  (2112) وارزینسکیـ  الکر دی این پژوهش از روش در
در سطح هر بنگاه است که به  فرانشاندست آوردن  هو ب ،بازده نسبت به مقیاس بنگاه، عدم نیاز به تخمین هزینه اجاره میزان سرمایه بنگاه

ترین بخش  شود، چالشی طور که در این روش مشاهده می را مشاهده و تحلیل کنیم. همان فرانشاندهد که تابع توزیع  ما این امکان را می
تاکنون برای تخمین تابع تولید، کنیم.  از روش تخمین تابع تولید استفاده می برای تخمین کشش . ما، تخمین کشش استفرانشانتخمین 

 پژوهشبه بررسی روش این سه  ،در ادامه اند. ترین توجهات را در ادبیات به خود جلب کرده و مورد استفاده قرار گرفتهبیش پژوهشسه 
 زیم. پردا می
 

 (1994) 2اولی و پکسروش 
 را برای تخمین در هر صنعت در نظر گرفتند: (11)تولید  تابع ،(1332) اولی و پکس

(11)                            
وری که  ، شوک بهره   وری میانگین صنعت،  ، بهره  ، (11)که در این رابطه حروف کوچک، لگاریتم حروف بزرگ هستند. در رابطه 

های تابع تولید  در هنگام انتخاب ورودی پذیربینی مشاهده و پیش که قابل است شوک به تولید    و  ،مشاهده استبرای خود بنگاه قابل
این است که این     داشته باشد و به صورت تصادفی، صعودی باشد. تعبیر دیگر  5یک فرایند مارکوف    شود که  مینیست. فرض 

بهینه ولی برای بنگاه در هنگام انتخاب عملکرد  ،مشاهده نیستبرای ما قابل    که  جایی. از آناستگیری  خطای اندازه عبارت در داده،
 ها فرض کرد. مانده باقی را جزو    توان از رگرسیون استفاده کرد و  نمی پسمشاهده است، قابل

                                                      
1 .x ساده یاست و برا دیبه تابع تول یمعادل بردار ورود سیبدون اندعبارات از  یسازx سیاندیاز ورود کینشان دادن هر  یدار براتابع استفاده شده  یها

 است.
2. Instrumental Variables 
3. Uncorrelated 
4. Olley & Pakes 
5. Markov Process 

 ،)11( رابطه  در  بزرگ هستند.  لگاریتم حروف  رابطه حروف کوچک،  این  در  که 
 شوک به تولید 
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(6)         
 با استفاده از رابطه تقریب لگاریتمی،

(7) 
  
       

       
  

 
 1و فرض کمینه کردن هزینه،

(3)    
   

     
 دست یافت: فرانشانبرای تخمین  (3)توان به رابطه  می

(3)        ∑   
 

             
 برابر است با:   و  ،فناوریتغییرات در  دهندۀنشان      ورودی تابع تولید،  دهندۀنشان   (،3)در رابطه 

(11)    
    
   

 فناوریتوان به وجود همبستگی میان  در یک مرحله اشاره کرد. از معایب آن نیز می فرانشانتوان به تخمین  از مزایای این روش می
است. متغیر ابزاری  2و تصمیم انتخاب مقادیر ورودی تابع تولید اشاره کرد که برای حل این مسئله نیاز به استفاده از متغیرهای ابزاری

خروجی همبستگی داشته  و با متغیرهای ورودی وباشد داشته  فناوریوری و  با رشد بهره 8مناسب مورد استفاده باید عدم همبستگی
 ها باشد. شده با قدرت بازاری بنگاهوری حقیقی تعدیل تواند رشد بهره تخمین رابطه باال می ماندهباشد. باقی

 
 تخمین تابع تولید های روش

 دربارۀنبود فرض قوی استفاده شده است. دلیل این امر  فرانشانبرای تخمین  (2112) وارزینسکیـ  الکر دی این پژوهش از روش در
در سطح هر بنگاه است که به  فرانشاندست آوردن  هو ب ،بازده نسبت به مقیاس بنگاه، عدم نیاز به تخمین هزینه اجاره میزان سرمایه بنگاه

ترین بخش  شود، چالشی طور که در این روش مشاهده می را مشاهده و تحلیل کنیم. همان فرانشاندهد که تابع توزیع  ما این امکان را می
تاکنون برای تخمین تابع تولید، کنیم.  از روش تخمین تابع تولید استفاده می برای تخمین کشش . ما، تخمین کشش استفرانشانتخمین 

 پژوهشبه بررسی روش این سه  ،در ادامه اند. ترین توجهات را در ادبیات به خود جلب کرده و مورد استفاده قرار گرفتهبیش پژوهشسه 
 زیم. پردا می
 

 (1994) 2اولی و پکسروش 
 را برای تخمین در هر صنعت در نظر گرفتند: (11)تولید  تابع ،(1332) اولی و پکس

(11)                            
وری که  ، شوک بهره   وری میانگین صنعت،  ، بهره  ، (11)که در این رابطه حروف کوچک، لگاریتم حروف بزرگ هستند. در رابطه 

های تابع تولید  در هنگام انتخاب ورودی پذیربینی مشاهده و پیش که قابل است شوک به تولید    و  ،مشاهده استبرای خود بنگاه قابل
این است که این     داشته باشد و به صورت تصادفی، صعودی باشد. تعبیر دیگر  5یک فرایند مارکوف    شود که  مینیست. فرض 

بهینه ولی برای بنگاه در هنگام انتخاب عملکرد  ،مشاهده نیستبرای ما قابل    که  جایی. از آناستگیری  خطای اندازه عبارت در داده،
 ها فرض کرد. مانده باقی را جزو    توان از رگرسیون استفاده کرد و  نمی پسمشاهده است، قابل

                                                      
1 .x ساده یاست و برا دیبه تابع تول یمعادل بردار ورود سیبدون اندعبارات از  یسازx سیاندیاز ورود کینشان دادن هر  یدار براتابع استفاده شده  یها

 است.
2. Instrumental Variables 
3. Uncorrelated 
4. Olley & Pakes 
5. Markov Process 

، شوک بهره وری که برای خود بنگاه قابل مشاهده است، و 

4 
 

(6)         
 با استفاده از رابطه تقریب لگاریتمی،

(7) 
  
       

       
  

 
 1و فرض کمینه کردن هزینه،

(3)    
   

     
 دست یافت: فرانشانبرای تخمین  (3)توان به رابطه  می

(3)        ∑   
 

             
 برابر است با:   و  ،فناوریتغییرات در  دهندۀنشان      ورودی تابع تولید،  دهندۀنشان   (،3)در رابطه 

(11)    
    
   

 فناوریتوان به وجود همبستگی میان  در یک مرحله اشاره کرد. از معایب آن نیز می فرانشانتوان به تخمین  از مزایای این روش می
است. متغیر ابزاری  2و تصمیم انتخاب مقادیر ورودی تابع تولید اشاره کرد که برای حل این مسئله نیاز به استفاده از متغیرهای ابزاری

خروجی همبستگی داشته  و با متغیرهای ورودی وباشد داشته  فناوریوری و  با رشد بهره 8مناسب مورد استفاده باید عدم همبستگی
 ها باشد. شده با قدرت بازاری بنگاهوری حقیقی تعدیل تواند رشد بهره تخمین رابطه باال می ماندهباشد. باقی

 
 تخمین تابع تولید های روش

 دربارۀنبود فرض قوی استفاده شده است. دلیل این امر  فرانشانبرای تخمین  (2112) وارزینسکیـ  الکر دی این پژوهش از روش در
در سطح هر بنگاه است که به  فرانشاندست آوردن  هو ب ،بازده نسبت به مقیاس بنگاه، عدم نیاز به تخمین هزینه اجاره میزان سرمایه بنگاه

ترین بخش  شود، چالشی طور که در این روش مشاهده می را مشاهده و تحلیل کنیم. همان فرانشاندهد که تابع توزیع  ما این امکان را می
تاکنون برای تخمین تابع تولید، کنیم.  از روش تخمین تابع تولید استفاده می برای تخمین کشش . ما، تخمین کشش استفرانشانتخمین 

 پژوهشبه بررسی روش این سه  ،در ادامه اند. ترین توجهات را در ادبیات به خود جلب کرده و مورد استفاده قرار گرفتهبیش پژوهشسه 
 زیم. پردا می
 

 (1994) 2اولی و پکسروش 
 را برای تخمین در هر صنعت در نظر گرفتند: (11)تولید  تابع ،(1332) اولی و پکس

(11)                            
وری که  ، شوک بهره   وری میانگین صنعت،  ، بهره  ، (11)که در این رابطه حروف کوچک، لگاریتم حروف بزرگ هستند. در رابطه 

های تابع تولید  در هنگام انتخاب ورودی پذیربینی مشاهده و پیش که قابل است شوک به تولید    و  ،مشاهده استبرای خود بنگاه قابل
این است که این     داشته باشد و به صورت تصادفی، صعودی باشد. تعبیر دیگر  5یک فرایند مارکوف    شود که  مینیست. فرض 

بهینه ولی برای بنگاه در هنگام انتخاب عملکرد  ،مشاهده نیستبرای ما قابل    که  جایی. از آناستگیری  خطای اندازه عبارت در داده،
 ها فرض کرد. مانده باقی را جزو    توان از رگرسیون استفاده کرد و  نمی پسمشاهده است، قابل

                                                      
1 .x ساده یاست و برا دیبه تابع تول یمعادل بردار ورود سیبدون اندعبارات از  یسازx سیاندیاز ورود کینشان دادن هر  یدار براتابع استفاده شده  یها

 است.
2. Instrumental Variables 
3. Uncorrelated 
4. Olley & Pakes 
5. Markov Process 

میانگین صنعت، 
است که قابل مشاهده و پیش بینی پذیر در هنگام انتخاب ورودی های تابع تولید نیست. فرض می شود 
 این است 

4 
 

(6)         
 با استفاده از رابطه تقریب لگاریتمی،

(7) 
  
       

       
  

 
 1و فرض کمینه کردن هزینه،

(3)    
   

     
 دست یافت: فرانشانبرای تخمین  (3)توان به رابطه  می

(3)        ∑   
 

             
 برابر است با:   و  ،فناوریتغییرات در  دهندۀنشان      ورودی تابع تولید،  دهندۀنشان   (،3)در رابطه 

(11)    
    
   

 فناوریتوان به وجود همبستگی میان  در یک مرحله اشاره کرد. از معایب آن نیز می فرانشانتوان به تخمین  از مزایای این روش می
است. متغیر ابزاری  2و تصمیم انتخاب مقادیر ورودی تابع تولید اشاره کرد که برای حل این مسئله نیاز به استفاده از متغیرهای ابزاری

خروجی همبستگی داشته  و با متغیرهای ورودی وباشد داشته  فناوریوری و  با رشد بهره 8مناسب مورد استفاده باید عدم همبستگی
 ها باشد. شده با قدرت بازاری بنگاهوری حقیقی تعدیل تواند رشد بهره تخمین رابطه باال می ماندهباشد. باقی

 
 تخمین تابع تولید های روش

 دربارۀنبود فرض قوی استفاده شده است. دلیل این امر  فرانشانبرای تخمین  (2112) وارزینسکیـ  الکر دی این پژوهش از روش در
در سطح هر بنگاه است که به  فرانشاندست آوردن  هو ب ،بازده نسبت به مقیاس بنگاه، عدم نیاز به تخمین هزینه اجاره میزان سرمایه بنگاه

ترین بخش  شود، چالشی طور که در این روش مشاهده می را مشاهده و تحلیل کنیم. همان فرانشاندهد که تابع توزیع  ما این امکان را می
تاکنون برای تخمین تابع تولید، کنیم.  از روش تخمین تابع تولید استفاده می برای تخمین کشش . ما، تخمین کشش استفرانشانتخمین 

 پژوهشبه بررسی روش این سه  ،در ادامه اند. ترین توجهات را در ادبیات به خود جلب کرده و مورد استفاده قرار گرفتهبیش پژوهشسه 
 زیم. پردا می
 

 (1994) 2اولی و پکسروش 
 را برای تخمین در هر صنعت در نظر گرفتند: (11)تولید  تابع ،(1332) اولی و پکس

(11)                            
وری که  ، شوک بهره   وری میانگین صنعت،  ، بهره  ، (11)که در این رابطه حروف کوچک، لگاریتم حروف بزرگ هستند. در رابطه 

های تابع تولید  در هنگام انتخاب ورودی پذیربینی مشاهده و پیش که قابل است شوک به تولید    و  ،مشاهده استبرای خود بنگاه قابل
این است که این     داشته باشد و به صورت تصادفی، صعودی باشد. تعبیر دیگر  5یک فرایند مارکوف    شود که  مینیست. فرض 

بهینه ولی برای بنگاه در هنگام انتخاب عملکرد  ،مشاهده نیستبرای ما قابل    که  جایی. از آناستگیری  خطای اندازه عبارت در داده،
 ها فرض کرد. مانده باقی را جزو    توان از رگرسیون استفاده کرد و  نمی پسمشاهده است، قابل

                                                      
1 .x ساده یاست و برا دیبه تابع تول یمعادل بردار ورود سیبدون اندعبارات از  یسازx سیاندیاز ورود کینشان دادن هر  یدار براتابع استفاده شده  یها

 است.
2. Instrumental Variables 
3. Uncorrelated 
4. Olley & Pakes 
5. Markov Process 

 یک فرایند مارکوف2 داشته باشد و به صورت تصادفی، صعودی باشد. تعبیر دیگر 

4 
 

(6)         
 با استفاده از رابطه تقریب لگاریتمی،

(7) 
  
       

       
  

 
 1و فرض کمینه کردن هزینه،

(3)    
   

     
 دست یافت: فرانشانبرای تخمین  (3)توان به رابطه  می

(3)        ∑   
 

             
 برابر است با:   و  ،فناوریتغییرات در  دهندۀنشان      ورودی تابع تولید،  دهندۀنشان   (،3)در رابطه 

(11)    
    
   

 فناوریتوان به وجود همبستگی میان  در یک مرحله اشاره کرد. از معایب آن نیز می فرانشانتوان به تخمین  از مزایای این روش می
است. متغیر ابزاری  2و تصمیم انتخاب مقادیر ورودی تابع تولید اشاره کرد که برای حل این مسئله نیاز به استفاده از متغیرهای ابزاری

خروجی همبستگی داشته  و با متغیرهای ورودی وباشد داشته  فناوریوری و  با رشد بهره 8مناسب مورد استفاده باید عدم همبستگی
 ها باشد. شده با قدرت بازاری بنگاهوری حقیقی تعدیل تواند رشد بهره تخمین رابطه باال می ماندهباشد. باقی

 
 تخمین تابع تولید های روش

 دربارۀنبود فرض قوی استفاده شده است. دلیل این امر  فرانشانبرای تخمین  (2112) وارزینسکیـ  الکر دی این پژوهش از روش در
در سطح هر بنگاه است که به  فرانشاندست آوردن  هو ب ،بازده نسبت به مقیاس بنگاه، عدم نیاز به تخمین هزینه اجاره میزان سرمایه بنگاه

ترین بخش  شود، چالشی طور که در این روش مشاهده می را مشاهده و تحلیل کنیم. همان فرانشاندهد که تابع توزیع  ما این امکان را می
تاکنون برای تخمین تابع تولید، کنیم.  از روش تخمین تابع تولید استفاده می برای تخمین کشش . ما، تخمین کشش استفرانشانتخمین 

 پژوهشبه بررسی روش این سه  ،در ادامه اند. ترین توجهات را در ادبیات به خود جلب کرده و مورد استفاده قرار گرفتهبیش پژوهشسه 
 زیم. پردا می
 

 (1994) 2اولی و پکسروش 
 را برای تخمین در هر صنعت در نظر گرفتند: (11)تولید  تابع ،(1332) اولی و پکس

(11)                            
وری که  ، شوک بهره   وری میانگین صنعت،  ، بهره  ، (11)که در این رابطه حروف کوچک، لگاریتم حروف بزرگ هستند. در رابطه 

های تابع تولید  در هنگام انتخاب ورودی پذیربینی مشاهده و پیش که قابل است شوک به تولید    و  ،مشاهده استبرای خود بنگاه قابل
این است که این     داشته باشد و به صورت تصادفی، صعودی باشد. تعبیر دیگر  5یک فرایند مارکوف    شود که  مینیست. فرض 

بهینه ولی برای بنگاه در هنگام انتخاب عملکرد  ،مشاهده نیستبرای ما قابل    که  جایی. از آناستگیری  خطای اندازه عبارت در داده،
 ها فرض کرد. مانده باقی را جزو    توان از رگرسیون استفاده کرد و  نمی پسمشاهده است، قابل

                                                      
1 .x ساده یاست و برا دیبه تابع تول یمعادل بردار ورود سیبدون اندعبارات از  یسازx سیاندیاز ورود کینشان دادن هر  یدار براتابع استفاده شده  یها

 است.
2. Instrumental Variables 
3. Uncorrelated 
4. Olley & Pakes 
5. Markov Process 

که 
 برای ما قابل مشاهده نیست، ولی 

4 
 

(6)         
 با استفاده از رابطه تقریب لگاریتمی،

(7) 
  
       

       
  

 
 1و فرض کمینه کردن هزینه،

(3)    
   

     
 دست یافت: فرانشانبرای تخمین  (3)توان به رابطه  می

(3)        ∑   
 

             
 برابر است با:   و  ،فناوریتغییرات در  دهندۀنشان      ورودی تابع تولید،  دهندۀنشان   (،3)در رابطه 

(11)    
    
   

 فناوریتوان به وجود همبستگی میان  در یک مرحله اشاره کرد. از معایب آن نیز می فرانشانتوان به تخمین  از مزایای این روش می
است. متغیر ابزاری  2و تصمیم انتخاب مقادیر ورودی تابع تولید اشاره کرد که برای حل این مسئله نیاز به استفاده از متغیرهای ابزاری

خروجی همبستگی داشته  و با متغیرهای ورودی وباشد داشته  فناوریوری و  با رشد بهره 8مناسب مورد استفاده باید عدم همبستگی
 ها باشد. شده با قدرت بازاری بنگاهوری حقیقی تعدیل تواند رشد بهره تخمین رابطه باال می ماندهباشد. باقی

 
 تخمین تابع تولید های روش

 دربارۀنبود فرض قوی استفاده شده است. دلیل این امر  فرانشانبرای تخمین  (2112) وارزینسکیـ  الکر دی این پژوهش از روش در
در سطح هر بنگاه است که به  فرانشاندست آوردن  هو ب ،بازده نسبت به مقیاس بنگاه، عدم نیاز به تخمین هزینه اجاره میزان سرمایه بنگاه

ترین بخش  شود، چالشی طور که در این روش مشاهده می را مشاهده و تحلیل کنیم. همان فرانشاندهد که تابع توزیع  ما این امکان را می
تاکنون برای تخمین تابع تولید، کنیم.  از روش تخمین تابع تولید استفاده می برای تخمین کشش . ما، تخمین کشش استفرانشانتخمین 

 پژوهشبه بررسی روش این سه  ،در ادامه اند. ترین توجهات را در ادبیات به خود جلب کرده و مورد استفاده قرار گرفتهبیش پژوهشسه 
 زیم. پردا می
 

 (1994) 2اولی و پکسروش 
 را برای تخمین در هر صنعت در نظر گرفتند: (11)تولید  تابع ،(1332) اولی و پکس

(11)                            
وری که  ، شوک بهره   وری میانگین صنعت،  ، بهره  ، (11)که در این رابطه حروف کوچک، لگاریتم حروف بزرگ هستند. در رابطه 

های تابع تولید  در هنگام انتخاب ورودی پذیربینی مشاهده و پیش که قابل است شوک به تولید    و  ،مشاهده استبرای خود بنگاه قابل
این است که این     داشته باشد و به صورت تصادفی، صعودی باشد. تعبیر دیگر  5یک فرایند مارکوف    شود که  مینیست. فرض 

بهینه ولی برای بنگاه در هنگام انتخاب عملکرد  ،مشاهده نیستبرای ما قابل    که  جایی. از آناستگیری  خطای اندازه عبارت در داده،
 ها فرض کرد. مانده باقی را جزو    توان از رگرسیون استفاده کرد و  نمی پسمشاهده است، قابل

                                                      
1 .x ساده یاست و برا دیبه تابع تول یمعادل بردار ورود سیبدون اندعبارات از  یسازx سیاندیاز ورود کینشان دادن هر  یدار براتابع استفاده شده  یها

 است.
2. Instrumental Variables 
3. Uncorrelated 
4. Olley & Pakes 
5. Markov Process 

که این عبارت در داده، خطای اندازه گیری است. از آن جایی که 
برای بنگاه در هنگام انتخاب عملکرد بهینه قابل مشاهده است، پس نمی توان از رگرسیون استفاده کرد 

 را جزو باقی مانده ها فرض کرد.

4 
 

(6)         
 با استفاده از رابطه تقریب لگاریتمی،

(7) 
  
       

       
  

 
 1و فرض کمینه کردن هزینه،

(3)    
   

     
 دست یافت: فرانشانبرای تخمین  (3)توان به رابطه  می

(3)        ∑   
 

             
 برابر است با:   و  ،فناوریتغییرات در  دهندۀنشان      ورودی تابع تولید،  دهندۀنشان   (،3)در رابطه 

(11)    
    
   

 فناوریتوان به وجود همبستگی میان  در یک مرحله اشاره کرد. از معایب آن نیز می فرانشانتوان به تخمین  از مزایای این روش می
است. متغیر ابزاری  2و تصمیم انتخاب مقادیر ورودی تابع تولید اشاره کرد که برای حل این مسئله نیاز به استفاده از متغیرهای ابزاری

خروجی همبستگی داشته  و با متغیرهای ورودی وباشد داشته  فناوریوری و  با رشد بهره 8مناسب مورد استفاده باید عدم همبستگی
 ها باشد. شده با قدرت بازاری بنگاهوری حقیقی تعدیل تواند رشد بهره تخمین رابطه باال می ماندهباشد. باقی

 
 تخمین تابع تولید های روش

 دربارۀنبود فرض قوی استفاده شده است. دلیل این امر  فرانشانبرای تخمین  (2112) وارزینسکیـ  الکر دی این پژوهش از روش در
در سطح هر بنگاه است که به  فرانشاندست آوردن  هو ب ،بازده نسبت به مقیاس بنگاه، عدم نیاز به تخمین هزینه اجاره میزان سرمایه بنگاه

ترین بخش  شود، چالشی طور که در این روش مشاهده می را مشاهده و تحلیل کنیم. همان فرانشاندهد که تابع توزیع  ما این امکان را می
تاکنون برای تخمین تابع تولید، کنیم.  از روش تخمین تابع تولید استفاده می برای تخمین کشش . ما، تخمین کشش استفرانشانتخمین 

 پژوهشبه بررسی روش این سه  ،در ادامه اند. ترین توجهات را در ادبیات به خود جلب کرده و مورد استفاده قرار گرفتهبیش پژوهشسه 
 زیم. پردا می
 

 (1994) 2اولی و پکسروش 
 را برای تخمین در هر صنعت در نظر گرفتند: (11)تولید  تابع ،(1332) اولی و پکس

(11)                            
وری که  ، شوک بهره   وری میانگین صنعت،  ، بهره  ، (11)که در این رابطه حروف کوچک، لگاریتم حروف بزرگ هستند. در رابطه 

های تابع تولید  در هنگام انتخاب ورودی پذیربینی مشاهده و پیش که قابل است شوک به تولید    و  ،مشاهده استبرای خود بنگاه قابل
این است که این     داشته باشد و به صورت تصادفی، صعودی باشد. تعبیر دیگر  5یک فرایند مارکوف    شود که  مینیست. فرض 

بهینه ولی برای بنگاه در هنگام انتخاب عملکرد  ،مشاهده نیستبرای ما قابل    که  جایی. از آناستگیری  خطای اندازه عبارت در داده،
 ها فرض کرد. مانده باقی را جزو    توان از رگرسیون استفاده کرد و  نمی پسمشاهده است، قابل

                                                      
1 .x ساده یاست و برا دیبه تابع تول یمعادل بردار ورود سیبدون اندعبارات از  یسازx سیاندیاز ورود کینشان دادن هر  یدار براتابع استفاده شده  یها

 است.
2. Instrumental Variables 
3. Uncorrelated 
4. Olley & Pakes 
5. Markov Process 

و 
اولی و پکس )1992(، نشان می دهند که با شرط سرمایه گذاری مثبت در داده، چون رفتار بهینه 
 باشد، می توان از سرمایه گذاری به عنوان 
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(6)         
 با استفاده از رابطه تقریب لگاریتمی،

(7) 
  
       

       
  

 
 1و فرض کمینه کردن هزینه،

(3)    
   

     
 دست یافت: فرانشانبرای تخمین  (3)توان به رابطه  می

(3)        ∑   
 

             
 برابر است با:   و  ،فناوریتغییرات در  دهندۀنشان      ورودی تابع تولید،  دهندۀنشان   (،3)در رابطه 

(11)    
    
   

 فناوریتوان به وجود همبستگی میان  در یک مرحله اشاره کرد. از معایب آن نیز می فرانشانتوان به تخمین  از مزایای این روش می
است. متغیر ابزاری  2و تصمیم انتخاب مقادیر ورودی تابع تولید اشاره کرد که برای حل این مسئله نیاز به استفاده از متغیرهای ابزاری

خروجی همبستگی داشته  و با متغیرهای ورودی وباشد داشته  فناوریوری و  با رشد بهره 8مناسب مورد استفاده باید عدم همبستگی
 ها باشد. شده با قدرت بازاری بنگاهوری حقیقی تعدیل تواند رشد بهره تخمین رابطه باال می ماندهباشد. باقی

 
 تخمین تابع تولید های روش
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ترین بخش  شود، چالشی طور که در این روش مشاهده می را مشاهده و تحلیل کنیم. همان فرانشاندهد که تابع توزیع  ما این امکان را می
تاکنون برای تخمین تابع تولید، کنیم.  از روش تخمین تابع تولید استفاده می برای تخمین کشش . ما، تخمین کشش استفرانشانتخمین 

 پژوهشبه بررسی روش این سه  ،در ادامه اند. ترین توجهات را در ادبیات به خود جلب کرده و مورد استفاده قرار گرفتهبیش پژوهشسه 
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های تابع تولید  در هنگام انتخاب ورودی پذیربینی مشاهده و پیش که قابل است شوک به تولید    و  ،مشاهده استبرای خود بنگاه قابل
این است که این     داشته باشد و به صورت تصادفی، صعودی باشد. تعبیر دیگر  5یک فرایند مارکوف    شود که  مینیست. فرض 

بهینه ولی برای بنگاه در هنگام انتخاب عملکرد  ،مشاهده نیستبرای ما قابل    که  جایی. از آناستگیری  خطای اندازه عبارت در داده،
 ها فرض کرد. مانده باقی را جزو    توان از رگرسیون استفاده کرد و  نمی پسمشاهده است، قابل
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های تابع تولید  در هنگام انتخاب ورودی پذیربینی مشاهده و پیش که قابل است شوک به تولید    و  ،مشاهده استبرای خود بنگاه قابل
این است که این     داشته باشد و به صورت تصادفی، صعودی باشد. تعبیر دیگر  5یک فرایند مارکوف    شود که  مینیست. فرض 

بهینه ولی برای بنگاه در هنگام انتخاب عملکرد  ،مشاهده نیستبرای ما قابل    که  جایی. از آناستگیری  خطای اندازه عبارت در داده،
 ها فرض کرد. مانده باقی را جزو    توان از رگرسیون استفاده کرد و  نمی پسمشاهده است، قابل

                                                      
1 .x ساده یاست و برا دیبه تابع تول یمعادل بردار ورود سیبدون اندعبارات از  یسازx سیاندیاز ورود کینشان دادن هر  یدار براتابع استفاده شده  یها

 است.
2. Instrumental Variables 
3. Uncorrelated 
4. Olley & Pakes 
5. Markov Process 

قابل مشاهده نبودن 
تولید کردند. در مرحله اول با قرار دادن معکوس تابع سرمایه گذاری در تابع تولید به رابطه )12( می رسیم:

5 
 

کند که  ، چون رفتار بهینه بنگاه ایجاب میدادهگذاری مثبت در  که با شرط سرمایه دهندمینشان ، (1332اولی و پکس )
استفاده کرد؛ به این شکل که با     برای  شاخصگذاری به عنوان  توان از سرمایه باشد، می    صعودی از  گذاری تابعی اکیداً سرمایه

حال که  استفاده کرد.    جای گذاری در رابطه تولید به ، از معکوس تابع سرمایه   گذاری از  صعودی بودن سرمایه استفاده از فرض اکیداً
در دو مرحله اقدام به تخمین ضرایب تابع تولید کردند. در  (1332اولی و پکس )حل شده است،     مشاهده نبودن نحوی مسئله قابل به

 رسیم: می (12)گذاری در تابع تولید به رابطه  مرحله اول با قرار دادن معکوس تابع سرمایه
(12)             (       )      

دقت شود که در  است.         ( و    گذاری )یا همان  مجموع معکوس تابع سرمایه  گذاری و تابع  سرمایه  ، (12)که در رابطه 
 4ای درجه تخمین خود با فرض یک تابع چندجمله ولِدر مرحله ا (1332اولی و پکس )نداریم.   اطالعی از نوع تابع  این رابطه، ما هیچ

که برای مرحله کردند   و تخمینی از    اقدام به تخمین سازگار  ،ندارد  ر انتخاب تاثیری ب  و با استفاده از این فرض که شوک   برای 
له داریم، در این مرحنیاز جا نیروی کارگر( تنها به کشش ورودی متغیر )در این فرانشاندوم الزم است. ما چون در تخمین خود از 

این است که ما تنها به انجام مرحله اول  (1332اولی و پکس )مزیت استفاده از روش  ،توانیم توقف کنیم و ادامه ندهیم. بنابراین می
  نیست. ،شود تخمین زده می  که در آن ضریب  ،داریم و نیازی به انجام مرحله دوم تخمین نیاز تخمین تابع تولید در این روش

 (4222) 1لوینسون و پترینروش 
گذاری صفر گزارش شده  توجهی از داده مقدار سرمایههای موجود، بخش قابل داده تربیشکه در با اشاره به این ،(2118) لوینسون و پترین

. مرحله دوم دهندمیپیشنهاد     همچون انرژی، سوخت، مواد اولیه و... را به عنوان پروکسی از  ای های واسطه فاده از نهادهاست، است
اما ما به مرحله اول تخمین تابع تولید در این  است، (1332اولی و پکس )کمی متفاوت از روش  (2118لوینسون و پترین )روش 

 (18رابطه )به شکل    با این تفاوت که  ،جا مرحله اول همانند مرحله اول روش اولی و پکس است در این ،داریم. بنابراین نیاز ها پژوهش
 شود: تخمین زده می

(18)             (       )      
های صنعتی( است. این روش همچون روش اولی و پکس  مثال مواد اولیه در داده بنگاه برایای ) به عنوان نهاده واسطه  جا که در این

 فردی تواند کشش نیروی کارگر را به ما بدهد. البته اگر سادگی با انجام تنها مرحله اول تخمین تابع تولید میبه فرانشانبرای تخمین 
ای بگیرد، نیاز است که مرحله دوم این تخمین نیز اجرا شود.  با استفاده از نهاده واسطه فرانشانه محاسبه تصمیم ب فرانشانبرای تخمین 

استفاده شده است، مرحله دوم این روش  فرانشاننیروی کارگر به عنوان ورودی متغیر تابع تولید برای تخمین چون از  ،در این پژوهش
 مورد بررسی قرار نگرفته است. 

 
 (4212) 4آکربرگ و همکارانروش 

و همچنین ارائه روش  (2118لوینسون و پترین )و  (1332اولی و پکس )با تصحیح فروض اساسی دو روش  ،(2115گ و همکاران )آکربر
وال بردن زمان انتخاب نیروی کارگر و با زیر س، (2115آکربرگ و همکاران )ردند. ک متفاوت خود سعی در بهبود تخمین تابع تولیدتخمین 

تخمین زدن از مرحله اول قابل   که ضریب  دهندمینشان   و ،  ،   متغیر از هر سه  ای انتخابی در زمان  تابع بودن نهاده واسطه
در مرحله اول خطای ، (2115آکربرگ و همکاران ) تخمین است.ب دیگر از مرحله دوم همچنان قابلاما این ضریب به همراه ضرای نیست،
شده توسط بنگاه و با استفاده از وری مشاهده انتظار و بهرهوری مورد  ف کردند و در مرحله دوم با استفاده از اختالف بهرهگیری را حذ اندازه

 را تخمین زدند:   و    ، مقدار   و    و سعی در کمینه کردن مقدار آن در فضای  (14رابطه ) گشتاور طوشر
(14)  [ ̂          (

   
     

)]    

 شده توسط بنگاه است:وری مشاهده وری مورد انتظار و بهره اختالف بهره   ، وماتریسی نمایانگر ضرب کرونوکر   در این رابطه
(15)          [   |     ]               

                                                      
1. Levinsohn & Petrin 
2. Ackerberg et al. 

      )12(
 )

4 
 

(6)         
 با استفاده از رابطه تقریب لگاریتمی،

(7) 
  
       

       
  

 
 1و فرض کمینه کردن هزینه،

(3)    
   

     
 دست یافت: فرانشانبرای تخمین  (3)توان به رابطه  می

(3)        ∑   
 

             
 برابر است با:   و  ،فناوریتغییرات در  دهندۀنشان      ورودی تابع تولید،  دهندۀنشان   (،3)در رابطه 

(11)    
    
   

 فناوریتوان به وجود همبستگی میان  در یک مرحله اشاره کرد. از معایب آن نیز می فرانشانتوان به تخمین  از مزایای این روش می
است. متغیر ابزاری  2و تصمیم انتخاب مقادیر ورودی تابع تولید اشاره کرد که برای حل این مسئله نیاز به استفاده از متغیرهای ابزاری

خروجی همبستگی داشته  و با متغیرهای ورودی وباشد داشته  فناوریوری و  با رشد بهره 8مناسب مورد استفاده باید عدم همبستگی
 ها باشد. شده با قدرت بازاری بنگاهوری حقیقی تعدیل تواند رشد بهره تخمین رابطه باال می ماندهباشد. باقی

 
 تخمین تابع تولید های روش

 دربارۀنبود فرض قوی استفاده شده است. دلیل این امر  فرانشانبرای تخمین  (2112) وارزینسکیـ  الکر دی این پژوهش از روش در
در سطح هر بنگاه است که به  فرانشاندست آوردن  هو ب ،بازده نسبت به مقیاس بنگاه، عدم نیاز به تخمین هزینه اجاره میزان سرمایه بنگاه

ترین بخش  شود، چالشی طور که در این روش مشاهده می را مشاهده و تحلیل کنیم. همان فرانشاندهد که تابع توزیع  ما این امکان را می
تاکنون برای تخمین تابع تولید، کنیم.  از روش تخمین تابع تولید استفاده می برای تخمین کشش . ما، تخمین کشش استفرانشانتخمین 

 پژوهشبه بررسی روش این سه  ،در ادامه اند. ترین توجهات را در ادبیات به خود جلب کرده و مورد استفاده قرار گرفتهبیش پژوهشسه 
 زیم. پردا می
 

 (1994) 2اولی و پکسروش 
 را برای تخمین در هر صنعت در نظر گرفتند: (11)تولید  تابع ،(1332) اولی و پکس

(11)                            
وری که  ، شوک بهره   وری میانگین صنعت،  ، بهره  ، (11)که در این رابطه حروف کوچک، لگاریتم حروف بزرگ هستند. در رابطه 

های تابع تولید  در هنگام انتخاب ورودی پذیربینی مشاهده و پیش که قابل است شوک به تولید    و  ،مشاهده استبرای خود بنگاه قابل
این است که این     داشته باشد و به صورت تصادفی، صعودی باشد. تعبیر دیگر  5یک فرایند مارکوف    شود که  مینیست. فرض 

بهینه ولی برای بنگاه در هنگام انتخاب عملکرد  ،مشاهده نیستبرای ما قابل    که  جایی. از آناستگیری  خطای اندازه عبارت در داده،
 ها فرض کرد. مانده باقی را جزو    توان از رگرسیون استفاده کرد و  نمی پسمشاهده است، قابل

                                                      
1 .x ساده یاست و برا دیبه تابع تول یمعادل بردار ورود سیبدون اندعبارات از  یسازx سیاندیاز ورود کینشان دادن هر  یدار براتابع استفاده شده  یها

 است.
2. Instrumental Variables 
3. Uncorrelated 
4. Olley & Pakes 
5. Markov Process 

 مجموع معکوس تابع سرمایه گذاری )یا همان 

5 
 

کند که  ، چون رفتار بهینه بنگاه ایجاب میدادهگذاری مثبت در  که با شرط سرمایه دهندمینشان ، (1332اولی و پکس )
استفاده کرد؛ به این شکل که با     برای  شاخصگذاری به عنوان  توان از سرمایه باشد، می    صعودی از  گذاری تابعی اکیداً سرمایه

حال که  استفاده کرد.    جای گذاری در رابطه تولید به ، از معکوس تابع سرمایه   گذاری از  صعودی بودن سرمایه استفاده از فرض اکیداً
در دو مرحله اقدام به تخمین ضرایب تابع تولید کردند. در  (1332اولی و پکس )حل شده است،     مشاهده نبودن نحوی مسئله قابل به

 رسیم: می (12)گذاری در تابع تولید به رابطه  مرحله اول با قرار دادن معکوس تابع سرمایه
(12)             (       )      

دقت شود که در  است.         ( و    گذاری )یا همان  مجموع معکوس تابع سرمایه  گذاری و تابع  سرمایه  ، (12)که در رابطه 
 4ای درجه تخمین خود با فرض یک تابع چندجمله ولِدر مرحله ا (1332اولی و پکس )نداریم.   اطالعی از نوع تابع  این رابطه، ما هیچ

که برای مرحله کردند   و تخمینی از    اقدام به تخمین سازگار  ،ندارد  ر انتخاب تاثیری ب  و با استفاده از این فرض که شوک   برای 
له داریم، در این مرحنیاز جا نیروی کارگر( تنها به کشش ورودی متغیر )در این فرانشاندوم الزم است. ما چون در تخمین خود از 

این است که ما تنها به انجام مرحله اول  (1332اولی و پکس )مزیت استفاده از روش  ،توانیم توقف کنیم و ادامه ندهیم. بنابراین می
  نیست. ،شود تخمین زده می  که در آن ضریب  ،داریم و نیازی به انجام مرحله دوم تخمین نیاز تخمین تابع تولید در این روش

 (4222) 1لوینسون و پترینروش 
گذاری صفر گزارش شده  توجهی از داده مقدار سرمایههای موجود، بخش قابل داده تربیشکه در با اشاره به این ،(2118) لوینسون و پترین

. مرحله دوم دهندمیپیشنهاد     همچون انرژی، سوخت، مواد اولیه و... را به عنوان پروکسی از  ای های واسطه فاده از نهادهاست، است
اما ما به مرحله اول تخمین تابع تولید در این  است، (1332اولی و پکس )کمی متفاوت از روش  (2118لوینسون و پترین )روش 

 (18رابطه )به شکل    با این تفاوت که  ،جا مرحله اول همانند مرحله اول روش اولی و پکس است در این ،داریم. بنابراین نیاز ها پژوهش
 شود: تخمین زده می

(18)             (       )      
های صنعتی( است. این روش همچون روش اولی و پکس  مثال مواد اولیه در داده بنگاه برایای ) به عنوان نهاده واسطه  جا که در این

 فردی تواند کشش نیروی کارگر را به ما بدهد. البته اگر سادگی با انجام تنها مرحله اول تخمین تابع تولید میبه فرانشانبرای تخمین 
ای بگیرد، نیاز است که مرحله دوم این تخمین نیز اجرا شود.  با استفاده از نهاده واسطه فرانشانه محاسبه تصمیم ب فرانشانبرای تخمین 

استفاده شده است، مرحله دوم این روش  فرانشاننیروی کارگر به عنوان ورودی متغیر تابع تولید برای تخمین چون از  ،در این پژوهش
 مورد بررسی قرار نگرفته است. 

 
 (4212) 4آکربرگ و همکارانروش 

و همچنین ارائه روش  (2118لوینسون و پترین )و  (1332اولی و پکس )با تصحیح فروض اساسی دو روش  ،(2115گ و همکاران )آکربر
وال بردن زمان انتخاب نیروی کارگر و با زیر س، (2115آکربرگ و همکاران )ردند. ک متفاوت خود سعی در بهبود تخمین تابع تولیدتخمین 

تخمین زدن از مرحله اول قابل   که ضریب  دهندمینشان   و ،  ،   متغیر از هر سه  ای انتخابی در زمان  تابع بودن نهاده واسطه
در مرحله اول خطای ، (2115آکربرگ و همکاران ) تخمین است.ب دیگر از مرحله دوم همچنان قابلاما این ضریب به همراه ضرای نیست،
شده توسط بنگاه و با استفاده از وری مشاهده انتظار و بهرهوری مورد  ف کردند و در مرحله دوم با استفاده از اختالف بهرهگیری را حذ اندازه

 را تخمین زدند:   و    ، مقدار   و    و سعی در کمینه کردن مقدار آن در فضای  (14رابطه ) گشتاور طوشر
(14)  [ ̂          (

   
     

)]    

 شده توسط بنگاه است:وری مشاهده وری مورد انتظار و بهره اختالف بهره   ، وماتریسی نمایانگر ضرب کرونوکر   در این رابطه
(15)          [   |     ]               

                                                      
1. Levinsohn & Petrin 
2. Ackerberg et al. 

 سرمایه گذاری و تابع 

5 
 

کند که  ، چون رفتار بهینه بنگاه ایجاب میدادهگذاری مثبت در  که با شرط سرمایه دهندمینشان ، (1332اولی و پکس )
استفاده کرد؛ به این شکل که با     برای  شاخصگذاری به عنوان  توان از سرمایه باشد، می    صعودی از  گذاری تابعی اکیداً سرمایه

حال که  استفاده کرد.    جای گذاری در رابطه تولید به ، از معکوس تابع سرمایه   گذاری از  صعودی بودن سرمایه استفاده از فرض اکیداً
در دو مرحله اقدام به تخمین ضرایب تابع تولید کردند. در  (1332اولی و پکس )حل شده است،     مشاهده نبودن نحوی مسئله قابل به

 رسیم: می (12)گذاری در تابع تولید به رابطه  مرحله اول با قرار دادن معکوس تابع سرمایه
(12)             (       )      

دقت شود که در  است.         ( و    گذاری )یا همان  مجموع معکوس تابع سرمایه  گذاری و تابع  سرمایه  ، (12)که در رابطه 
 4ای درجه تخمین خود با فرض یک تابع چندجمله ولِدر مرحله ا (1332اولی و پکس )نداریم.   اطالعی از نوع تابع  این رابطه، ما هیچ

که برای مرحله کردند   و تخمینی از    اقدام به تخمین سازگار  ،ندارد  ر انتخاب تاثیری ب  و با استفاده از این فرض که شوک   برای 
له داریم، در این مرحنیاز جا نیروی کارگر( تنها به کشش ورودی متغیر )در این فرانشاندوم الزم است. ما چون در تخمین خود از 

این است که ما تنها به انجام مرحله اول  (1332اولی و پکس )مزیت استفاده از روش  ،توانیم توقف کنیم و ادامه ندهیم. بنابراین می
  نیست. ،شود تخمین زده می  که در آن ضریب  ،داریم و نیازی به انجام مرحله دوم تخمین نیاز تخمین تابع تولید در این روش

 (4222) 1لوینسون و پترینروش 
گذاری صفر گزارش شده  توجهی از داده مقدار سرمایههای موجود، بخش قابل داده تربیشکه در با اشاره به این ،(2118) لوینسون و پترین

. مرحله دوم دهندمیپیشنهاد     همچون انرژی، سوخت، مواد اولیه و... را به عنوان پروکسی از  ای های واسطه فاده از نهادهاست، است
اما ما به مرحله اول تخمین تابع تولید در این  است، (1332اولی و پکس )کمی متفاوت از روش  (2118لوینسون و پترین )روش 

 (18رابطه )به شکل    با این تفاوت که  ،جا مرحله اول همانند مرحله اول روش اولی و پکس است در این ،داریم. بنابراین نیاز ها پژوهش
 شود: تخمین زده می

(18)             (       )      
های صنعتی( است. این روش همچون روش اولی و پکس  مثال مواد اولیه در داده بنگاه برایای ) به عنوان نهاده واسطه  جا که در این

 فردی تواند کشش نیروی کارگر را به ما بدهد. البته اگر سادگی با انجام تنها مرحله اول تخمین تابع تولید میبه فرانشانبرای تخمین 
ای بگیرد، نیاز است که مرحله دوم این تخمین نیز اجرا شود.  با استفاده از نهاده واسطه فرانشانه محاسبه تصمیم ب فرانشانبرای تخمین 

استفاده شده است، مرحله دوم این روش  فرانشاننیروی کارگر به عنوان ورودی متغیر تابع تولید برای تخمین چون از  ،در این پژوهش
 مورد بررسی قرار نگرفته است. 

 
 (4212) 4آکربرگ و همکارانروش 

و همچنین ارائه روش  (2118لوینسون و پترین )و  (1332اولی و پکس )با تصحیح فروض اساسی دو روش  ،(2115گ و همکاران )آکربر
وال بردن زمان انتخاب نیروی کارگر و با زیر س، (2115آکربرگ و همکاران )ردند. ک متفاوت خود سعی در بهبود تخمین تابع تولیدتخمین 

تخمین زدن از مرحله اول قابل   که ضریب  دهندمینشان   و ،  ،   متغیر از هر سه  ای انتخابی در زمان  تابع بودن نهاده واسطه
در مرحله اول خطای ، (2115آکربرگ و همکاران ) تخمین است.ب دیگر از مرحله دوم همچنان قابلاما این ضریب به همراه ضرای نیست،
شده توسط بنگاه و با استفاده از وری مشاهده انتظار و بهرهوری مورد  ف کردند و در مرحله دوم با استفاده از اختالف بهرهگیری را حذ اندازه

 را تخمین زدند:   و    ، مقدار   و    و سعی در کمینه کردن مقدار آن در فضای  (14رابطه ) گشتاور طوشر
(14)  [ ̂          (

   
     

)]    

 شده توسط بنگاه است:وری مشاهده وری مورد انتظار و بهره اختالف بهره   ، وماتریسی نمایانگر ضرب کرونوکر   در این رابطه
(15)          [   |     ]               

                                                      
1. Levinsohn & Petrin 
2. Ackerberg et al. 

که در رابطه )12(، 
 نداریم. اولی و پکس 

5 
 

کند که  ، چون رفتار بهینه بنگاه ایجاب میدادهگذاری مثبت در  که با شرط سرمایه دهندمینشان ، (1332اولی و پکس )
استفاده کرد؛ به این شکل که با     برای  شاخصگذاری به عنوان  توان از سرمایه باشد، می    صعودی از  گذاری تابعی اکیداً سرمایه

حال که  استفاده کرد.    جای گذاری در رابطه تولید به ، از معکوس تابع سرمایه   گذاری از  صعودی بودن سرمایه استفاده از فرض اکیداً
در دو مرحله اقدام به تخمین ضرایب تابع تولید کردند. در  (1332اولی و پکس )حل شده است،     مشاهده نبودن نحوی مسئله قابل به

 رسیم: می (12)گذاری در تابع تولید به رابطه  مرحله اول با قرار دادن معکوس تابع سرمایه
(12)             (       )      

دقت شود که در  است.         ( و    گذاری )یا همان  مجموع معکوس تابع سرمایه  گذاری و تابع  سرمایه  ، (12)که در رابطه 
 4ای درجه تخمین خود با فرض یک تابع چندجمله ولِدر مرحله ا (1332اولی و پکس )نداریم.   اطالعی از نوع تابع  این رابطه، ما هیچ

که برای مرحله کردند   و تخمینی از    اقدام به تخمین سازگار  ،ندارد  ر انتخاب تاثیری ب  و با استفاده از این فرض که شوک   برای 
له داریم، در این مرحنیاز جا نیروی کارگر( تنها به کشش ورودی متغیر )در این فرانشاندوم الزم است. ما چون در تخمین خود از 

این است که ما تنها به انجام مرحله اول  (1332اولی و پکس )مزیت استفاده از روش  ،توانیم توقف کنیم و ادامه ندهیم. بنابراین می
  نیست. ،شود تخمین زده می  که در آن ضریب  ،داریم و نیازی به انجام مرحله دوم تخمین نیاز تخمین تابع تولید در این روش

 (4222) 1لوینسون و پترینروش 
گذاری صفر گزارش شده  توجهی از داده مقدار سرمایههای موجود، بخش قابل داده تربیشکه در با اشاره به این ،(2118) لوینسون و پترین

. مرحله دوم دهندمیپیشنهاد     همچون انرژی، سوخت، مواد اولیه و... را به عنوان پروکسی از  ای های واسطه فاده از نهادهاست، است
اما ما به مرحله اول تخمین تابع تولید در این  است، (1332اولی و پکس )کمی متفاوت از روش  (2118لوینسون و پترین )روش 

 (18رابطه )به شکل    با این تفاوت که  ،جا مرحله اول همانند مرحله اول روش اولی و پکس است در این ،داریم. بنابراین نیاز ها پژوهش
 شود: تخمین زده می

(18)             (       )      
های صنعتی( است. این روش همچون روش اولی و پکس  مثال مواد اولیه در داده بنگاه برایای ) به عنوان نهاده واسطه  جا که در این

 فردی تواند کشش نیروی کارگر را به ما بدهد. البته اگر سادگی با انجام تنها مرحله اول تخمین تابع تولید میبه فرانشانبرای تخمین 
ای بگیرد، نیاز است که مرحله دوم این تخمین نیز اجرا شود.  با استفاده از نهاده واسطه فرانشانه محاسبه تصمیم ب فرانشانبرای تخمین 

استفاده شده است، مرحله دوم این روش  فرانشاننیروی کارگر به عنوان ورودی متغیر تابع تولید برای تخمین چون از  ،در این پژوهش
 مورد بررسی قرار نگرفته است. 

 
 (4212) 4آکربرگ و همکارانروش 

و همچنین ارائه روش  (2118لوینسون و پترین )و  (1332اولی و پکس )با تصحیح فروض اساسی دو روش  ،(2115گ و همکاران )آکربر
وال بردن زمان انتخاب نیروی کارگر و با زیر س، (2115آکربرگ و همکاران )ردند. ک متفاوت خود سعی در بهبود تخمین تابع تولیدتخمین 

تخمین زدن از مرحله اول قابل   که ضریب  دهندمینشان   و ،  ،   متغیر از هر سه  ای انتخابی در زمان  تابع بودن نهاده واسطه
در مرحله اول خطای ، (2115آکربرگ و همکاران ) تخمین است.ب دیگر از مرحله دوم همچنان قابلاما این ضریب به همراه ضرای نیست،
شده توسط بنگاه و با استفاده از وری مشاهده انتظار و بهرهوری مورد  ف کردند و در مرحله دوم با استفاده از اختالف بهرهگیری را حذ اندازه

 را تخمین زدند:   و    ، مقدار   و    و سعی در کمینه کردن مقدار آن در فضای  (14رابطه ) گشتاور طوشر
(14)  [ ̂          (

   
     

)]    

 شده توسط بنگاه است:وری مشاهده وری مورد انتظار و بهره اختالف بهره   ، وماتریسی نمایانگر ضرب کرونوکر   در این رابطه
(15)          [   |     ]               

                                                      
1. Levinsohn & Petrin 
2. Ackerberg et al. 

 است. دقت شود که در این رابطه، ما هیچ اطالعی از نوع تابع 
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کند که  ، چون رفتار بهینه بنگاه ایجاب میدادهگذاری مثبت در  که با شرط سرمایه دهندمینشان ، (1332اولی و پکس )
استفاده کرد؛ به این شکل که با     برای  شاخصگذاری به عنوان  توان از سرمایه باشد، می    صعودی از  گذاری تابعی اکیداً سرمایه

حال که  استفاده کرد.    جای گذاری در رابطه تولید به ، از معکوس تابع سرمایه   گذاری از  صعودی بودن سرمایه استفاده از فرض اکیداً
در دو مرحله اقدام به تخمین ضرایب تابع تولید کردند. در  (1332اولی و پکس )حل شده است،     مشاهده نبودن نحوی مسئله قابل به

 رسیم: می (12)گذاری در تابع تولید به رابطه  مرحله اول با قرار دادن معکوس تابع سرمایه
(12)             (       )      

دقت شود که در  است.         ( و    گذاری )یا همان  مجموع معکوس تابع سرمایه  گذاری و تابع  سرمایه  ، (12)که در رابطه 
 4ای درجه تخمین خود با فرض یک تابع چندجمله ولِدر مرحله ا (1332اولی و پکس )نداریم.   اطالعی از نوع تابع  این رابطه، ما هیچ

که برای مرحله کردند   و تخمینی از    اقدام به تخمین سازگار  ،ندارد  ر انتخاب تاثیری ب  و با استفاده از این فرض که شوک   برای 
له داریم، در این مرحنیاز جا نیروی کارگر( تنها به کشش ورودی متغیر )در این فرانشاندوم الزم است. ما چون در تخمین خود از 

این است که ما تنها به انجام مرحله اول  (1332اولی و پکس )مزیت استفاده از روش  ،توانیم توقف کنیم و ادامه ندهیم. بنابراین می
  نیست. ،شود تخمین زده می  که در آن ضریب  ،داریم و نیازی به انجام مرحله دوم تخمین نیاز تخمین تابع تولید در این روش

 (4222) 1لوینسون و پترینروش 
گذاری صفر گزارش شده  توجهی از داده مقدار سرمایههای موجود، بخش قابل داده تربیشکه در با اشاره به این ،(2118) لوینسون و پترین

. مرحله دوم دهندمیپیشنهاد     همچون انرژی، سوخت، مواد اولیه و... را به عنوان پروکسی از  ای های واسطه فاده از نهادهاست، است
اما ما به مرحله اول تخمین تابع تولید در این  است، (1332اولی و پکس )کمی متفاوت از روش  (2118لوینسون و پترین )روش 

 (18رابطه )به شکل    با این تفاوت که  ،جا مرحله اول همانند مرحله اول روش اولی و پکس است در این ،داریم. بنابراین نیاز ها پژوهش
 شود: تخمین زده می

(18)             (       )      
های صنعتی( است. این روش همچون روش اولی و پکس  مثال مواد اولیه در داده بنگاه برایای ) به عنوان نهاده واسطه  جا که در این

 فردی تواند کشش نیروی کارگر را به ما بدهد. البته اگر سادگی با انجام تنها مرحله اول تخمین تابع تولید میبه فرانشانبرای تخمین 
ای بگیرد، نیاز است که مرحله دوم این تخمین نیز اجرا شود.  با استفاده از نهاده واسطه فرانشانه محاسبه تصمیم ب فرانشانبرای تخمین 

استفاده شده است، مرحله دوم این روش  فرانشاننیروی کارگر به عنوان ورودی متغیر تابع تولید برای تخمین چون از  ،در این پژوهش
 مورد بررسی قرار نگرفته است. 

 
 (4212) 4آکربرگ و همکارانروش 

و همچنین ارائه روش  (2118لوینسون و پترین )و  (1332اولی و پکس )با تصحیح فروض اساسی دو روش  ،(2115گ و همکاران )آکربر
وال بردن زمان انتخاب نیروی کارگر و با زیر س، (2115آکربرگ و همکاران )ردند. ک متفاوت خود سعی در بهبود تخمین تابع تولیدتخمین 

تخمین زدن از مرحله اول قابل   که ضریب  دهندمینشان   و ،  ،   متغیر از هر سه  ای انتخابی در زمان  تابع بودن نهاده واسطه
در مرحله اول خطای ، (2115آکربرگ و همکاران ) تخمین است.ب دیگر از مرحله دوم همچنان قابلاما این ضریب به همراه ضرای نیست،
شده توسط بنگاه و با استفاده از وری مشاهده انتظار و بهرهوری مورد  ف کردند و در مرحله دوم با استفاده از اختالف بهرهگیری را حذ اندازه

 را تخمین زدند:   و    ، مقدار   و    و سعی در کمینه کردن مقدار آن در فضای  (14رابطه ) گشتاور طوشر
(14)  [ ̂          (

   
     

)]    

 شده توسط بنگاه است:وری مشاهده وری مورد انتظار و بهره اختالف بهره   ، وماتریسی نمایانگر ضرب کرونوکر   در این رابطه
(15)          [   |     ]               

                                                      
1. Levinsohn & Petrin 
2. Ackerberg et al. 

و 
 و با استفاده از 
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کند که  ، چون رفتار بهینه بنگاه ایجاب میدادهگذاری مثبت در  که با شرط سرمایه دهندمینشان ، (1332اولی و پکس )
استفاده کرد؛ به این شکل که با     برای  شاخصگذاری به عنوان  توان از سرمایه باشد، می    صعودی از  گذاری تابعی اکیداً سرمایه

حال که  استفاده کرد.    جای گذاری در رابطه تولید به ، از معکوس تابع سرمایه   گذاری از  صعودی بودن سرمایه استفاده از فرض اکیداً
در دو مرحله اقدام به تخمین ضرایب تابع تولید کردند. در  (1332اولی و پکس )حل شده است،     مشاهده نبودن نحوی مسئله قابل به

 رسیم: می (12)گذاری در تابع تولید به رابطه  مرحله اول با قرار دادن معکوس تابع سرمایه
(12)             (       )      

دقت شود که در  است.         ( و    گذاری )یا همان  مجموع معکوس تابع سرمایه  گذاری و تابع  سرمایه  ، (12)که در رابطه 
 4ای درجه تخمین خود با فرض یک تابع چندجمله ولِدر مرحله ا (1332اولی و پکس )نداریم.   اطالعی از نوع تابع  این رابطه، ما هیچ

که برای مرحله کردند   و تخمینی از    اقدام به تخمین سازگار  ،ندارد  ر انتخاب تاثیری ب  و با استفاده از این فرض که شوک   برای 
له داریم، در این مرحنیاز جا نیروی کارگر( تنها به کشش ورودی متغیر )در این فرانشاندوم الزم است. ما چون در تخمین خود از 

این است که ما تنها به انجام مرحله اول  (1332اولی و پکس )مزیت استفاده از روش  ،توانیم توقف کنیم و ادامه ندهیم. بنابراین می
  نیست. ،شود تخمین زده می  که در آن ضریب  ،داریم و نیازی به انجام مرحله دوم تخمین نیاز تخمین تابع تولید در این روش

 (4222) 1لوینسون و پترینروش 
گذاری صفر گزارش شده  توجهی از داده مقدار سرمایههای موجود، بخش قابل داده تربیشکه در با اشاره به این ،(2118) لوینسون و پترین

. مرحله دوم دهندمیپیشنهاد     همچون انرژی، سوخت، مواد اولیه و... را به عنوان پروکسی از  ای های واسطه فاده از نهادهاست، است
اما ما به مرحله اول تخمین تابع تولید در این  است، (1332اولی و پکس )کمی متفاوت از روش  (2118لوینسون و پترین )روش 

 (18رابطه )به شکل    با این تفاوت که  ،جا مرحله اول همانند مرحله اول روش اولی و پکس است در این ،داریم. بنابراین نیاز ها پژوهش
 شود: تخمین زده می

(18)             (       )      
های صنعتی( است. این روش همچون روش اولی و پکس  مثال مواد اولیه در داده بنگاه برایای ) به عنوان نهاده واسطه  جا که در این

 فردی تواند کشش نیروی کارگر را به ما بدهد. البته اگر سادگی با انجام تنها مرحله اول تخمین تابع تولید میبه فرانشانبرای تخمین 
ای بگیرد، نیاز است که مرحله دوم این تخمین نیز اجرا شود.  با استفاده از نهاده واسطه فرانشانه محاسبه تصمیم ب فرانشانبرای تخمین 

استفاده شده است، مرحله دوم این روش  فرانشاننیروی کارگر به عنوان ورودی متغیر تابع تولید برای تخمین چون از  ،در این پژوهش
 مورد بررسی قرار نگرفته است. 

 
 (4212) 4آکربرگ و همکارانروش 

و همچنین ارائه روش  (2118لوینسون و پترین )و  (1332اولی و پکس )با تصحیح فروض اساسی دو روش  ،(2115گ و همکاران )آکربر
وال بردن زمان انتخاب نیروی کارگر و با زیر س، (2115آکربرگ و همکاران )ردند. ک متفاوت خود سعی در بهبود تخمین تابع تولیدتخمین 

تخمین زدن از مرحله اول قابل   که ضریب  دهندمینشان   و ،  ،   متغیر از هر سه  ای انتخابی در زمان  تابع بودن نهاده واسطه
در مرحله اول خطای ، (2115آکربرگ و همکاران ) تخمین است.ب دیگر از مرحله دوم همچنان قابلاما این ضریب به همراه ضرای نیست،
شده توسط بنگاه و با استفاده از وری مشاهده انتظار و بهرهوری مورد  ف کردند و در مرحله دوم با استفاده از اختالف بهرهگیری را حذ اندازه

 را تخمین زدند:   و    ، مقدار   و    و سعی در کمینه کردن مقدار آن در فضای  (14رابطه ) گشتاور طوشر
(14)  [ ̂          (

   
     

)]    

 شده توسط بنگاه است:وری مشاهده وری مورد انتظار و بهره اختالف بهره   ، وماتریسی نمایانگر ضرب کرونوکر   در این رابطه
(15)          [   |     ]               

                                                      
1. Levinsohn & Petrin 
2. Ackerberg et al. 

)1992( در مرحله اوِل تخمین خود با فرض یک تابع چندجمله ای درجه 4 برای 
 کردند که 

5 
 

کند که  ، چون رفتار بهینه بنگاه ایجاب میدادهگذاری مثبت در  که با شرط سرمایه دهندمینشان ، (1332اولی و پکس )
استفاده کرد؛ به این شکل که با     برای  شاخصگذاری به عنوان  توان از سرمایه باشد، می    صعودی از  گذاری تابعی اکیداً سرمایه

حال که  استفاده کرد.    جای گذاری در رابطه تولید به ، از معکوس تابع سرمایه   گذاری از  صعودی بودن سرمایه استفاده از فرض اکیداً
در دو مرحله اقدام به تخمین ضرایب تابع تولید کردند. در  (1332اولی و پکس )حل شده است،     مشاهده نبودن نحوی مسئله قابل به

 رسیم: می (12)گذاری در تابع تولید به رابطه  مرحله اول با قرار دادن معکوس تابع سرمایه
(12)             (       )      

دقت شود که در  است.         ( و    گذاری )یا همان  مجموع معکوس تابع سرمایه  گذاری و تابع  سرمایه  ، (12)که در رابطه 
 4ای درجه تخمین خود با فرض یک تابع چندجمله ولِدر مرحله ا (1332اولی و پکس )نداریم.   اطالعی از نوع تابع  این رابطه، ما هیچ

که برای مرحله کردند   و تخمینی از    اقدام به تخمین سازگار  ،ندارد  ر انتخاب تاثیری ب  و با استفاده از این فرض که شوک   برای 
له داریم، در این مرحنیاز جا نیروی کارگر( تنها به کشش ورودی متغیر )در این فرانشاندوم الزم است. ما چون در تخمین خود از 

این است که ما تنها به انجام مرحله اول  (1332اولی و پکس )مزیت استفاده از روش  ،توانیم توقف کنیم و ادامه ندهیم. بنابراین می
  نیست. ،شود تخمین زده می  که در آن ضریب  ،داریم و نیازی به انجام مرحله دوم تخمین نیاز تخمین تابع تولید در این روش

 (4222) 1لوینسون و پترینروش 
گذاری صفر گزارش شده  توجهی از داده مقدار سرمایههای موجود، بخش قابل داده تربیشکه در با اشاره به این ،(2118) لوینسون و پترین

. مرحله دوم دهندمیپیشنهاد     همچون انرژی، سوخت، مواد اولیه و... را به عنوان پروکسی از  ای های واسطه فاده از نهادهاست، است
اما ما به مرحله اول تخمین تابع تولید در این  است، (1332اولی و پکس )کمی متفاوت از روش  (2118لوینسون و پترین )روش 

 (18رابطه )به شکل    با این تفاوت که  ،جا مرحله اول همانند مرحله اول روش اولی و پکس است در این ،داریم. بنابراین نیاز ها پژوهش
 شود: تخمین زده می

(18)             (       )      
های صنعتی( است. این روش همچون روش اولی و پکس  مثال مواد اولیه در داده بنگاه برایای ) به عنوان نهاده واسطه  جا که در این

 فردی تواند کشش نیروی کارگر را به ما بدهد. البته اگر سادگی با انجام تنها مرحله اول تخمین تابع تولید میبه فرانشانبرای تخمین 
ای بگیرد، نیاز است که مرحله دوم این تخمین نیز اجرا شود.  با استفاده از نهاده واسطه فرانشانه محاسبه تصمیم ب فرانشانبرای تخمین 

استفاده شده است، مرحله دوم این روش  فرانشاننیروی کارگر به عنوان ورودی متغیر تابع تولید برای تخمین چون از  ،در این پژوهش
 مورد بررسی قرار نگرفته است. 

 
 (4212) 4آکربرگ و همکارانروش 

و همچنین ارائه روش  (2118لوینسون و پترین )و  (1332اولی و پکس )با تصحیح فروض اساسی دو روش  ،(2115گ و همکاران )آکربر
وال بردن زمان انتخاب نیروی کارگر و با زیر س، (2115آکربرگ و همکاران )ردند. ک متفاوت خود سعی در بهبود تخمین تابع تولیدتخمین 

تخمین زدن از مرحله اول قابل   که ضریب  دهندمینشان   و ،  ،   متغیر از هر سه  ای انتخابی در زمان  تابع بودن نهاده واسطه
در مرحله اول خطای ، (2115آکربرگ و همکاران ) تخمین است.ب دیگر از مرحله دوم همچنان قابلاما این ضریب به همراه ضرای نیست،
شده توسط بنگاه و با استفاده از وری مشاهده انتظار و بهرهوری مورد  ف کردند و در مرحله دوم با استفاده از اختالف بهرهگیری را حذ اندازه

 را تخمین زدند:   و    ، مقدار   و    و سعی در کمینه کردن مقدار آن در فضای  (14رابطه ) گشتاور طوشر
(14)  [ ̂          (

   
     

)]    

 شده توسط بنگاه است:وری مشاهده وری مورد انتظار و بهره اختالف بهره   ، وماتریسی نمایانگر ضرب کرونوکر   در این رابطه
(15)          [   |     ]               

                                                      
1. Levinsohn & Petrin 
2. Ackerberg et al. 

 و تخمینی از 
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کند که  ، چون رفتار بهینه بنگاه ایجاب میدادهگذاری مثبت در  که با شرط سرمایه دهندمینشان ، (1332اولی و پکس )
استفاده کرد؛ به این شکل که با     برای  شاخصگذاری به عنوان  توان از سرمایه باشد، می    صعودی از  گذاری تابعی اکیداً سرمایه

حال که  استفاده کرد.    جای گذاری در رابطه تولید به ، از معکوس تابع سرمایه   گذاری از  صعودی بودن سرمایه استفاده از فرض اکیداً
در دو مرحله اقدام به تخمین ضرایب تابع تولید کردند. در  (1332اولی و پکس )حل شده است،     مشاهده نبودن نحوی مسئله قابل به

 رسیم: می (12)گذاری در تابع تولید به رابطه  مرحله اول با قرار دادن معکوس تابع سرمایه
(12)             (       )      

دقت شود که در  است.         ( و    گذاری )یا همان  مجموع معکوس تابع سرمایه  گذاری و تابع  سرمایه  ، (12)که در رابطه 
 4ای درجه تخمین خود با فرض یک تابع چندجمله ولِدر مرحله ا (1332اولی و پکس )نداریم.   اطالعی از نوع تابع  این رابطه، ما هیچ

که برای مرحله کردند   و تخمینی از    اقدام به تخمین سازگار  ،ندارد  ر انتخاب تاثیری ب  و با استفاده از این فرض که شوک   برای 
له داریم، در این مرحنیاز جا نیروی کارگر( تنها به کشش ورودی متغیر )در این فرانشاندوم الزم است. ما چون در تخمین خود از 

این است که ما تنها به انجام مرحله اول  (1332اولی و پکس )مزیت استفاده از روش  ،توانیم توقف کنیم و ادامه ندهیم. بنابراین می
  نیست. ،شود تخمین زده می  که در آن ضریب  ،داریم و نیازی به انجام مرحله دوم تخمین نیاز تخمین تابع تولید در این روش

 (4222) 1لوینسون و پترینروش 
گذاری صفر گزارش شده  توجهی از داده مقدار سرمایههای موجود، بخش قابل داده تربیشکه در با اشاره به این ،(2118) لوینسون و پترین

. مرحله دوم دهندمیپیشنهاد     همچون انرژی، سوخت، مواد اولیه و... را به عنوان پروکسی از  ای های واسطه فاده از نهادهاست، است
اما ما به مرحله اول تخمین تابع تولید در این  است، (1332اولی و پکس )کمی متفاوت از روش  (2118لوینسون و پترین )روش 

 (18رابطه )به شکل    با این تفاوت که  ،جا مرحله اول همانند مرحله اول روش اولی و پکس است در این ،داریم. بنابراین نیاز ها پژوهش
 شود: تخمین زده می

(18)             (       )      
های صنعتی( است. این روش همچون روش اولی و پکس  مثال مواد اولیه در داده بنگاه برایای ) به عنوان نهاده واسطه  جا که در این

 فردی تواند کشش نیروی کارگر را به ما بدهد. البته اگر سادگی با انجام تنها مرحله اول تخمین تابع تولید میبه فرانشانبرای تخمین 
ای بگیرد، نیاز است که مرحله دوم این تخمین نیز اجرا شود.  با استفاده از نهاده واسطه فرانشانه محاسبه تصمیم ب فرانشانبرای تخمین 

استفاده شده است، مرحله دوم این روش  فرانشاننیروی کارگر به عنوان ورودی متغیر تابع تولید برای تخمین چون از  ،در این پژوهش
 مورد بررسی قرار نگرفته است. 

 
 (4212) 4آکربرگ و همکارانروش 

و همچنین ارائه روش  (2118لوینسون و پترین )و  (1332اولی و پکس )با تصحیح فروض اساسی دو روش  ،(2115گ و همکاران )آکربر
وال بردن زمان انتخاب نیروی کارگر و با زیر س، (2115آکربرگ و همکاران )ردند. ک متفاوت خود سعی در بهبود تخمین تابع تولیدتخمین 

تخمین زدن از مرحله اول قابل   که ضریب  دهندمینشان   و ،  ،   متغیر از هر سه  ای انتخابی در زمان  تابع بودن نهاده واسطه
در مرحله اول خطای ، (2115آکربرگ و همکاران ) تخمین است.ب دیگر از مرحله دوم همچنان قابلاما این ضریب به همراه ضرای نیست،
شده توسط بنگاه و با استفاده از وری مشاهده انتظار و بهرهوری مورد  ف کردند و در مرحله دوم با استفاده از اختالف بهرهگیری را حذ اندازه

 را تخمین زدند:   و    ، مقدار   و    و سعی در کمینه کردن مقدار آن در فضای  (14رابطه ) گشتاور طوشر
(14)  [ ̂          (

   
     

)]    

 شده توسط بنگاه است:وری مشاهده وری مورد انتظار و بهره اختالف بهره   ، وماتریسی نمایانگر ضرب کرونوکر   در این رابطه
(15)          [   |     ]               

                                                      
1. Levinsohn & Petrin 
2. Ackerberg et al. 

 ندارد، اقدام به تخمین سازگار 
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کند که  ، چون رفتار بهینه بنگاه ایجاب میدادهگذاری مثبت در  که با شرط سرمایه دهندمینشان ، (1332اولی و پکس )
استفاده کرد؛ به این شکل که با     برای  شاخصگذاری به عنوان  توان از سرمایه باشد، می    صعودی از  گذاری تابعی اکیداً سرمایه

حال که  استفاده کرد.    جای گذاری در رابطه تولید به ، از معکوس تابع سرمایه   گذاری از  صعودی بودن سرمایه استفاده از فرض اکیداً
در دو مرحله اقدام به تخمین ضرایب تابع تولید کردند. در  (1332اولی و پکس )حل شده است،     مشاهده نبودن نحوی مسئله قابل به

 رسیم: می (12)گذاری در تابع تولید به رابطه  مرحله اول با قرار دادن معکوس تابع سرمایه
(12)             (       )      

دقت شود که در  است.         ( و    گذاری )یا همان  مجموع معکوس تابع سرمایه  گذاری و تابع  سرمایه  ، (12)که در رابطه 
 4ای درجه تخمین خود با فرض یک تابع چندجمله ولِدر مرحله ا (1332اولی و پکس )نداریم.   اطالعی از نوع تابع  این رابطه، ما هیچ

که برای مرحله کردند   و تخمینی از    اقدام به تخمین سازگار  ،ندارد  ر انتخاب تاثیری ب  و با استفاده از این فرض که شوک   برای 
له داریم، در این مرحنیاز جا نیروی کارگر( تنها به کشش ورودی متغیر )در این فرانشاندوم الزم است. ما چون در تخمین خود از 

این است که ما تنها به انجام مرحله اول  (1332اولی و پکس )مزیت استفاده از روش  ،توانیم توقف کنیم و ادامه ندهیم. بنابراین می
  نیست. ،شود تخمین زده می  که در آن ضریب  ،داریم و نیازی به انجام مرحله دوم تخمین نیاز تخمین تابع تولید در این روش

 (4222) 1لوینسون و پترینروش 
گذاری صفر گزارش شده  توجهی از داده مقدار سرمایههای موجود، بخش قابل داده تربیشکه در با اشاره به این ،(2118) لوینسون و پترین

. مرحله دوم دهندمیپیشنهاد     همچون انرژی، سوخت، مواد اولیه و... را به عنوان پروکسی از  ای های واسطه فاده از نهادهاست، است
اما ما به مرحله اول تخمین تابع تولید در این  است، (1332اولی و پکس )کمی متفاوت از روش  (2118لوینسون و پترین )روش 

 (18رابطه )به شکل    با این تفاوت که  ،جا مرحله اول همانند مرحله اول روش اولی و پکس است در این ،داریم. بنابراین نیاز ها پژوهش
 شود: تخمین زده می

(18)             (       )      
های صنعتی( است. این روش همچون روش اولی و پکس  مثال مواد اولیه در داده بنگاه برایای ) به عنوان نهاده واسطه  جا که در این

 فردی تواند کشش نیروی کارگر را به ما بدهد. البته اگر سادگی با انجام تنها مرحله اول تخمین تابع تولید میبه فرانشانبرای تخمین 
ای بگیرد، نیاز است که مرحله دوم این تخمین نیز اجرا شود.  با استفاده از نهاده واسطه فرانشانه محاسبه تصمیم ب فرانشانبرای تخمین 

استفاده شده است، مرحله دوم این روش  فرانشاننیروی کارگر به عنوان ورودی متغیر تابع تولید برای تخمین چون از  ،در این پژوهش
 مورد بررسی قرار نگرفته است. 

 
 (4212) 4آکربرگ و همکارانروش 

و همچنین ارائه روش  (2118لوینسون و پترین )و  (1332اولی و پکس )با تصحیح فروض اساسی دو روش  ،(2115گ و همکاران )آکربر
وال بردن زمان انتخاب نیروی کارگر و با زیر س، (2115آکربرگ و همکاران )ردند. ک متفاوت خود سعی در بهبود تخمین تابع تولیدتخمین 

تخمین زدن از مرحله اول قابل   که ضریب  دهندمینشان   و ،  ،   متغیر از هر سه  ای انتخابی در زمان  تابع بودن نهاده واسطه
در مرحله اول خطای ، (2115آکربرگ و همکاران ) تخمین است.ب دیگر از مرحله دوم همچنان قابلاما این ضریب به همراه ضرای نیست،
شده توسط بنگاه و با استفاده از وری مشاهده انتظار و بهرهوری مورد  ف کردند و در مرحله دوم با استفاده از اختالف بهرهگیری را حذ اندازه

 را تخمین زدند:   و    ، مقدار   و    و سعی در کمینه کردن مقدار آن در فضای  (14رابطه ) گشتاور طوشر
(14)  [ ̂          (

   
     

)]    

 شده توسط بنگاه است:وری مشاهده وری مورد انتظار و بهره اختالف بهره   ، وماتریسی نمایانگر ضرب کرونوکر   در این رابطه
(15)          [   |     ]               

                                                      
1. Levinsohn & Petrin 
2. Ackerberg et al. 

 تاثیری بر انتخاب 

5 
 

کند که  ، چون رفتار بهینه بنگاه ایجاب میدادهگذاری مثبت در  که با شرط سرمایه دهندمینشان ، (1332اولی و پکس )
استفاده کرد؛ به این شکل که با     برای  شاخصگذاری به عنوان  توان از سرمایه باشد، می    صعودی از  گذاری تابعی اکیداً سرمایه

حال که  استفاده کرد.    جای گذاری در رابطه تولید به ، از معکوس تابع سرمایه   گذاری از  صعودی بودن سرمایه استفاده از فرض اکیداً
در دو مرحله اقدام به تخمین ضرایب تابع تولید کردند. در  (1332اولی و پکس )حل شده است،     مشاهده نبودن نحوی مسئله قابل به

 رسیم: می (12)گذاری در تابع تولید به رابطه  مرحله اول با قرار دادن معکوس تابع سرمایه
(12)             (       )      

دقت شود که در  است.         ( و    گذاری )یا همان  مجموع معکوس تابع سرمایه  گذاری و تابع  سرمایه  ، (12)که در رابطه 
 4ای درجه تخمین خود با فرض یک تابع چندجمله ولِدر مرحله ا (1332اولی و پکس )نداریم.   اطالعی از نوع تابع  این رابطه، ما هیچ

که برای مرحله کردند   و تخمینی از    اقدام به تخمین سازگار  ،ندارد  ر انتخاب تاثیری ب  و با استفاده از این فرض که شوک   برای 
له داریم، در این مرحنیاز جا نیروی کارگر( تنها به کشش ورودی متغیر )در این فرانشاندوم الزم است. ما چون در تخمین خود از 

این است که ما تنها به انجام مرحله اول  (1332اولی و پکس )مزیت استفاده از روش  ،توانیم توقف کنیم و ادامه ندهیم. بنابراین می
  نیست. ،شود تخمین زده می  که در آن ضریب  ،داریم و نیازی به انجام مرحله دوم تخمین نیاز تخمین تابع تولید در این روش

 (4222) 1لوینسون و پترینروش 
گذاری صفر گزارش شده  توجهی از داده مقدار سرمایههای موجود، بخش قابل داده تربیشکه در با اشاره به این ،(2118) لوینسون و پترین

. مرحله دوم دهندمیپیشنهاد     همچون انرژی، سوخت، مواد اولیه و... را به عنوان پروکسی از  ای های واسطه فاده از نهادهاست، است
اما ما به مرحله اول تخمین تابع تولید در این  است، (1332اولی و پکس )کمی متفاوت از روش  (2118لوینسون و پترین )روش 

 (18رابطه )به شکل    با این تفاوت که  ،جا مرحله اول همانند مرحله اول روش اولی و پکس است در این ،داریم. بنابراین نیاز ها پژوهش
 شود: تخمین زده می

(18)             (       )      
های صنعتی( است. این روش همچون روش اولی و پکس  مثال مواد اولیه در داده بنگاه برایای ) به عنوان نهاده واسطه  جا که در این

 فردی تواند کشش نیروی کارگر را به ما بدهد. البته اگر سادگی با انجام تنها مرحله اول تخمین تابع تولید میبه فرانشانبرای تخمین 
ای بگیرد، نیاز است که مرحله دوم این تخمین نیز اجرا شود.  با استفاده از نهاده واسطه فرانشانه محاسبه تصمیم ب فرانشانبرای تخمین 

استفاده شده است، مرحله دوم این روش  فرانشاننیروی کارگر به عنوان ورودی متغیر تابع تولید برای تخمین چون از  ،در این پژوهش
 مورد بررسی قرار نگرفته است. 

 
 (4212) 4آکربرگ و همکارانروش 

و همچنین ارائه روش  (2118لوینسون و پترین )و  (1332اولی و پکس )با تصحیح فروض اساسی دو روش  ،(2115گ و همکاران )آکربر
وال بردن زمان انتخاب نیروی کارگر و با زیر س، (2115آکربرگ و همکاران )ردند. ک متفاوت خود سعی در بهبود تخمین تابع تولیدتخمین 

تخمین زدن از مرحله اول قابل   که ضریب  دهندمینشان   و ،  ،   متغیر از هر سه  ای انتخابی در زمان  تابع بودن نهاده واسطه
در مرحله اول خطای ، (2115آکربرگ و همکاران ) تخمین است.ب دیگر از مرحله دوم همچنان قابلاما این ضریب به همراه ضرای نیست،
شده توسط بنگاه و با استفاده از وری مشاهده انتظار و بهرهوری مورد  ف کردند و در مرحله دوم با استفاده از اختالف بهرهگیری را حذ اندازه

 را تخمین زدند:   و    ، مقدار   و    و سعی در کمینه کردن مقدار آن در فضای  (14رابطه ) گشتاور طوشر
(14)  [ ̂          (

   
     

)]    

 شده توسط بنگاه است:وری مشاهده وری مورد انتظار و بهره اختالف بهره   ، وماتریسی نمایانگر ضرب کرونوکر   در این رابطه
(15)          [   |     ]               

                                                      
1. Levinsohn & Petrin 
2. Ackerberg et al. 

این فرض که شوک 
برای مرحله دوم الزم است. ما چون در تخمین خود از فرانشان تنها به کشش ورودی متغیر )در این جا 
نیروی کارگر( نیاز داریم، در این مرحله می توانیم توقف کنیم و ادامه ندهیم. بنابراین، مزیت استفاده 

1. Olley & Pakes
2. Markov Process
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از روش اولی و پکس )1992( این است که ما تنها به انجام مرحله اول تخمین تابع تولید در این 
روش نیاز داریم و نیازی به انجام مرحله دوم تخمین، که در آن ضریب  تخمین زده می شود، نیست. 

روش لوینسون و پترین )2003(

قابل توجهی  بخش  موجود،  داده های  بیش تر  در  این که  به  اشاره  با   ،)2003( پترین  و  لوینسون 
از داده مقدار سرمایه گذاری صفر گزارش شده است، استفاده از نهاده های واسطه ای همچون انرژی، 
 پیشنهاد می دهند. مرحله دوم روش لوینسون و 

4 
 

(6)         
 با استفاده از رابطه تقریب لگاریتمی،

(7) 
  
       

       
  

 
 1و فرض کمینه کردن هزینه،

(3)    
   

     
 دست یافت: فرانشانبرای تخمین  (3)توان به رابطه  می

(3)        ∑   
 

             
 برابر است با:   و  ،فناوریتغییرات در  دهندۀنشان      ورودی تابع تولید،  دهندۀنشان   (،3)در رابطه 

(11)    
    
   

 فناوریتوان به وجود همبستگی میان  در یک مرحله اشاره کرد. از معایب آن نیز می فرانشانتوان به تخمین  از مزایای این روش می
است. متغیر ابزاری  2و تصمیم انتخاب مقادیر ورودی تابع تولید اشاره کرد که برای حل این مسئله نیاز به استفاده از متغیرهای ابزاری

خروجی همبستگی داشته  و با متغیرهای ورودی وباشد داشته  فناوریوری و  با رشد بهره 8مناسب مورد استفاده باید عدم همبستگی
 ها باشد. شده با قدرت بازاری بنگاهوری حقیقی تعدیل تواند رشد بهره تخمین رابطه باال می ماندهباشد. باقی

 
 تخمین تابع تولید های روش

 دربارۀنبود فرض قوی استفاده شده است. دلیل این امر  فرانشانبرای تخمین  (2112) وارزینسکیـ  الکر دی این پژوهش از روش در
در سطح هر بنگاه است که به  فرانشاندست آوردن  هو ب ،بازده نسبت به مقیاس بنگاه، عدم نیاز به تخمین هزینه اجاره میزان سرمایه بنگاه

ترین بخش  شود، چالشی طور که در این روش مشاهده می را مشاهده و تحلیل کنیم. همان فرانشاندهد که تابع توزیع  ما این امکان را می
تاکنون برای تخمین تابع تولید، کنیم.  از روش تخمین تابع تولید استفاده می برای تخمین کشش . ما، تخمین کشش استفرانشانتخمین 

 پژوهشبه بررسی روش این سه  ،در ادامه اند. ترین توجهات را در ادبیات به خود جلب کرده و مورد استفاده قرار گرفتهبیش پژوهشسه 
 زیم. پردا می
 

 (1994) 2اولی و پکسروش 
 را برای تخمین در هر صنعت در نظر گرفتند: (11)تولید  تابع ،(1332) اولی و پکس

(11)                            
وری که  ، شوک بهره   وری میانگین صنعت،  ، بهره  ، (11)که در این رابطه حروف کوچک، لگاریتم حروف بزرگ هستند. در رابطه 

های تابع تولید  در هنگام انتخاب ورودی پذیربینی مشاهده و پیش که قابل است شوک به تولید    و  ،مشاهده استبرای خود بنگاه قابل
این است که این     داشته باشد و به صورت تصادفی، صعودی باشد. تعبیر دیگر  5یک فرایند مارکوف    شود که  مینیست. فرض 

بهینه ولی برای بنگاه در هنگام انتخاب عملکرد  ،مشاهده نیستبرای ما قابل    که  جایی. از آناستگیری  خطای اندازه عبارت در داده،
 ها فرض کرد. مانده باقی را جزو    توان از رگرسیون استفاده کرد و  نمی پسمشاهده است، قابل

                                                      
1 .x ساده یاست و برا دیبه تابع تول یمعادل بردار ورود سیبدون اندعبارات از  یسازx سیاندیاز ورود کینشان دادن هر  یدار براتابع استفاده شده  یها

 است.
2. Instrumental Variables 
3. Uncorrelated 
4. Olley & Pakes 
5. Markov Process 

سوخت، مواد اولیه و... را به عنوان پروکسی از 
پترین )2003( کمی متفاوت از روش اولی و پکس )1992( است، اما ما به مرحله اول تخمین تابع 
تولید در این پژوهش ها نیاز داریم. بنابراین، در این جا مرحله اول همانند مرحله اول روش اولی و پکس 

 به شکل رابطه )13( تخمین زده می شود:

5 
 

کند که  ، چون رفتار بهینه بنگاه ایجاب میدادهگذاری مثبت در  که با شرط سرمایه دهندمینشان ، (1332اولی و پکس )
استفاده کرد؛ به این شکل که با     برای  شاخصگذاری به عنوان  توان از سرمایه باشد، می    صعودی از  گذاری تابعی اکیداً سرمایه

حال که  استفاده کرد.    جای گذاری در رابطه تولید به ، از معکوس تابع سرمایه   گذاری از  صعودی بودن سرمایه استفاده از فرض اکیداً
در دو مرحله اقدام به تخمین ضرایب تابع تولید کردند. در  (1332اولی و پکس )حل شده است،     مشاهده نبودن نحوی مسئله قابل به

 رسیم: می (12)گذاری در تابع تولید به رابطه  مرحله اول با قرار دادن معکوس تابع سرمایه
(12)             (       )      

دقت شود که در  است.         ( و    گذاری )یا همان  مجموع معکوس تابع سرمایه  گذاری و تابع  سرمایه  ، (12)که در رابطه 
 4ای درجه تخمین خود با فرض یک تابع چندجمله ولِدر مرحله ا (1332اولی و پکس )نداریم.   اطالعی از نوع تابع  این رابطه، ما هیچ

که برای مرحله کردند   و تخمینی از    اقدام به تخمین سازگار  ،ندارد  ر انتخاب تاثیری ب  و با استفاده از این فرض که شوک   برای 
له داریم، در این مرحنیاز جا نیروی کارگر( تنها به کشش ورودی متغیر )در این فرانشاندوم الزم است. ما چون در تخمین خود از 

این است که ما تنها به انجام مرحله اول  (1332اولی و پکس )مزیت استفاده از روش  ،توانیم توقف کنیم و ادامه ندهیم. بنابراین می
  نیست. ،شود تخمین زده می  که در آن ضریب  ،داریم و نیازی به انجام مرحله دوم تخمین نیاز تخمین تابع تولید در این روش

 (4222) 1لوینسون و پترینروش 
گذاری صفر گزارش شده  توجهی از داده مقدار سرمایههای موجود، بخش قابل داده تربیشکه در با اشاره به این ،(2118) لوینسون و پترین

. مرحله دوم دهندمیپیشنهاد     همچون انرژی، سوخت، مواد اولیه و... را به عنوان پروکسی از  ای های واسطه فاده از نهادهاست، است
اما ما به مرحله اول تخمین تابع تولید در این  است، (1332اولی و پکس )کمی متفاوت از روش  (2118لوینسون و پترین )روش 

 (18رابطه )به شکل    با این تفاوت که  ،جا مرحله اول همانند مرحله اول روش اولی و پکس است در این ،داریم. بنابراین نیاز ها پژوهش
 شود: تخمین زده می

(18)             (       )      
های صنعتی( است. این روش همچون روش اولی و پکس  مثال مواد اولیه در داده بنگاه برایای ) به عنوان نهاده واسطه  جا که در این

 فردی تواند کشش نیروی کارگر را به ما بدهد. البته اگر سادگی با انجام تنها مرحله اول تخمین تابع تولید میبه فرانشانبرای تخمین 
ای بگیرد، نیاز است که مرحله دوم این تخمین نیز اجرا شود.  با استفاده از نهاده واسطه فرانشانه محاسبه تصمیم ب فرانشانبرای تخمین 

استفاده شده است، مرحله دوم این روش  فرانشاننیروی کارگر به عنوان ورودی متغیر تابع تولید برای تخمین چون از  ،در این پژوهش
 مورد بررسی قرار نگرفته است. 

 
 (4212) 4آکربرگ و همکارانروش 

و همچنین ارائه روش  (2118لوینسون و پترین )و  (1332اولی و پکس )با تصحیح فروض اساسی دو روش  ،(2115گ و همکاران )آکربر
وال بردن زمان انتخاب نیروی کارگر و با زیر س، (2115آکربرگ و همکاران )ردند. ک متفاوت خود سعی در بهبود تخمین تابع تولیدتخمین 

تخمین زدن از مرحله اول قابل   که ضریب  دهندمینشان   و ،  ،   متغیر از هر سه  ای انتخابی در زمان  تابع بودن نهاده واسطه
در مرحله اول خطای ، (2115آکربرگ و همکاران ) تخمین است.ب دیگر از مرحله دوم همچنان قابلاما این ضریب به همراه ضرای نیست،
شده توسط بنگاه و با استفاده از وری مشاهده انتظار و بهرهوری مورد  ف کردند و در مرحله دوم با استفاده از اختالف بهرهگیری را حذ اندازه

 را تخمین زدند:   و    ، مقدار   و    و سعی در کمینه کردن مقدار آن در فضای  (14رابطه ) گشتاور طوشر
(14)  [ ̂          (

   
     

)]    

 شده توسط بنگاه است:وری مشاهده وری مورد انتظار و بهره اختالف بهره   ، وماتریسی نمایانگر ضرب کرونوکر   در این رابطه
(15)          [   |     ]               

                                                      
1. Levinsohn & Petrin 
2. Ackerberg et al. 

است، با این تفاوت که 
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کند که  ، چون رفتار بهینه بنگاه ایجاب میدادهگذاری مثبت در  که با شرط سرمایه دهندمینشان ، (1332اولی و پکس )
استفاده کرد؛ به این شکل که با     برای  شاخصگذاری به عنوان  توان از سرمایه باشد، می    صعودی از  گذاری تابعی اکیداً سرمایه

حال که  استفاده کرد.    جای گذاری در رابطه تولید به ، از معکوس تابع سرمایه   گذاری از  صعودی بودن سرمایه استفاده از فرض اکیداً
در دو مرحله اقدام به تخمین ضرایب تابع تولید کردند. در  (1332اولی و پکس )حل شده است،     مشاهده نبودن نحوی مسئله قابل به

 رسیم: می (12)گذاری در تابع تولید به رابطه  مرحله اول با قرار دادن معکوس تابع سرمایه
(12)             (       )      

دقت شود که در  است.         ( و    گذاری )یا همان  مجموع معکوس تابع سرمایه  گذاری و تابع  سرمایه  ، (12)که در رابطه 
 4ای درجه تخمین خود با فرض یک تابع چندجمله ولِدر مرحله ا (1332اولی و پکس )نداریم.   اطالعی از نوع تابع  این رابطه، ما هیچ

که برای مرحله کردند   و تخمینی از    اقدام به تخمین سازگار  ،ندارد  ر انتخاب تاثیری ب  و با استفاده از این فرض که شوک   برای 
له داریم، در این مرحنیاز جا نیروی کارگر( تنها به کشش ورودی متغیر )در این فرانشاندوم الزم است. ما چون در تخمین خود از 

این است که ما تنها به انجام مرحله اول  (1332اولی و پکس )مزیت استفاده از روش  ،توانیم توقف کنیم و ادامه ندهیم. بنابراین می
  نیست. ،شود تخمین زده می  که در آن ضریب  ،داریم و نیازی به انجام مرحله دوم تخمین نیاز تخمین تابع تولید در این روش

 (4222) 1لوینسون و پترینروش 
گذاری صفر گزارش شده  توجهی از داده مقدار سرمایههای موجود، بخش قابل داده تربیشکه در با اشاره به این ،(2118) لوینسون و پترین

. مرحله دوم دهندمیپیشنهاد     همچون انرژی، سوخت، مواد اولیه و... را به عنوان پروکسی از  ای های واسطه فاده از نهادهاست، است
اما ما به مرحله اول تخمین تابع تولید در این  است، (1332اولی و پکس )کمی متفاوت از روش  (2118لوینسون و پترین )روش 

 (18رابطه )به شکل    با این تفاوت که  ،جا مرحله اول همانند مرحله اول روش اولی و پکس است در این ،داریم. بنابراین نیاز ها پژوهش
 شود: تخمین زده می

(18)             (       )      
های صنعتی( است. این روش همچون روش اولی و پکس  مثال مواد اولیه در داده بنگاه برایای ) به عنوان نهاده واسطه  جا که در این

 فردی تواند کشش نیروی کارگر را به ما بدهد. البته اگر سادگی با انجام تنها مرحله اول تخمین تابع تولید میبه فرانشانبرای تخمین 
ای بگیرد، نیاز است که مرحله دوم این تخمین نیز اجرا شود.  با استفاده از نهاده واسطه فرانشانه محاسبه تصمیم ب فرانشانبرای تخمین 

استفاده شده است، مرحله دوم این روش  فرانشاننیروی کارگر به عنوان ورودی متغیر تابع تولید برای تخمین چون از  ،در این پژوهش
 مورد بررسی قرار نگرفته است. 

 
 (4212) 4آکربرگ و همکارانروش 

و همچنین ارائه روش  (2118لوینسون و پترین )و  (1332اولی و پکس )با تصحیح فروض اساسی دو روش  ،(2115گ و همکاران )آکربر
وال بردن زمان انتخاب نیروی کارگر و با زیر س، (2115آکربرگ و همکاران )ردند. ک متفاوت خود سعی در بهبود تخمین تابع تولیدتخمین 

تخمین زدن از مرحله اول قابل   که ضریب  دهندمینشان   و ،  ،   متغیر از هر سه  ای انتخابی در زمان  تابع بودن نهاده واسطه
در مرحله اول خطای ، (2115آکربرگ و همکاران ) تخمین است.ب دیگر از مرحله دوم همچنان قابلاما این ضریب به همراه ضرای نیست،
شده توسط بنگاه و با استفاده از وری مشاهده انتظار و بهرهوری مورد  ف کردند و در مرحله دوم با استفاده از اختالف بهرهگیری را حذ اندازه

 را تخمین زدند:   و    ، مقدار   و    و سعی در کمینه کردن مقدار آن در فضای  (14رابطه ) گشتاور طوشر
(14)  [ ̂          (

   
     

)]    

 شده توسط بنگاه است:وری مشاهده وری مورد انتظار و بهره اختالف بهره   ، وماتریسی نمایانگر ضرب کرونوکر   در این رابطه
(15)          [   |     ]               

                                                      
1. Levinsohn & Petrin 
2. Ackerberg et al. 

                   )13(
 به عنوان نهاده واسطه ای )برای مثال مواد اولیه در داده بنگاه های صنعتی( است. 

5 
 

کند که  ، چون رفتار بهینه بنگاه ایجاب میدادهگذاری مثبت در  که با شرط سرمایه دهندمینشان ، (1332اولی و پکس )
استفاده کرد؛ به این شکل که با     برای  شاخصگذاری به عنوان  توان از سرمایه باشد، می    صعودی از  گذاری تابعی اکیداً سرمایه

حال که  استفاده کرد.    جای گذاری در رابطه تولید به ، از معکوس تابع سرمایه   گذاری از  صعودی بودن سرمایه استفاده از فرض اکیداً
در دو مرحله اقدام به تخمین ضرایب تابع تولید کردند. در  (1332اولی و پکس )حل شده است،     مشاهده نبودن نحوی مسئله قابل به

 رسیم: می (12)گذاری در تابع تولید به رابطه  مرحله اول با قرار دادن معکوس تابع سرمایه
(12)             (       )      

دقت شود که در  است.         ( و    گذاری )یا همان  مجموع معکوس تابع سرمایه  گذاری و تابع  سرمایه  ، (12)که در رابطه 
 4ای درجه تخمین خود با فرض یک تابع چندجمله ولِدر مرحله ا (1332اولی و پکس )نداریم.   اطالعی از نوع تابع  این رابطه، ما هیچ

که برای مرحله کردند   و تخمینی از    اقدام به تخمین سازگار  ،ندارد  ر انتخاب تاثیری ب  و با استفاده از این فرض که شوک   برای 
له داریم، در این مرحنیاز جا نیروی کارگر( تنها به کشش ورودی متغیر )در این فرانشاندوم الزم است. ما چون در تخمین خود از 

این است که ما تنها به انجام مرحله اول  (1332اولی و پکس )مزیت استفاده از روش  ،توانیم توقف کنیم و ادامه ندهیم. بنابراین می
  نیست. ،شود تخمین زده می  که در آن ضریب  ،داریم و نیازی به انجام مرحله دوم تخمین نیاز تخمین تابع تولید در این روش

 (4222) 1لوینسون و پترینروش 
گذاری صفر گزارش شده  توجهی از داده مقدار سرمایههای موجود، بخش قابل داده تربیشکه در با اشاره به این ،(2118) لوینسون و پترین

. مرحله دوم دهندمیپیشنهاد     همچون انرژی، سوخت، مواد اولیه و... را به عنوان پروکسی از  ای های واسطه فاده از نهادهاست، است
اما ما به مرحله اول تخمین تابع تولید در این  است، (1332اولی و پکس )کمی متفاوت از روش  (2118لوینسون و پترین )روش 

 (18رابطه )به شکل    با این تفاوت که  ،جا مرحله اول همانند مرحله اول روش اولی و پکس است در این ،داریم. بنابراین نیاز ها پژوهش
 شود: تخمین زده می

(18)             (       )      
های صنعتی( است. این روش همچون روش اولی و پکس  مثال مواد اولیه در داده بنگاه برایای ) به عنوان نهاده واسطه  جا که در این

 فردی تواند کشش نیروی کارگر را به ما بدهد. البته اگر سادگی با انجام تنها مرحله اول تخمین تابع تولید میبه فرانشانبرای تخمین 
ای بگیرد، نیاز است که مرحله دوم این تخمین نیز اجرا شود.  با استفاده از نهاده واسطه فرانشانه محاسبه تصمیم ب فرانشانبرای تخمین 

استفاده شده است، مرحله دوم این روش  فرانشاننیروی کارگر به عنوان ورودی متغیر تابع تولید برای تخمین چون از  ،در این پژوهش
 مورد بررسی قرار نگرفته است. 

 
 (4212) 4آکربرگ و همکارانروش 

و همچنین ارائه روش  (2118لوینسون و پترین )و  (1332اولی و پکس )با تصحیح فروض اساسی دو روش  ،(2115گ و همکاران )آکربر
وال بردن زمان انتخاب نیروی کارگر و با زیر س، (2115آکربرگ و همکاران )ردند. ک متفاوت خود سعی در بهبود تخمین تابع تولیدتخمین 

تخمین زدن از مرحله اول قابل   که ضریب  دهندمینشان   و ،  ،   متغیر از هر سه  ای انتخابی در زمان  تابع بودن نهاده واسطه
در مرحله اول خطای ، (2115آکربرگ و همکاران ) تخمین است.ب دیگر از مرحله دوم همچنان قابلاما این ضریب به همراه ضرای نیست،
شده توسط بنگاه و با استفاده از وری مشاهده انتظار و بهرهوری مورد  ف کردند و در مرحله دوم با استفاده از اختالف بهرهگیری را حذ اندازه

 را تخمین زدند:   و    ، مقدار   و    و سعی در کمینه کردن مقدار آن در فضای  (14رابطه ) گشتاور طوشر
(14)  [ ̂          (

   
     

)]    

 شده توسط بنگاه است:وری مشاهده وری مورد انتظار و بهره اختالف بهره   ، وماتریسی نمایانگر ضرب کرونوکر   در این رابطه
(15)          [   |     ]               

                                                      
1. Levinsohn & Petrin 
2. Ackerberg et al. 

که در این جا 
این روش همچون روش اولی و پکس برای تخمین فرانشان به سادگی با انجام تنها مرحله اول تخمین 
تابع تولید می تواند کشش نیروی کارگر را به ما بدهد. البته اگر فردی برای تخمین فرانشان تصمیم 
به محاسبه فرانشان با استفاده از نهاده واسطه ای بگیرد، نیاز است که مرحله دوم این تخمین نیز اجرا 
شود. در این پژوهش، چون از نیروی کارگر به عنوان ورودی متغیر تابع تولید برای تخمین فرانشان 

استفاده شده است، مرحله دوم این روش مورد بررسی قرار نگرفته است. 

روش آکربرگ و همکاران )2015(

آکربرگ و همکاران )2015(، با تصحیح فروض اساسی دو روش اولی و پکس )1992( و لوینسون 
و پترین )2003( و همچنین ارائه روش تخمین متفاوت خود سعی در بهبود تخمین تابع تولید کردند. 
آکربرگ و همکاران )2015(، با زیر سوال بردن زمان انتخاب نیروی کارگر و تابع بودن نهاده واسطه ای 
 از مرحله اول قابل تخمین 
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کند که  ، چون رفتار بهینه بنگاه ایجاب میدادهگذاری مثبت در  که با شرط سرمایه دهندمینشان ، (1332اولی و پکس )
استفاده کرد؛ به این شکل که با     برای  شاخصگذاری به عنوان  توان از سرمایه باشد، می    صعودی از  گذاری تابعی اکیداً سرمایه

حال که  استفاده کرد.    جای گذاری در رابطه تولید به ، از معکوس تابع سرمایه   گذاری از  صعودی بودن سرمایه استفاده از فرض اکیداً
در دو مرحله اقدام به تخمین ضرایب تابع تولید کردند. در  (1332اولی و پکس )حل شده است،     مشاهده نبودن نحوی مسئله قابل به

 رسیم: می (12)گذاری در تابع تولید به رابطه  مرحله اول با قرار دادن معکوس تابع سرمایه
(12)             (       )      

دقت شود که در  است.         ( و    گذاری )یا همان  مجموع معکوس تابع سرمایه  گذاری و تابع  سرمایه  ، (12)که در رابطه 
 4ای درجه تخمین خود با فرض یک تابع چندجمله ولِدر مرحله ا (1332اولی و پکس )نداریم.   اطالعی از نوع تابع  این رابطه، ما هیچ

که برای مرحله کردند   و تخمینی از    اقدام به تخمین سازگار  ،ندارد  ر انتخاب تاثیری ب  و با استفاده از این فرض که شوک   برای 
له داریم، در این مرحنیاز جا نیروی کارگر( تنها به کشش ورودی متغیر )در این فرانشاندوم الزم است. ما چون در تخمین خود از 

این است که ما تنها به انجام مرحله اول  (1332اولی و پکس )مزیت استفاده از روش  ،توانیم توقف کنیم و ادامه ندهیم. بنابراین می
  نیست. ،شود تخمین زده می  که در آن ضریب  ،داریم و نیازی به انجام مرحله دوم تخمین نیاز تخمین تابع تولید در این روش

 (4222) 1لوینسون و پترینروش 
گذاری صفر گزارش شده  توجهی از داده مقدار سرمایههای موجود، بخش قابل داده تربیشکه در با اشاره به این ،(2118) لوینسون و پترین

. مرحله دوم دهندمیپیشنهاد     همچون انرژی، سوخت، مواد اولیه و... را به عنوان پروکسی از  ای های واسطه فاده از نهادهاست، است
اما ما به مرحله اول تخمین تابع تولید در این  است، (1332اولی و پکس )کمی متفاوت از روش  (2118لوینسون و پترین )روش 

 (18رابطه )به شکل    با این تفاوت که  ،جا مرحله اول همانند مرحله اول روش اولی و پکس است در این ،داریم. بنابراین نیاز ها پژوهش
 شود: تخمین زده می

(18)             (       )      
های صنعتی( است. این روش همچون روش اولی و پکس  مثال مواد اولیه در داده بنگاه برایای ) به عنوان نهاده واسطه  جا که در این

 فردی تواند کشش نیروی کارگر را به ما بدهد. البته اگر سادگی با انجام تنها مرحله اول تخمین تابع تولید میبه فرانشانبرای تخمین 
ای بگیرد، نیاز است که مرحله دوم این تخمین نیز اجرا شود.  با استفاده از نهاده واسطه فرانشانه محاسبه تصمیم ب فرانشانبرای تخمین 

استفاده شده است، مرحله دوم این روش  فرانشاننیروی کارگر به عنوان ورودی متغیر تابع تولید برای تخمین چون از  ،در این پژوهش
 مورد بررسی قرار نگرفته است. 

 
 (4212) 4آکربرگ و همکارانروش 

و همچنین ارائه روش  (2118لوینسون و پترین )و  (1332اولی و پکس )با تصحیح فروض اساسی دو روش  ،(2115گ و همکاران )آکربر
وال بردن زمان انتخاب نیروی کارگر و با زیر س، (2115آکربرگ و همکاران )ردند. ک متفاوت خود سعی در بهبود تخمین تابع تولیدتخمین 

تخمین زدن از مرحله اول قابل   که ضریب  دهندمینشان   و ،  ،   متغیر از هر سه  ای انتخابی در زمان  تابع بودن نهاده واسطه
در مرحله اول خطای ، (2115آکربرگ و همکاران ) تخمین است.ب دیگر از مرحله دوم همچنان قابلاما این ضریب به همراه ضرای نیست،
شده توسط بنگاه و با استفاده از وری مشاهده انتظار و بهرهوری مورد  ف کردند و در مرحله دوم با استفاده از اختالف بهرهگیری را حذ اندازه

 را تخمین زدند:   و    ، مقدار   و    و سعی در کمینه کردن مقدار آن در فضای  (14رابطه ) گشتاور طوشر
(14)  [ ̂          (

   
     

)]    

 شده توسط بنگاه است:وری مشاهده وری مورد انتظار و بهره اختالف بهره   ، وماتریسی نمایانگر ضرب کرونوکر   در این رابطه
(15)          [   |     ]               

                                                      
1. Levinsohn & Petrin 
2. Ackerberg et al. 

 نشان می دهند که ضریب 
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کند که  ، چون رفتار بهینه بنگاه ایجاب میدادهگذاری مثبت در  که با شرط سرمایه دهندمینشان ، (1332اولی و پکس )
استفاده کرد؛ به این شکل که با     برای  شاخصگذاری به عنوان  توان از سرمایه باشد، می    صعودی از  گذاری تابعی اکیداً سرمایه

حال که  استفاده کرد.    جای گذاری در رابطه تولید به ، از معکوس تابع سرمایه   گذاری از  صعودی بودن سرمایه استفاده از فرض اکیداً
در دو مرحله اقدام به تخمین ضرایب تابع تولید کردند. در  (1332اولی و پکس )حل شده است،     مشاهده نبودن نحوی مسئله قابل به

 رسیم: می (12)گذاری در تابع تولید به رابطه  مرحله اول با قرار دادن معکوس تابع سرمایه
(12)             (       )      

دقت شود که در  است.         ( و    گذاری )یا همان  مجموع معکوس تابع سرمایه  گذاری و تابع  سرمایه  ، (12)که در رابطه 
 4ای درجه تخمین خود با فرض یک تابع چندجمله ولِدر مرحله ا (1332اولی و پکس )نداریم.   اطالعی از نوع تابع  این رابطه، ما هیچ

که برای مرحله کردند   و تخمینی از    اقدام به تخمین سازگار  ،ندارد  ر انتخاب تاثیری ب  و با استفاده از این فرض که شوک   برای 
له داریم، در این مرحنیاز جا نیروی کارگر( تنها به کشش ورودی متغیر )در این فرانشاندوم الزم است. ما چون در تخمین خود از 

این است که ما تنها به انجام مرحله اول  (1332اولی و پکس )مزیت استفاده از روش  ،توانیم توقف کنیم و ادامه ندهیم. بنابراین می
  نیست. ،شود تخمین زده می  که در آن ضریب  ،داریم و نیازی به انجام مرحله دوم تخمین نیاز تخمین تابع تولید در این روش

 (4222) 1لوینسون و پترینروش 
گذاری صفر گزارش شده  توجهی از داده مقدار سرمایههای موجود، بخش قابل داده تربیشکه در با اشاره به این ،(2118) لوینسون و پترین

. مرحله دوم دهندمیپیشنهاد     همچون انرژی، سوخت، مواد اولیه و... را به عنوان پروکسی از  ای های واسطه فاده از نهادهاست، است
اما ما به مرحله اول تخمین تابع تولید در این  است، (1332اولی و پکس )کمی متفاوت از روش  (2118لوینسون و پترین )روش 

 (18رابطه )به شکل    با این تفاوت که  ،جا مرحله اول همانند مرحله اول روش اولی و پکس است در این ،داریم. بنابراین نیاز ها پژوهش
 شود: تخمین زده می

(18)             (       )      
های صنعتی( است. این روش همچون روش اولی و پکس  مثال مواد اولیه در داده بنگاه برایای ) به عنوان نهاده واسطه  جا که در این

 فردی تواند کشش نیروی کارگر را به ما بدهد. البته اگر سادگی با انجام تنها مرحله اول تخمین تابع تولید میبه فرانشانبرای تخمین 
ای بگیرد، نیاز است که مرحله دوم این تخمین نیز اجرا شود.  با استفاده از نهاده واسطه فرانشانه محاسبه تصمیم ب فرانشانبرای تخمین 

استفاده شده است، مرحله دوم این روش  فرانشاننیروی کارگر به عنوان ورودی متغیر تابع تولید برای تخمین چون از  ،در این پژوهش
 مورد بررسی قرار نگرفته است. 

 
 (4212) 4آکربرگ و همکارانروش 

و همچنین ارائه روش  (2118لوینسون و پترین )و  (1332اولی و پکس )با تصحیح فروض اساسی دو روش  ،(2115گ و همکاران )آکربر
وال بردن زمان انتخاب نیروی کارگر و با زیر س، (2115آکربرگ و همکاران )ردند. ک متفاوت خود سعی در بهبود تخمین تابع تولیدتخمین 

تخمین زدن از مرحله اول قابل   که ضریب  دهندمینشان   و ،  ،   متغیر از هر سه  ای انتخابی در زمان  تابع بودن نهاده واسطه
در مرحله اول خطای ، (2115آکربرگ و همکاران ) تخمین است.ب دیگر از مرحله دوم همچنان قابلاما این ضریب به همراه ضرای نیست،
شده توسط بنگاه و با استفاده از وری مشاهده انتظار و بهرهوری مورد  ف کردند و در مرحله دوم با استفاده از اختالف بهرهگیری را حذ اندازه

 را تخمین زدند:   و    ، مقدار   و    و سعی در کمینه کردن مقدار آن در فضای  (14رابطه ) گشتاور طوشر
(14)  [ ̂          (

   
     

)]    

 شده توسط بنگاه است:وری مشاهده وری مورد انتظار و بهره اختالف بهره   ، وماتریسی نمایانگر ضرب کرونوکر   در این رابطه
(15)          [   |     ]               

                                                      
1. Levinsohn & Petrin 
2. Ackerberg et al. 

، و 
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کند که  ، چون رفتار بهینه بنگاه ایجاب میدادهگذاری مثبت در  که با شرط سرمایه دهندمینشان ، (1332اولی و پکس )
استفاده کرد؛ به این شکل که با     برای  شاخصگذاری به عنوان  توان از سرمایه باشد، می    صعودی از  گذاری تابعی اکیداً سرمایه

حال که  استفاده کرد.    جای گذاری در رابطه تولید به ، از معکوس تابع سرمایه   گذاری از  صعودی بودن سرمایه استفاده از فرض اکیداً
در دو مرحله اقدام به تخمین ضرایب تابع تولید کردند. در  (1332اولی و پکس )حل شده است،     مشاهده نبودن نحوی مسئله قابل به

 رسیم: می (12)گذاری در تابع تولید به رابطه  مرحله اول با قرار دادن معکوس تابع سرمایه
(12)             (       )      

دقت شود که در  است.         ( و    گذاری )یا همان  مجموع معکوس تابع سرمایه  گذاری و تابع  سرمایه  ، (12)که در رابطه 
 4ای درجه تخمین خود با فرض یک تابع چندجمله ولِدر مرحله ا (1332اولی و پکس )نداریم.   اطالعی از نوع تابع  این رابطه، ما هیچ

که برای مرحله کردند   و تخمینی از    اقدام به تخمین سازگار  ،ندارد  ر انتخاب تاثیری ب  و با استفاده از این فرض که شوک   برای 
له داریم، در این مرحنیاز جا نیروی کارگر( تنها به کشش ورودی متغیر )در این فرانشاندوم الزم است. ما چون در تخمین خود از 

این است که ما تنها به انجام مرحله اول  (1332اولی و پکس )مزیت استفاده از روش  ،توانیم توقف کنیم و ادامه ندهیم. بنابراین می
  نیست. ،شود تخمین زده می  که در آن ضریب  ،داریم و نیازی به انجام مرحله دوم تخمین نیاز تخمین تابع تولید در این روش

 (4222) 1لوینسون و پترینروش 
گذاری صفر گزارش شده  توجهی از داده مقدار سرمایههای موجود، بخش قابل داده تربیشکه در با اشاره به این ،(2118) لوینسون و پترین

. مرحله دوم دهندمیپیشنهاد     همچون انرژی، سوخت، مواد اولیه و... را به عنوان پروکسی از  ای های واسطه فاده از نهادهاست، است
اما ما به مرحله اول تخمین تابع تولید در این  است، (1332اولی و پکس )کمی متفاوت از روش  (2118لوینسون و پترین )روش 

 (18رابطه )به شکل    با این تفاوت که  ،جا مرحله اول همانند مرحله اول روش اولی و پکس است در این ،داریم. بنابراین نیاز ها پژوهش
 شود: تخمین زده می

(18)             (       )      
های صنعتی( است. این روش همچون روش اولی و پکس  مثال مواد اولیه در داده بنگاه برایای ) به عنوان نهاده واسطه  جا که در این

 فردی تواند کشش نیروی کارگر را به ما بدهد. البته اگر سادگی با انجام تنها مرحله اول تخمین تابع تولید میبه فرانشانبرای تخمین 
ای بگیرد، نیاز است که مرحله دوم این تخمین نیز اجرا شود.  با استفاده از نهاده واسطه فرانشانه محاسبه تصمیم ب فرانشانبرای تخمین 

استفاده شده است، مرحله دوم این روش  فرانشاننیروی کارگر به عنوان ورودی متغیر تابع تولید برای تخمین چون از  ،در این پژوهش
 مورد بررسی قرار نگرفته است. 

 
 (4212) 4آکربرگ و همکارانروش 

و همچنین ارائه روش  (2118لوینسون و پترین )و  (1332اولی و پکس )با تصحیح فروض اساسی دو روش  ،(2115گ و همکاران )آکربر
وال بردن زمان انتخاب نیروی کارگر و با زیر س، (2115آکربرگ و همکاران )ردند. ک متفاوت خود سعی در بهبود تخمین تابع تولیدتخمین 

تخمین زدن از مرحله اول قابل   که ضریب  دهندمینشان   و ،  ،   متغیر از هر سه  ای انتخابی در زمان  تابع بودن نهاده واسطه
در مرحله اول خطای ، (2115آکربرگ و همکاران ) تخمین است.ب دیگر از مرحله دوم همچنان قابلاما این ضریب به همراه ضرای نیست،
شده توسط بنگاه و با استفاده از وری مشاهده انتظار و بهرهوری مورد  ف کردند و در مرحله دوم با استفاده از اختالف بهرهگیری را حذ اندازه

 را تخمین زدند:   و    ، مقدار   و    و سعی در کمینه کردن مقدار آن در فضای  (14رابطه ) گشتاور طوشر
(14)  [ ̂          (

   
     

)]    

 شده توسط بنگاه است:وری مشاهده وری مورد انتظار و بهره اختالف بهره   ، وماتریسی نمایانگر ضرب کرونوکر   در این رابطه
(15)          [   |     ]               

                                                      
1. Levinsohn & Petrin 
2. Ackerberg et al. 
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کند که  ، چون رفتار بهینه بنگاه ایجاب میدادهگذاری مثبت در  که با شرط سرمایه دهندمینشان ، (1332اولی و پکس )
استفاده کرد؛ به این شکل که با     برای  شاخصگذاری به عنوان  توان از سرمایه باشد، می    صعودی از  گذاری تابعی اکیداً سرمایه

حال که  استفاده کرد.    جای گذاری در رابطه تولید به ، از معکوس تابع سرمایه   گذاری از  صعودی بودن سرمایه استفاده از فرض اکیداً
در دو مرحله اقدام به تخمین ضرایب تابع تولید کردند. در  (1332اولی و پکس )حل شده است،     مشاهده نبودن نحوی مسئله قابل به

 رسیم: می (12)گذاری در تابع تولید به رابطه  مرحله اول با قرار دادن معکوس تابع سرمایه
(12)             (       )      

دقت شود که در  است.         ( و    گذاری )یا همان  مجموع معکوس تابع سرمایه  گذاری و تابع  سرمایه  ، (12)که در رابطه 
 4ای درجه تخمین خود با فرض یک تابع چندجمله ولِدر مرحله ا (1332اولی و پکس )نداریم.   اطالعی از نوع تابع  این رابطه، ما هیچ

که برای مرحله کردند   و تخمینی از    اقدام به تخمین سازگار  ،ندارد  ر انتخاب تاثیری ب  و با استفاده از این فرض که شوک   برای 
له داریم، در این مرحنیاز جا نیروی کارگر( تنها به کشش ورودی متغیر )در این فرانشاندوم الزم است. ما چون در تخمین خود از 

این است که ما تنها به انجام مرحله اول  (1332اولی و پکس )مزیت استفاده از روش  ،توانیم توقف کنیم و ادامه ندهیم. بنابراین می
  نیست. ،شود تخمین زده می  که در آن ضریب  ،داریم و نیازی به انجام مرحله دوم تخمین نیاز تخمین تابع تولید در این روش

 (4222) 1لوینسون و پترینروش 
گذاری صفر گزارش شده  توجهی از داده مقدار سرمایههای موجود، بخش قابل داده تربیشکه در با اشاره به این ،(2118) لوینسون و پترین

. مرحله دوم دهندمیپیشنهاد     همچون انرژی، سوخت، مواد اولیه و... را به عنوان پروکسی از  ای های واسطه فاده از نهادهاست، است
اما ما به مرحله اول تخمین تابع تولید در این  است، (1332اولی و پکس )کمی متفاوت از روش  (2118لوینسون و پترین )روش 

 (18رابطه )به شکل    با این تفاوت که  ،جا مرحله اول همانند مرحله اول روش اولی و پکس است در این ،داریم. بنابراین نیاز ها پژوهش
 شود: تخمین زده می

(18)             (       )      
های صنعتی( است. این روش همچون روش اولی و پکس  مثال مواد اولیه در داده بنگاه برایای ) به عنوان نهاده واسطه  جا که در این

 فردی تواند کشش نیروی کارگر را به ما بدهد. البته اگر سادگی با انجام تنها مرحله اول تخمین تابع تولید میبه فرانشانبرای تخمین 
ای بگیرد، نیاز است که مرحله دوم این تخمین نیز اجرا شود.  با استفاده از نهاده واسطه فرانشانه محاسبه تصمیم ب فرانشانبرای تخمین 

استفاده شده است، مرحله دوم این روش  فرانشاننیروی کارگر به عنوان ورودی متغیر تابع تولید برای تخمین چون از  ،در این پژوهش
 مورد بررسی قرار نگرفته است. 

 
 (4212) 4آکربرگ و همکارانروش 

و همچنین ارائه روش  (2118لوینسون و پترین )و  (1332اولی و پکس )با تصحیح فروض اساسی دو روش  ،(2115گ و همکاران )آکربر
وال بردن زمان انتخاب نیروی کارگر و با زیر س، (2115آکربرگ و همکاران )ردند. ک متفاوت خود سعی در بهبود تخمین تابع تولیدتخمین 

تخمین زدن از مرحله اول قابل   که ضریب  دهندمینشان   و ،  ،   متغیر از هر سه  ای انتخابی در زمان  تابع بودن نهاده واسطه
در مرحله اول خطای ، (2115آکربرگ و همکاران ) تخمین است.ب دیگر از مرحله دوم همچنان قابلاما این ضریب به همراه ضرای نیست،
شده توسط بنگاه و با استفاده از وری مشاهده انتظار و بهرهوری مورد  ف کردند و در مرحله دوم با استفاده از اختالف بهرهگیری را حذ اندازه

 را تخمین زدند:   و    ، مقدار   و    و سعی در کمینه کردن مقدار آن در فضای  (14رابطه ) گشتاور طوشر
(14)  [ ̂          (

   
     

)]    

 شده توسط بنگاه است:وری مشاهده وری مورد انتظار و بهره اختالف بهره   ، وماتریسی نمایانگر ضرب کرونوکر   در این رابطه
(15)          [   |     ]               

                                                      
1. Levinsohn & Petrin 
2. Ackerberg et al. 

انتخابی در زمان t از هر سه متغیر 
زدن نیست، اما این ضریب به همراه ضرایب دیگر از مرحله دوم همچنان قابل تخمین است. آکربرگ 
و همکاران )2015(، در مرحله اول خطای اندازه گیری را حذف کردند و در مرحله دوم با استفاده از 
اختالف بهره وری مورد انتظار و بهره وری مشاهده شده توسط بنگاه و با استفاده از شروط گشتاور رابطه 
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 را تخمین زدند:
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کند که  ، چون رفتار بهینه بنگاه ایجاب میدادهگذاری مثبت در  که با شرط سرمایه دهندمینشان ، (1332اولی و پکس )
استفاده کرد؛ به این شکل که با     برای  شاخصگذاری به عنوان  توان از سرمایه باشد، می    صعودی از  گذاری تابعی اکیداً سرمایه

حال که  استفاده کرد.    جای گذاری در رابطه تولید به ، از معکوس تابع سرمایه   گذاری از  صعودی بودن سرمایه استفاده از فرض اکیداً
در دو مرحله اقدام به تخمین ضرایب تابع تولید کردند. در  (1332اولی و پکس )حل شده است،     مشاهده نبودن نحوی مسئله قابل به

 رسیم: می (12)گذاری در تابع تولید به رابطه  مرحله اول با قرار دادن معکوس تابع سرمایه
(12)             (       )      

دقت شود که در  است.         ( و    گذاری )یا همان  مجموع معکوس تابع سرمایه  گذاری و تابع  سرمایه  ، (12)که در رابطه 
 4ای درجه تخمین خود با فرض یک تابع چندجمله ولِدر مرحله ا (1332اولی و پکس )نداریم.   اطالعی از نوع تابع  این رابطه، ما هیچ

که برای مرحله کردند   و تخمینی از    اقدام به تخمین سازگار  ،ندارد  ر انتخاب تاثیری ب  و با استفاده از این فرض که شوک   برای 
له داریم، در این مرحنیاز جا نیروی کارگر( تنها به کشش ورودی متغیر )در این فرانشاندوم الزم است. ما چون در تخمین خود از 

این است که ما تنها به انجام مرحله اول  (1332اولی و پکس )مزیت استفاده از روش  ،توانیم توقف کنیم و ادامه ندهیم. بنابراین می
  نیست. ،شود تخمین زده می  که در آن ضریب  ،داریم و نیازی به انجام مرحله دوم تخمین نیاز تخمین تابع تولید در این روش

 (4222) 1لوینسون و پترینروش 
گذاری صفر گزارش شده  توجهی از داده مقدار سرمایههای موجود، بخش قابل داده تربیشکه در با اشاره به این ،(2118) لوینسون و پترین

. مرحله دوم دهندمیپیشنهاد     همچون انرژی، سوخت، مواد اولیه و... را به عنوان پروکسی از  ای های واسطه فاده از نهادهاست، است
اما ما به مرحله اول تخمین تابع تولید در این  است، (1332اولی و پکس )کمی متفاوت از روش  (2118لوینسون و پترین )روش 

 (18رابطه )به شکل    با این تفاوت که  ،جا مرحله اول همانند مرحله اول روش اولی و پکس است در این ،داریم. بنابراین نیاز ها پژوهش
 شود: تخمین زده می

(18)             (       )      
های صنعتی( است. این روش همچون روش اولی و پکس  مثال مواد اولیه در داده بنگاه برایای ) به عنوان نهاده واسطه  جا که در این

 فردی تواند کشش نیروی کارگر را به ما بدهد. البته اگر سادگی با انجام تنها مرحله اول تخمین تابع تولید میبه فرانشانبرای تخمین 
ای بگیرد، نیاز است که مرحله دوم این تخمین نیز اجرا شود.  با استفاده از نهاده واسطه فرانشانه محاسبه تصمیم ب فرانشانبرای تخمین 

استفاده شده است، مرحله دوم این روش  فرانشاننیروی کارگر به عنوان ورودی متغیر تابع تولید برای تخمین چون از  ،در این پژوهش
 مورد بررسی قرار نگرفته است. 

 
 (4212) 4آکربرگ و همکارانروش 

و همچنین ارائه روش  (2118لوینسون و پترین )و  (1332اولی و پکس )با تصحیح فروض اساسی دو روش  ،(2115گ و همکاران )آکربر
وال بردن زمان انتخاب نیروی کارگر و با زیر س، (2115آکربرگ و همکاران )ردند. ک متفاوت خود سعی در بهبود تخمین تابع تولیدتخمین 

تخمین زدن از مرحله اول قابل   که ضریب  دهندمینشان   و ،  ،   متغیر از هر سه  ای انتخابی در زمان  تابع بودن نهاده واسطه
در مرحله اول خطای ، (2115آکربرگ و همکاران ) تخمین است.ب دیگر از مرحله دوم همچنان قابلاما این ضریب به همراه ضرای نیست،
شده توسط بنگاه و با استفاده از وری مشاهده انتظار و بهرهوری مورد  ف کردند و در مرحله دوم با استفاده از اختالف بهرهگیری را حذ اندازه

 را تخمین زدند:   و    ، مقدار   و    و سعی در کمینه کردن مقدار آن در فضای  (14رابطه ) گشتاور طوشر
(14)  [ ̂          (

   
     

)]    

 شده توسط بنگاه است:وری مشاهده وری مورد انتظار و بهره اختالف بهره   ، وماتریسی نمایانگر ضرب کرونوکر   در این رابطه
(15)          [   |     ]               

                                                      
1. Levinsohn & Petrin 
2. Ackerberg et al. 

 و 

5 
 

کند که  ، چون رفتار بهینه بنگاه ایجاب میدادهگذاری مثبت در  که با شرط سرمایه دهندمینشان ، (1332اولی و پکس )
استفاده کرد؛ به این شکل که با     برای  شاخصگذاری به عنوان  توان از سرمایه باشد، می    صعودی از  گذاری تابعی اکیداً سرمایه

حال که  استفاده کرد.    جای گذاری در رابطه تولید به ، از معکوس تابع سرمایه   گذاری از  صعودی بودن سرمایه استفاده از فرض اکیداً
در دو مرحله اقدام به تخمین ضرایب تابع تولید کردند. در  (1332اولی و پکس )حل شده است،     مشاهده نبودن نحوی مسئله قابل به

 رسیم: می (12)گذاری در تابع تولید به رابطه  مرحله اول با قرار دادن معکوس تابع سرمایه
(12)             (       )      

دقت شود که در  است.         ( و    گذاری )یا همان  مجموع معکوس تابع سرمایه  گذاری و تابع  سرمایه  ، (12)که در رابطه 
 4ای درجه تخمین خود با فرض یک تابع چندجمله ولِدر مرحله ا (1332اولی و پکس )نداریم.   اطالعی از نوع تابع  این رابطه، ما هیچ

که برای مرحله کردند   و تخمینی از    اقدام به تخمین سازگار  ،ندارد  ر انتخاب تاثیری ب  و با استفاده از این فرض که شوک   برای 
له داریم، در این مرحنیاز جا نیروی کارگر( تنها به کشش ورودی متغیر )در این فرانشاندوم الزم است. ما چون در تخمین خود از 

این است که ما تنها به انجام مرحله اول  (1332اولی و پکس )مزیت استفاده از روش  ،توانیم توقف کنیم و ادامه ندهیم. بنابراین می
  نیست. ،شود تخمین زده می  که در آن ضریب  ،داریم و نیازی به انجام مرحله دوم تخمین نیاز تخمین تابع تولید در این روش

 (4222) 1لوینسون و پترینروش 
گذاری صفر گزارش شده  توجهی از داده مقدار سرمایههای موجود، بخش قابل داده تربیشکه در با اشاره به این ،(2118) لوینسون و پترین

. مرحله دوم دهندمیپیشنهاد     همچون انرژی، سوخت، مواد اولیه و... را به عنوان پروکسی از  ای های واسطه فاده از نهادهاست، است
اما ما به مرحله اول تخمین تابع تولید در این  است، (1332اولی و پکس )کمی متفاوت از روش  (2118لوینسون و پترین )روش 

 (18رابطه )به شکل    با این تفاوت که  ،جا مرحله اول همانند مرحله اول روش اولی و پکس است در این ،داریم. بنابراین نیاز ها پژوهش
 شود: تخمین زده می

(18)             (       )      
های صنعتی( است. این روش همچون روش اولی و پکس  مثال مواد اولیه در داده بنگاه برایای ) به عنوان نهاده واسطه  جا که در این

 فردی تواند کشش نیروی کارگر را به ما بدهد. البته اگر سادگی با انجام تنها مرحله اول تخمین تابع تولید میبه فرانشانبرای تخمین 
ای بگیرد، نیاز است که مرحله دوم این تخمین نیز اجرا شود.  با استفاده از نهاده واسطه فرانشانه محاسبه تصمیم ب فرانشانبرای تخمین 

استفاده شده است، مرحله دوم این روش  فرانشاننیروی کارگر به عنوان ورودی متغیر تابع تولید برای تخمین چون از  ،در این پژوهش
 مورد بررسی قرار نگرفته است. 

 
 (4212) 4آکربرگ و همکارانروش 

و همچنین ارائه روش  (2118لوینسون و پترین )و  (1332اولی و پکس )با تصحیح فروض اساسی دو روش  ،(2115گ و همکاران )آکربر
وال بردن زمان انتخاب نیروی کارگر و با زیر س، (2115آکربرگ و همکاران )ردند. ک متفاوت خود سعی در بهبود تخمین تابع تولیدتخمین 

تخمین زدن از مرحله اول قابل   که ضریب  دهندمینشان   و ،  ،   متغیر از هر سه  ای انتخابی در زمان  تابع بودن نهاده واسطه
در مرحله اول خطای ، (2115آکربرگ و همکاران ) تخمین است.ب دیگر از مرحله دوم همچنان قابلاما این ضریب به همراه ضرای نیست،
شده توسط بنگاه و با استفاده از وری مشاهده انتظار و بهرهوری مورد  ف کردند و در مرحله دوم با استفاده از اختالف بهرهگیری را حذ اندازه

 را تخمین زدند:   و    ، مقدار   و    و سعی در کمینه کردن مقدار آن در فضای  (14رابطه ) گشتاور طوشر
(14)  [ ̂          (

   
     

)]    

 شده توسط بنگاه است:وری مشاهده وری مورد انتظار و بهره اختالف بهره   ، وماتریسی نمایانگر ضرب کرونوکر   در این رابطه
(15)          [   |     ]               

                                                      
1. Levinsohn & Petrin 
2. Ackerberg et al. 

، مقدار 

5 
 

کند که  ، چون رفتار بهینه بنگاه ایجاب میدادهگذاری مثبت در  که با شرط سرمایه دهندمینشان ، (1332اولی و پکس )
استفاده کرد؛ به این شکل که با     برای  شاخصگذاری به عنوان  توان از سرمایه باشد، می    صعودی از  گذاری تابعی اکیداً سرمایه

حال که  استفاده کرد.    جای گذاری در رابطه تولید به ، از معکوس تابع سرمایه   گذاری از  صعودی بودن سرمایه استفاده از فرض اکیداً
در دو مرحله اقدام به تخمین ضرایب تابع تولید کردند. در  (1332اولی و پکس )حل شده است،     مشاهده نبودن نحوی مسئله قابل به

 رسیم: می (12)گذاری در تابع تولید به رابطه  مرحله اول با قرار دادن معکوس تابع سرمایه
(12)             (       )      

دقت شود که در  است.         ( و    گذاری )یا همان  مجموع معکوس تابع سرمایه  گذاری و تابع  سرمایه  ، (12)که در رابطه 
 4ای درجه تخمین خود با فرض یک تابع چندجمله ولِدر مرحله ا (1332اولی و پکس )نداریم.   اطالعی از نوع تابع  این رابطه، ما هیچ

که برای مرحله کردند   و تخمینی از    اقدام به تخمین سازگار  ،ندارد  ر انتخاب تاثیری ب  و با استفاده از این فرض که شوک   برای 
له داریم، در این مرحنیاز جا نیروی کارگر( تنها به کشش ورودی متغیر )در این فرانشاندوم الزم است. ما چون در تخمین خود از 

این است که ما تنها به انجام مرحله اول  (1332اولی و پکس )مزیت استفاده از روش  ،توانیم توقف کنیم و ادامه ندهیم. بنابراین می
  نیست. ،شود تخمین زده می  که در آن ضریب  ،داریم و نیازی به انجام مرحله دوم تخمین نیاز تخمین تابع تولید در این روش

 (4222) 1لوینسون و پترینروش 
گذاری صفر گزارش شده  توجهی از داده مقدار سرمایههای موجود، بخش قابل داده تربیشکه در با اشاره به این ،(2118) لوینسون و پترین

. مرحله دوم دهندمیپیشنهاد     همچون انرژی، سوخت، مواد اولیه و... را به عنوان پروکسی از  ای های واسطه فاده از نهادهاست، است
اما ما به مرحله اول تخمین تابع تولید در این  است، (1332اولی و پکس )کمی متفاوت از روش  (2118لوینسون و پترین )روش 

 (18رابطه )به شکل    با این تفاوت که  ،جا مرحله اول همانند مرحله اول روش اولی و پکس است در این ،داریم. بنابراین نیاز ها پژوهش
 شود: تخمین زده می

(18)             (       )      
های صنعتی( است. این روش همچون روش اولی و پکس  مثال مواد اولیه در داده بنگاه برایای ) به عنوان نهاده واسطه  جا که در این

 فردی تواند کشش نیروی کارگر را به ما بدهد. البته اگر سادگی با انجام تنها مرحله اول تخمین تابع تولید میبه فرانشانبرای تخمین 
ای بگیرد، نیاز است که مرحله دوم این تخمین نیز اجرا شود.  با استفاده از نهاده واسطه فرانشانه محاسبه تصمیم ب فرانشانبرای تخمین 

استفاده شده است، مرحله دوم این روش  فرانشاننیروی کارگر به عنوان ورودی متغیر تابع تولید برای تخمین چون از  ،در این پژوهش
 مورد بررسی قرار نگرفته است. 

 
 (4212) 4آکربرگ و همکارانروش 

و همچنین ارائه روش  (2118لوینسون و پترین )و  (1332اولی و پکس )با تصحیح فروض اساسی دو روش  ،(2115گ و همکاران )آکربر
وال بردن زمان انتخاب نیروی کارگر و با زیر س، (2115آکربرگ و همکاران )ردند. ک متفاوت خود سعی در بهبود تخمین تابع تولیدتخمین 

تخمین زدن از مرحله اول قابل   که ضریب  دهندمینشان   و ،  ،   متغیر از هر سه  ای انتخابی در زمان  تابع بودن نهاده واسطه
در مرحله اول خطای ، (2115آکربرگ و همکاران ) تخمین است.ب دیگر از مرحله دوم همچنان قابلاما این ضریب به همراه ضرای نیست،
شده توسط بنگاه و با استفاده از وری مشاهده انتظار و بهرهوری مورد  ف کردند و در مرحله دوم با استفاده از اختالف بهرهگیری را حذ اندازه

 را تخمین زدند:   و    ، مقدار   و    و سعی در کمینه کردن مقدار آن در فضای  (14رابطه ) گشتاور طوشر
(14)  [ ̂          (

   
     

)]    

 شده توسط بنگاه است:وری مشاهده وری مورد انتظار و بهره اختالف بهره   ، وماتریسی نمایانگر ضرب کرونوکر   در این رابطه
(15)          [   |     ]               

                                                      
1. Levinsohn & Petrin 
2. Ackerberg et al. 

 و 

5 
 

کند که  ، چون رفتار بهینه بنگاه ایجاب میدادهگذاری مثبت در  که با شرط سرمایه دهندمینشان ، (1332اولی و پکس )
استفاده کرد؛ به این شکل که با     برای  شاخصگذاری به عنوان  توان از سرمایه باشد، می    صعودی از  گذاری تابعی اکیداً سرمایه

حال که  استفاده کرد.    جای گذاری در رابطه تولید به ، از معکوس تابع سرمایه   گذاری از  صعودی بودن سرمایه استفاده از فرض اکیداً
در دو مرحله اقدام به تخمین ضرایب تابع تولید کردند. در  (1332اولی و پکس )حل شده است،     مشاهده نبودن نحوی مسئله قابل به

 رسیم: می (12)گذاری در تابع تولید به رابطه  مرحله اول با قرار دادن معکوس تابع سرمایه
(12)             (       )      

دقت شود که در  است.         ( و    گذاری )یا همان  مجموع معکوس تابع سرمایه  گذاری و تابع  سرمایه  ، (12)که در رابطه 
 4ای درجه تخمین خود با فرض یک تابع چندجمله ولِدر مرحله ا (1332اولی و پکس )نداریم.   اطالعی از نوع تابع  این رابطه، ما هیچ

که برای مرحله کردند   و تخمینی از    اقدام به تخمین سازگار  ،ندارد  ر انتخاب تاثیری ب  و با استفاده از این فرض که شوک   برای 
له داریم، در این مرحنیاز جا نیروی کارگر( تنها به کشش ورودی متغیر )در این فرانشاندوم الزم است. ما چون در تخمین خود از 

این است که ما تنها به انجام مرحله اول  (1332اولی و پکس )مزیت استفاده از روش  ،توانیم توقف کنیم و ادامه ندهیم. بنابراین می
  نیست. ،شود تخمین زده می  که در آن ضریب  ،داریم و نیازی به انجام مرحله دوم تخمین نیاز تخمین تابع تولید در این روش

 (4222) 1لوینسون و پترینروش 
گذاری صفر گزارش شده  توجهی از داده مقدار سرمایههای موجود، بخش قابل داده تربیشکه در با اشاره به این ،(2118) لوینسون و پترین

. مرحله دوم دهندمیپیشنهاد     همچون انرژی، سوخت، مواد اولیه و... را به عنوان پروکسی از  ای های واسطه فاده از نهادهاست، است
اما ما به مرحله اول تخمین تابع تولید در این  است، (1332اولی و پکس )کمی متفاوت از روش  (2118لوینسون و پترین )روش 

 (18رابطه )به شکل    با این تفاوت که  ،جا مرحله اول همانند مرحله اول روش اولی و پکس است در این ،داریم. بنابراین نیاز ها پژوهش
 شود: تخمین زده می

(18)             (       )      
های صنعتی( است. این روش همچون روش اولی و پکس  مثال مواد اولیه در داده بنگاه برایای ) به عنوان نهاده واسطه  جا که در این

 فردی تواند کشش نیروی کارگر را به ما بدهد. البته اگر سادگی با انجام تنها مرحله اول تخمین تابع تولید میبه فرانشانبرای تخمین 
ای بگیرد، نیاز است که مرحله دوم این تخمین نیز اجرا شود.  با استفاده از نهاده واسطه فرانشانه محاسبه تصمیم ب فرانشانبرای تخمین 

استفاده شده است، مرحله دوم این روش  فرانشاننیروی کارگر به عنوان ورودی متغیر تابع تولید برای تخمین چون از  ،در این پژوهش
 مورد بررسی قرار نگرفته است. 

 
 (4212) 4آکربرگ و همکارانروش 

و همچنین ارائه روش  (2118لوینسون و پترین )و  (1332اولی و پکس )با تصحیح فروض اساسی دو روش  ،(2115گ و همکاران )آکربر
وال بردن زمان انتخاب نیروی کارگر و با زیر س، (2115آکربرگ و همکاران )ردند. ک متفاوت خود سعی در بهبود تخمین تابع تولیدتخمین 

تخمین زدن از مرحله اول قابل   که ضریب  دهندمینشان   و ،  ،   متغیر از هر سه  ای انتخابی در زمان  تابع بودن نهاده واسطه
در مرحله اول خطای ، (2115آکربرگ و همکاران ) تخمین است.ب دیگر از مرحله دوم همچنان قابلاما این ضریب به همراه ضرای نیست،
شده توسط بنگاه و با استفاده از وری مشاهده انتظار و بهرهوری مورد  ف کردند و در مرحله دوم با استفاده از اختالف بهرهگیری را حذ اندازه

 را تخمین زدند:   و    ، مقدار   و    و سعی در کمینه کردن مقدار آن در فضای  (14رابطه ) گشتاور طوشر
(14)  [ ̂          (

   
     

)]    

 شده توسط بنگاه است:وری مشاهده وری مورد انتظار و بهره اختالف بهره   ، وماتریسی نمایانگر ضرب کرونوکر   در این رابطه
(15)          [   |     ]               

                                                      
1. Levinsohn & Petrin 
2. Ackerberg et al. 

)14( و سعی در کمینه کردن مقدار آن در فضای 

5 
 

کند که  ، چون رفتار بهینه بنگاه ایجاب میدادهگذاری مثبت در  که با شرط سرمایه دهندمینشان ، (1332اولی و پکس )
استفاده کرد؛ به این شکل که با     برای  شاخصگذاری به عنوان  توان از سرمایه باشد، می    صعودی از  گذاری تابعی اکیداً سرمایه

حال که  استفاده کرد.    جای گذاری در رابطه تولید به ، از معکوس تابع سرمایه   گذاری از  صعودی بودن سرمایه استفاده از فرض اکیداً
در دو مرحله اقدام به تخمین ضرایب تابع تولید کردند. در  (1332اولی و پکس )حل شده است،     مشاهده نبودن نحوی مسئله قابل به

 رسیم: می (12)گذاری در تابع تولید به رابطه  مرحله اول با قرار دادن معکوس تابع سرمایه
(12)             (       )      

دقت شود که در  است.         ( و    گذاری )یا همان  مجموع معکوس تابع سرمایه  گذاری و تابع  سرمایه  ، (12)که در رابطه 
 4ای درجه تخمین خود با فرض یک تابع چندجمله ولِدر مرحله ا (1332اولی و پکس )نداریم.   اطالعی از نوع تابع  این رابطه، ما هیچ

که برای مرحله کردند   و تخمینی از    اقدام به تخمین سازگار  ،ندارد  ر انتخاب تاثیری ب  و با استفاده از این فرض که شوک   برای 
له داریم، در این مرحنیاز جا نیروی کارگر( تنها به کشش ورودی متغیر )در این فرانشاندوم الزم است. ما چون در تخمین خود از 

این است که ما تنها به انجام مرحله اول  (1332اولی و پکس )مزیت استفاده از روش  ،توانیم توقف کنیم و ادامه ندهیم. بنابراین می
  نیست. ،شود تخمین زده می  که در آن ضریب  ،داریم و نیازی به انجام مرحله دوم تخمین نیاز تخمین تابع تولید در این روش

 (4222) 1لوینسون و پترینروش 
گذاری صفر گزارش شده  توجهی از داده مقدار سرمایههای موجود، بخش قابل داده تربیشکه در با اشاره به این ،(2118) لوینسون و پترین

. مرحله دوم دهندمیپیشنهاد     همچون انرژی، سوخت، مواد اولیه و... را به عنوان پروکسی از  ای های واسطه فاده از نهادهاست، است
اما ما به مرحله اول تخمین تابع تولید در این  است، (1332اولی و پکس )کمی متفاوت از روش  (2118لوینسون و پترین )روش 

 (18رابطه )به شکل    با این تفاوت که  ،جا مرحله اول همانند مرحله اول روش اولی و پکس است در این ،داریم. بنابراین نیاز ها پژوهش
 شود: تخمین زده می

(18)             (       )      
های صنعتی( است. این روش همچون روش اولی و پکس  مثال مواد اولیه در داده بنگاه برایای ) به عنوان نهاده واسطه  جا که در این

 فردی تواند کشش نیروی کارگر را به ما بدهد. البته اگر سادگی با انجام تنها مرحله اول تخمین تابع تولید میبه فرانشانبرای تخمین 
ای بگیرد، نیاز است که مرحله دوم این تخمین نیز اجرا شود.  با استفاده از نهاده واسطه فرانشانه محاسبه تصمیم ب فرانشانبرای تخمین 

استفاده شده است، مرحله دوم این روش  فرانشاننیروی کارگر به عنوان ورودی متغیر تابع تولید برای تخمین چون از  ،در این پژوهش
 مورد بررسی قرار نگرفته است. 

 
 (4212) 4آکربرگ و همکارانروش 

و همچنین ارائه روش  (2118لوینسون و پترین )و  (1332اولی و پکس )با تصحیح فروض اساسی دو روش  ،(2115گ و همکاران )آکربر
وال بردن زمان انتخاب نیروی کارگر و با زیر س، (2115آکربرگ و همکاران )ردند. ک متفاوت خود سعی در بهبود تخمین تابع تولیدتخمین 

تخمین زدن از مرحله اول قابل   که ضریب  دهندمینشان   و ،  ،   متغیر از هر سه  ای انتخابی در زمان  تابع بودن نهاده واسطه
در مرحله اول خطای ، (2115آکربرگ و همکاران ) تخمین است.ب دیگر از مرحله دوم همچنان قابلاما این ضریب به همراه ضرای نیست،
شده توسط بنگاه و با استفاده از وری مشاهده انتظار و بهرهوری مورد  ف کردند و در مرحله دوم با استفاده از اختالف بهرهگیری را حذ اندازه

 را تخمین زدند:   و    ، مقدار   و    و سعی در کمینه کردن مقدار آن در فضای  (14رابطه ) گشتاور طوشر
(14)  [ ̂          (

   
     

)]    

 شده توسط بنگاه است:وری مشاهده وری مورد انتظار و بهره اختالف بهره   ، وماتریسی نمایانگر ضرب کرونوکر   در این رابطه
(15)          [   |     ]               

                                                      
1. Levinsohn & Petrin 
2. Ackerberg et al. 

       )14(

 اختالف بهره وری مورد انتظار و بهره وری 

5 
 

کند که  ، چون رفتار بهینه بنگاه ایجاب میدادهگذاری مثبت در  که با شرط سرمایه دهندمینشان ، (1332اولی و پکس )
استفاده کرد؛ به این شکل که با     برای  شاخصگذاری به عنوان  توان از سرمایه باشد، می    صعودی از  گذاری تابعی اکیداً سرمایه

حال که  استفاده کرد.    جای گذاری در رابطه تولید به ، از معکوس تابع سرمایه   گذاری از  صعودی بودن سرمایه استفاده از فرض اکیداً
در دو مرحله اقدام به تخمین ضرایب تابع تولید کردند. در  (1332اولی و پکس )حل شده است،     مشاهده نبودن نحوی مسئله قابل به

 رسیم: می (12)گذاری در تابع تولید به رابطه  مرحله اول با قرار دادن معکوس تابع سرمایه
(12)             (       )      

دقت شود که در  است.         ( و    گذاری )یا همان  مجموع معکوس تابع سرمایه  گذاری و تابع  سرمایه  ، (12)که در رابطه 
 4ای درجه تخمین خود با فرض یک تابع چندجمله ولِدر مرحله ا (1332اولی و پکس )نداریم.   اطالعی از نوع تابع  این رابطه، ما هیچ

که برای مرحله کردند   و تخمینی از    اقدام به تخمین سازگار  ،ندارد  ر انتخاب تاثیری ب  و با استفاده از این فرض که شوک   برای 
له داریم، در این مرحنیاز جا نیروی کارگر( تنها به کشش ورودی متغیر )در این فرانشاندوم الزم است. ما چون در تخمین خود از 

این است که ما تنها به انجام مرحله اول  (1332اولی و پکس )مزیت استفاده از روش  ،توانیم توقف کنیم و ادامه ندهیم. بنابراین می
  نیست. ،شود تخمین زده می  که در آن ضریب  ،داریم و نیازی به انجام مرحله دوم تخمین نیاز تخمین تابع تولید در این روش

 (4222) 1لوینسون و پترینروش 
گذاری صفر گزارش شده  توجهی از داده مقدار سرمایههای موجود، بخش قابل داده تربیشکه در با اشاره به این ،(2118) لوینسون و پترین

. مرحله دوم دهندمیپیشنهاد     همچون انرژی، سوخت، مواد اولیه و... را به عنوان پروکسی از  ای های واسطه فاده از نهادهاست، است
اما ما به مرحله اول تخمین تابع تولید در این  است، (1332اولی و پکس )کمی متفاوت از روش  (2118لوینسون و پترین )روش 

 (18رابطه )به شکل    با این تفاوت که  ،جا مرحله اول همانند مرحله اول روش اولی و پکس است در این ،داریم. بنابراین نیاز ها پژوهش
 شود: تخمین زده می

(18)             (       )      
های صنعتی( است. این روش همچون روش اولی و پکس  مثال مواد اولیه در داده بنگاه برایای ) به عنوان نهاده واسطه  جا که در این

 فردی تواند کشش نیروی کارگر را به ما بدهد. البته اگر سادگی با انجام تنها مرحله اول تخمین تابع تولید میبه فرانشانبرای تخمین 
ای بگیرد، نیاز است که مرحله دوم این تخمین نیز اجرا شود.  با استفاده از نهاده واسطه فرانشانه محاسبه تصمیم ب فرانشانبرای تخمین 

استفاده شده است، مرحله دوم این روش  فرانشاننیروی کارگر به عنوان ورودی متغیر تابع تولید برای تخمین چون از  ،در این پژوهش
 مورد بررسی قرار نگرفته است. 

 
 (4212) 4آکربرگ و همکارانروش 

و همچنین ارائه روش  (2118لوینسون و پترین )و  (1332اولی و پکس )با تصحیح فروض اساسی دو روش  ،(2115گ و همکاران )آکربر
وال بردن زمان انتخاب نیروی کارگر و با زیر س، (2115آکربرگ و همکاران )ردند. ک متفاوت خود سعی در بهبود تخمین تابع تولیدتخمین 

تخمین زدن از مرحله اول قابل   که ضریب  دهندمینشان   و ،  ،   متغیر از هر سه  ای انتخابی در زمان  تابع بودن نهاده واسطه
در مرحله اول خطای ، (2115آکربرگ و همکاران ) تخمین است.ب دیگر از مرحله دوم همچنان قابلاما این ضریب به همراه ضرای نیست،
شده توسط بنگاه و با استفاده از وری مشاهده انتظار و بهرهوری مورد  ف کردند و در مرحله دوم با استفاده از اختالف بهرهگیری را حذ اندازه

 را تخمین زدند:   و    ، مقدار   و    و سعی در کمینه کردن مقدار آن در فضای  (14رابطه ) گشتاور طوشر
(14)  [ ̂          (

   
     

)]    

 شده توسط بنگاه است:وری مشاهده وری مورد انتظار و بهره اختالف بهره   ، وماتریسی نمایانگر ضرب کرونوکر   در این رابطه
(15)          [   |     ]               

                                                      
1. Levinsohn & Petrin 
2. Ackerberg et al. 

 نمایانگر ضرب کرونوکر ماتریسی، و 

5 
 

کند که  ، چون رفتار بهینه بنگاه ایجاب میدادهگذاری مثبت در  که با شرط سرمایه دهندمینشان ، (1332اولی و پکس )
استفاده کرد؛ به این شکل که با     برای  شاخصگذاری به عنوان  توان از سرمایه باشد، می    صعودی از  گذاری تابعی اکیداً سرمایه

حال که  استفاده کرد.    جای گذاری در رابطه تولید به ، از معکوس تابع سرمایه   گذاری از  صعودی بودن سرمایه استفاده از فرض اکیداً
در دو مرحله اقدام به تخمین ضرایب تابع تولید کردند. در  (1332اولی و پکس )حل شده است،     مشاهده نبودن نحوی مسئله قابل به

 رسیم: می (12)گذاری در تابع تولید به رابطه  مرحله اول با قرار دادن معکوس تابع سرمایه
(12)             (       )      

دقت شود که در  است.         ( و    گذاری )یا همان  مجموع معکوس تابع سرمایه  گذاری و تابع  سرمایه  ، (12)که در رابطه 
 4ای درجه تخمین خود با فرض یک تابع چندجمله ولِدر مرحله ا (1332اولی و پکس )نداریم.   اطالعی از نوع تابع  این رابطه، ما هیچ

که برای مرحله کردند   و تخمینی از    اقدام به تخمین سازگار  ،ندارد  ر انتخاب تاثیری ب  و با استفاده از این فرض که شوک   برای 
له داریم، در این مرحنیاز جا نیروی کارگر( تنها به کشش ورودی متغیر )در این فرانشاندوم الزم است. ما چون در تخمین خود از 

این است که ما تنها به انجام مرحله اول  (1332اولی و پکس )مزیت استفاده از روش  ،توانیم توقف کنیم و ادامه ندهیم. بنابراین می
  نیست. ،شود تخمین زده می  که در آن ضریب  ،داریم و نیازی به انجام مرحله دوم تخمین نیاز تخمین تابع تولید در این روش

 (4222) 1لوینسون و پترینروش 
گذاری صفر گزارش شده  توجهی از داده مقدار سرمایههای موجود، بخش قابل داده تربیشکه در با اشاره به این ،(2118) لوینسون و پترین

. مرحله دوم دهندمیپیشنهاد     همچون انرژی، سوخت، مواد اولیه و... را به عنوان پروکسی از  ای های واسطه فاده از نهادهاست، است
اما ما به مرحله اول تخمین تابع تولید در این  است، (1332اولی و پکس )کمی متفاوت از روش  (2118لوینسون و پترین )روش 

 (18رابطه )به شکل    با این تفاوت که  ،جا مرحله اول همانند مرحله اول روش اولی و پکس است در این ،داریم. بنابراین نیاز ها پژوهش
 شود: تخمین زده می

(18)             (       )      
های صنعتی( است. این روش همچون روش اولی و پکس  مثال مواد اولیه در داده بنگاه برایای ) به عنوان نهاده واسطه  جا که در این

 فردی تواند کشش نیروی کارگر را به ما بدهد. البته اگر سادگی با انجام تنها مرحله اول تخمین تابع تولید میبه فرانشانبرای تخمین 
ای بگیرد، نیاز است که مرحله دوم این تخمین نیز اجرا شود.  با استفاده از نهاده واسطه فرانشانه محاسبه تصمیم ب فرانشانبرای تخمین 

استفاده شده است، مرحله دوم این روش  فرانشاننیروی کارگر به عنوان ورودی متغیر تابع تولید برای تخمین چون از  ،در این پژوهش
 مورد بررسی قرار نگرفته است. 

 
 (4212) 4آکربرگ و همکارانروش 

و همچنین ارائه روش  (2118لوینسون و پترین )و  (1332اولی و پکس )با تصحیح فروض اساسی دو روش  ،(2115گ و همکاران )آکربر
وال بردن زمان انتخاب نیروی کارگر و با زیر س، (2115آکربرگ و همکاران )ردند. ک متفاوت خود سعی در بهبود تخمین تابع تولیدتخمین 

تخمین زدن از مرحله اول قابل   که ضریب  دهندمینشان   و ،  ،   متغیر از هر سه  ای انتخابی در زمان  تابع بودن نهاده واسطه
در مرحله اول خطای ، (2115آکربرگ و همکاران ) تخمین است.ب دیگر از مرحله دوم همچنان قابلاما این ضریب به همراه ضرای نیست،
شده توسط بنگاه و با استفاده از وری مشاهده انتظار و بهرهوری مورد  ف کردند و در مرحله دوم با استفاده از اختالف بهرهگیری را حذ اندازه

 را تخمین زدند:   و    ، مقدار   و    و سعی در کمینه کردن مقدار آن در فضای  (14رابطه ) گشتاور طوشر
(14)  [ ̂          (

   
     

)]    

 شده توسط بنگاه است:وری مشاهده وری مورد انتظار و بهره اختالف بهره   ، وماتریسی نمایانگر ضرب کرونوکر   در این رابطه
(15)          [   |     ]               

                                                      
1. Levinsohn & Petrin 
2. Ackerberg et al. 

در این رابطه 
مشاهده شده توسط بنگاه است:
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همبسته درجه یک، فرض یک رابطه خودبا  ،داشته باشد. بنابراین 2درجه یک 1همبستهیک رابطه خود  شود که تابع  فرض می معموالً
 نیتخم اتیدر ادب وری دوره قبل در هر دوره محاسبه شود. وری بر بهره مانده رگرسیون بهرهکافی است باقی  دست آوردن مقدار  هبرای ب

فرض  ،همچنینمنتظره بوده است. ریبنگاه غ یبرا tو  t-1زمان  نیب ω ندیکه در فرا شود یشناخته م ینوآور یبه نوع     د،یتابع تول
 رو، نی. از اکندیانتخاب م tکارگر را در زمان  یرویو مقدار ن t-1را در دوره  هیسرما زانی، مtخود در زمان  دیتول یکه بنگاه برا شود یم

مقدار آن در دوره قبل  رایبگذارد؛ ز ریشده تاثاستفاده هیسرما زانیبنگاه در م میبر تصم تواندیشده توسط بنگاه نممشاهده یمقدار نوآور
از داده  ،بنابراین .بگذارد ریبنگاه تاث نهیر تعداد کارگر بهب تواندیم tشده در دوره مشاهده ینوآور نیوضوح ابه ،یانتخاب شده است. از طرف

این  ندارد. یبنگاه ارتباطمنتظره دوره بعد ریشده و غمشاهده یوضوح با نوآورکه به شود یکارگر استفاده م یروین یدوره قبل برا کی
  و میزان سرمایه tشده بنگاه در دوره ل شرط متعامد بودن نوآوری مشاهدهشود: او منجر می گشتاوربه دو شرط ( 14) فروض در رابطه
 .t-1و مقدار نیروی کارگر بنگاه در دوره  tشده بنگاه در دوره م شرط متعامد بودن نوآوری مشاهدهو دو tبنگاه در زمان 

به دلیل بهبودهایی که در تخمین تابع  (2115آکربرگ و همکاران )از روش  برای تخمین تابع تولید هر صنعت ن پژوهشما در ای
به انجام مرحله دوم تخمین تابع تولید  ،برخالف دو روش قبلی ،در این روشما  ،طور که اشاره شد کنیم. همان استفاده می ،اند تولید داده

 داریم.نیاز هم 
 ;Amiri, 2015) اند در اقتصاد ایران پرداخته و نقش آن قدرت انحصار رقابت و مطالعات داخلی مقاالت متعددی به موضوعدر 

Shahiki Tash & Nourozi, 2016; Bagheri & Nazeman, 2020 .) پژوهش ،های اخیر سالدرهای  با استفاده از دادهتابع تولید را  هایی
 ; & Pilehvari & Rahmati, 2016Feriz & Yousefi, -Birjandi; Yousefi, 2017Esfahani)اند  تخمین زده های صنعتی خرد بنگاه

ضرایب متغیرها مرسوم در ادبیات تخمین تابع تولید، ی هاپژوهش تابع کاب داگالس برای تخمین و همانند ها،پژوهش. در این (2017
 ،نداشته باشیم. به همین دلیل کشش ثابت های یک صنعت بنگاهشده است. ما در این پژوهش نیاز داریم که برای همه گرفته ثابت در نظر

ایم که هر بنگاه در هر زمانی کشش مختص خود را خواهد داشت. البته امکان تخمین تابع تولید  ما تابع تولید ترانسلوگ را در نظر گرفته
های تخمین تابع تولید، تخمین کشش و در  وشدلیل ماهیت ره اما ب ،دار برای هر سال صنعت وجود دارد کاب داگالس با ضرایب اندیس

 با تخمین تابع تولید برای هر سال در هر صنعت، در ،یننپذیر نبود. همچ( در داده امکان1832ای سال اول )بر فرانشاننتیجه تخمین 
های  سال برای تمامی بنگاهشده در هر زده، اما مقادیر کشش تخمینهای مختلف کشش متفاوتی خواهد داشت که هر بنگاه در سال حالی

ها به نظر  بنگاه فرانشانتری برای محاسبه کشش و در نتیجه  تابع تولید ترانسلوگ انتخاب مناسب ،یک صنعت یکی خواهد بود. بنابراین
 رسد. می
 

 پژوهش شناسیروش
آکربرگ و همکاران اساس  و روش تخمین تابع تولید بر (2112وارزینسکی )الکر و  دیاساس  در این پژوهش بر فرانشانروش تخمین 

  شود. ها داده می شرح کامل آن بخشطور مختصر در فصل مرور ادبیات اشاره شد و در این . این دو روش بهاست (2115)
 

 (4214الکر و وارزینسکی ) دیاساس  بر فرانشانتخمین 
 تعریف شده باشد: (16رابطه )نگاه به شکل فرض کنیم تابع تولید ب

(16)                      
با فرض کمینه کردن هزینه تولید توسط  .استسرمایه   وری و  ، بهرهΩهای متغیر تولید است. همچنین  ، بردار ورودی این رابطه  در

 رسیم: می (17)سازی به رابطه هینهو نوشتن شرط مرتبه اول مسئله ببنگاه 
(17)     

    
         

       
    

   
   اگر رابطه را در 

   
 رسیم: می (13)ضرب و مرتب کنیم به رابطه  

                                                      
1. Autoregressive 
2. AR)1( 

تابع  فرض می شود که  معموالً 
 کافی است باقی مانده رگرسیون 
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با فرض کمینه کردن هزینه تولید توسط  .استسرمایه   وری و  ، بهرهΩهای متغیر تولید است. همچنین  ، بردار ورودی این رابطه  در

 رسیم: می (17)سازی به رابطه هینهو نوشتن شرط مرتبه اول مسئله ببنگاه 
(17)     

    
         

       
    

   
   اگر رابطه را در 

   
 رسیم: می (13)ضرب و مرتب کنیم به رابطه  

                                                      
1. Autoregressive 
2. AR)1( 

فرض یک رابطه خودهمبسته درجه یک، برای به دست آوردن مقدار 
 به نوعی 
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همبسته درجه یک، فرض یک رابطه خودبا  ،داشته باشد. بنابراین 2درجه یک 1همبستهیک رابطه خود  شود که تابع  فرض می معموالً
 نیتخم اتیدر ادب وری دوره قبل در هر دوره محاسبه شود. وری بر بهره مانده رگرسیون بهرهکافی است باقی  دست آوردن مقدار  هبرای ب

فرض  ،همچنینمنتظره بوده است. ریبنگاه غ یبرا tو  t-1زمان  نیب ω ندیکه در فرا شود یشناخته م ینوآور یبه نوع     د،یتابع تول
 رو، نی. از اکندیانتخاب م tکارگر را در زمان  یرویو مقدار ن t-1را در دوره  هیسرما زانی، مtخود در زمان  دیتول یکه بنگاه برا شود یم

مقدار آن در دوره قبل  رایبگذارد؛ ز ریشده تاثاستفاده هیسرما زانیبنگاه در م میبر تصم تواندیشده توسط بنگاه نممشاهده یمقدار نوآور
از داده  ،بنابراین .بگذارد ریبنگاه تاث نهیر تعداد کارگر بهب تواندیم tشده در دوره مشاهده ینوآور نیوضوح ابه ،یانتخاب شده است. از طرف

این  ندارد. یبنگاه ارتباطمنتظره دوره بعد ریشده و غمشاهده یوضوح با نوآورکه به شود یکارگر استفاده م یروین یدوره قبل برا کی
  و میزان سرمایه tشده بنگاه در دوره ل شرط متعامد بودن نوآوری مشاهدهشود: او منجر می گشتاوربه دو شرط ( 14) فروض در رابطه
 .t-1و مقدار نیروی کارگر بنگاه در دوره  tشده بنگاه در دوره م شرط متعامد بودن نوآوری مشاهدهو دو tبنگاه در زمان 

به دلیل بهبودهایی که در تخمین تابع  (2115آکربرگ و همکاران )از روش  برای تخمین تابع تولید هر صنعت ن پژوهشما در ای
به انجام مرحله دوم تخمین تابع تولید  ،برخالف دو روش قبلی ،در این روشما  ،طور که اشاره شد کنیم. همان استفاده می ،اند تولید داده

 داریم.نیاز هم 
 ;Amiri, 2015) اند در اقتصاد ایران پرداخته و نقش آن قدرت انحصار رقابت و مطالعات داخلی مقاالت متعددی به موضوعدر 

Shahiki Tash & Nourozi, 2016; Bagheri & Nazeman, 2020 .) پژوهش ،های اخیر سالدرهای  با استفاده از دادهتابع تولید را  هایی
 ; & Pilehvari & Rahmati, 2016Feriz & Yousefi, -Birjandi; Yousefi, 2017Esfahani)اند  تخمین زده های صنعتی خرد بنگاه

ضرایب متغیرها مرسوم در ادبیات تخمین تابع تولید، ی هاپژوهش تابع کاب داگالس برای تخمین و همانند ها،پژوهش. در این (2017
 ،نداشته باشیم. به همین دلیل کشش ثابت های یک صنعت بنگاهشده است. ما در این پژوهش نیاز داریم که برای همه گرفته ثابت در نظر

ایم که هر بنگاه در هر زمانی کشش مختص خود را خواهد داشت. البته امکان تخمین تابع تولید  ما تابع تولید ترانسلوگ را در نظر گرفته
های تخمین تابع تولید، تخمین کشش و در  وشدلیل ماهیت ره اما ب ،دار برای هر سال صنعت وجود دارد کاب داگالس با ضرایب اندیس

 با تخمین تابع تولید برای هر سال در هر صنعت، در ،یننپذیر نبود. همچ( در داده امکان1832ای سال اول )بر فرانشاننتیجه تخمین 
های  سال برای تمامی بنگاهشده در هر زده، اما مقادیر کشش تخمینهای مختلف کشش متفاوتی خواهد داشت که هر بنگاه در سال حالی

ها به نظر  بنگاه فرانشانتری برای محاسبه کشش و در نتیجه  تابع تولید ترانسلوگ انتخاب مناسب ،یک صنعت یکی خواهد بود. بنابراین
 رسد. می
 

 پژوهش شناسیروش
آکربرگ و همکاران اساس  و روش تخمین تابع تولید بر (2112وارزینسکی )الکر و  دیاساس  در این پژوهش بر فرانشانروش تخمین 

  شود. ها داده می شرح کامل آن بخشطور مختصر در فصل مرور ادبیات اشاره شد و در این . این دو روش بهاست (2115)
 

 (4214الکر و وارزینسکی ) دیاساس  بر فرانشانتخمین 
 تعریف شده باشد: (16رابطه )نگاه به شکل فرض کنیم تابع تولید ب

(16)                      
با فرض کمینه کردن هزینه تولید توسط  .استسرمایه   وری و  ، بهرهΩهای متغیر تولید است. همچنین  ، بردار ورودی این رابطه  در

 رسیم: می (17)سازی به رابطه هینهو نوشتن شرط مرتبه اول مسئله ببنگاه 
(17)     

    
         

       
    

   
   اگر رابطه را در 

   
 رسیم: می (13)ضرب و مرتب کنیم به رابطه  

                                                      
1. Autoregressive 
2. AR)1( 

بهره وری بر بهره وری دوره قبل در هر دوره محاسبه شود. در ادبیات تخمین تابع تولید، 
نوآوری شناخته می شود که در فرایند ω بین زمان t-1 و t برای بنگاه غیرمنتظره بوده است. همچنین، 
فرض می شود که بنگاه برای تولید خود در زمان t، میزان سرمایه را در دوره t-1 و مقدار نیروی کارگر 
را در زمان t انتخاب می کند. از این رو، مقدار نوآوری مشاهده شده توسط بنگاه نمی تواند بر تصمیم 
بنگاه در میزان سرمایه استفاده شده تاثیر بگذارد؛ زیرا مقدار آن در دوره قبل انتخاب شده است. از 
طرفی، به وضوح این نوآوری مشاهده شده در دوره t می تواند بر تعداد کارگر بهینه بنگاه تاثیر بگذارد. 
بنابراین، از داده یک دوره قبل برای نیروی کارگر استفاده می شود که به وضوح با نوآوری مشاهده شده 
به دو شرط گشتاور منجر  رابطه )14(  این فروض در  ندارد.  ارتباطی  بنگاه  بعد  و غیرمنتظره دوره 
 t و میزان سرمایه  بنگاه در زمان t می شود: اول شرط متعامد بودن نوآوری مشاهده شده بنگاه در دوره
.t-1 و مقدار نیروی کارگر بنگاه در دوره t و دوم شرط متعامد بودن نوآوری مشاهده شده بنگاه در دوره
ما در این پژوهش برای تخمین تابع تولید هر صنعت از روش آکربرگ و همکاران )2015( به 
دلیل بهبودهایی که در تخمین تابع تولید داده اند، استفاده می کنیم. همان طور که اشاره شد، ما در 

این روش، برخالف دو روش قبلی، به انجام مرحله دوم تخمین تابع تولید هم نیاز داریم.
در مطالعات داخلی مقاالت متعددی به موضوع رقابت و قدرت انحصار و نقش آن در اقتصاد ایران 
در   .)Amiri, 2015; Bagheri  Nazeman, 2020; Shahiki Tash  Nourozi, 2016( پرداخته اند 
 سال های اخیر، پژوهش هایی تابع تولید را با استفاده از داده های خرد بنگاه های صنعتی تخمین زده اند 
این  )Pilehvari  Rahmati, 2016; Esfahani  Yousefi, 2017; Birjandi-Feriz  Yousefi, 2017(. در 
پژوهش ها، تابع کاب داگالس برای تخمین و همانند پژوهش های مرسوم در ادبیات تخمین تابع تولید، ضرایب 
1. Autoregressive
2. AR)1(
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متغیرها ثابت در نظرگرفته شده است. ما در این پژوهش نیاز داریم که برای همه بنگاه های یک صنعت کشش 
ثابت نداشته باشیم. به همین دلیل، ما تابع تولید ترانسلوگ را در نظر گرفته ایم که هر بنگاه در هر زمانی کشش 
مختص خود را خواهد داشت. البته امکان تخمین تابع تولید کاب داگالس با ضرایب اندیس دار برای هر سال 
صنعت وجود دارد، اما به دلیل ماهیت روش های تخمین تابع تولید، تخمین کشش و در نتیجه تخمین فرانشان 
برای سال اول )1382( در داده امکان پذیر نبود. همچنین، با تخمین تابع تولید برای هر سال در هر صنعت، در 
حالی که هر بنگاه در سال های مختلف کشش متفاوتی خواهد داشت، اما مقادیر کشش تخمین زده  شده در هر 
سال برای تمامی بنگاه های یک صنعت یکی خواهد بود. بنابراین، تابع تولید ترانسلوگ انتخاب مناسب تری برای 

محاسبه کشش و در نتیجه فرانشان بنگاه ها به نظر می رسد.

روششناسیپژوهش

روش تخمین فرانشان در این پژوهش بر اساس دیالکر ـ وارزینسکی )2012( و روش تخمین تابع 
تولید بر اساس آکربرگ و همکاران )2015( است. این دو روش به طور مختصر در فصل مرور ادبیات 

اشاره شد و در این بخش شرح کامل آن ها داده می شود. 

تخمين فرانشان بر اساس دی الکر و وارزینسکی )2012(

فرض کنیم تابع تولید بنگاه به شکل رابطه )16( تعریف شده باشد:
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همبسته درجه یک، فرض یک رابطه خودبا  ،داشته باشد. بنابراین 2درجه یک 1همبستهیک رابطه خود  شود که تابع  فرض می معموالً
 نیتخم اتیدر ادب وری دوره قبل در هر دوره محاسبه شود. وری بر بهره مانده رگرسیون بهرهکافی است باقی  دست آوردن مقدار  هبرای ب

فرض  ،همچنینمنتظره بوده است. ریبنگاه غ یبرا tو  t-1زمان  نیب ω ندیکه در فرا شود یشناخته م ینوآور یبه نوع     د،یتابع تول
 رو، نی. از اکندیانتخاب م tکارگر را در زمان  یرویو مقدار ن t-1را در دوره  هیسرما زانی، مtخود در زمان  دیتول یکه بنگاه برا شود یم

مقدار آن در دوره قبل  رایبگذارد؛ ز ریشده تاثاستفاده هیسرما زانیبنگاه در م میبر تصم تواندیشده توسط بنگاه نممشاهده یمقدار نوآور
از داده  ،بنابراین .بگذارد ریبنگاه تاث نهیر تعداد کارگر بهب تواندیم tشده در دوره مشاهده ینوآور نیوضوح ابه ،یانتخاب شده است. از طرف

این  ندارد. یبنگاه ارتباطمنتظره دوره بعد ریشده و غمشاهده یوضوح با نوآورکه به شود یکارگر استفاده م یروین یدوره قبل برا کی
  و میزان سرمایه tشده بنگاه در دوره ل شرط متعامد بودن نوآوری مشاهدهشود: او منجر می گشتاوربه دو شرط ( 14) فروض در رابطه
 .t-1و مقدار نیروی کارگر بنگاه در دوره  tشده بنگاه در دوره م شرط متعامد بودن نوآوری مشاهدهو دو tبنگاه در زمان 

به دلیل بهبودهایی که در تخمین تابع  (2115آکربرگ و همکاران )از روش  برای تخمین تابع تولید هر صنعت ن پژوهشما در ای
به انجام مرحله دوم تخمین تابع تولید  ،برخالف دو روش قبلی ،در این روشما  ،طور که اشاره شد کنیم. همان استفاده می ،اند تولید داده

 داریم.نیاز هم 
 ;Amiri, 2015) اند در اقتصاد ایران پرداخته و نقش آن قدرت انحصار رقابت و مطالعات داخلی مقاالت متعددی به موضوعدر 

Shahiki Tash & Nourozi, 2016; Bagheri & Nazeman, 2020 .) پژوهش ،های اخیر سالدرهای  با استفاده از دادهتابع تولید را  هایی
 ; & Pilehvari & Rahmati, 2016Feriz & Yousefi, -Birjandi; Yousefi, 2017Esfahani)اند  تخمین زده های صنعتی خرد بنگاه

ضرایب متغیرها مرسوم در ادبیات تخمین تابع تولید، ی هاپژوهش تابع کاب داگالس برای تخمین و همانند ها،پژوهش. در این (2017
 ،نداشته باشیم. به همین دلیل کشش ثابت های یک صنعت بنگاهشده است. ما در این پژوهش نیاز داریم که برای همه گرفته ثابت در نظر

ایم که هر بنگاه در هر زمانی کشش مختص خود را خواهد داشت. البته امکان تخمین تابع تولید  ما تابع تولید ترانسلوگ را در نظر گرفته
های تخمین تابع تولید، تخمین کشش و در  وشدلیل ماهیت ره اما ب ،دار برای هر سال صنعت وجود دارد کاب داگالس با ضرایب اندیس

 با تخمین تابع تولید برای هر سال در هر صنعت، در ،یننپذیر نبود. همچ( در داده امکان1832ای سال اول )بر فرانشاننتیجه تخمین 
های  سال برای تمامی بنگاهشده در هر زده، اما مقادیر کشش تخمینهای مختلف کشش متفاوتی خواهد داشت که هر بنگاه در سال حالی

ها به نظر  بنگاه فرانشانتری برای محاسبه کشش و در نتیجه  تابع تولید ترانسلوگ انتخاب مناسب ،یک صنعت یکی خواهد بود. بنابراین
 رسد. می
 

 پژوهش شناسیروش
آکربرگ و همکاران اساس  و روش تخمین تابع تولید بر (2112وارزینسکی )الکر و  دیاساس  در این پژوهش بر فرانشانروش تخمین 

  شود. ها داده می شرح کامل آن بخشطور مختصر در فصل مرور ادبیات اشاره شد و در این . این دو روش بهاست (2115)
 

 (4214الکر و وارزینسکی ) دیاساس  بر فرانشانتخمین 
 تعریف شده باشد: (16رابطه )نگاه به شکل فرض کنیم تابع تولید ب

(16)                      
با فرض کمینه کردن هزینه تولید توسط  .استسرمایه   وری و  ، بهرهΩهای متغیر تولید است. همچنین  ، بردار ورودی این رابطه  در

 رسیم: می (17)سازی به رابطه هینهو نوشتن شرط مرتبه اول مسئله ببنگاه 
(17)     

    
         

       
    

   
   اگر رابطه را در 

   
 رسیم: می (13)ضرب و مرتب کنیم به رابطه  

                                                      
1. Autoregressive 
2. AR)1( 

                           )16(
 سرمایه است. با فرض 
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همبسته درجه یک، فرض یک رابطه خودبا  ،داشته باشد. بنابراین 2درجه یک 1همبستهیک رابطه خود  شود که تابع  فرض می معموالً
 نیتخم اتیدر ادب وری دوره قبل در هر دوره محاسبه شود. وری بر بهره مانده رگرسیون بهرهکافی است باقی  دست آوردن مقدار  هبرای ب

فرض  ،همچنینمنتظره بوده است. ریبنگاه غ یبرا tو  t-1زمان  نیب ω ندیکه در فرا شود یشناخته م ینوآور یبه نوع     د،یتابع تول
 رو، نی. از اکندیانتخاب م tکارگر را در زمان  یرویو مقدار ن t-1را در دوره  هیسرما زانی، مtخود در زمان  دیتول یکه بنگاه برا شود یم

مقدار آن در دوره قبل  رایبگذارد؛ ز ریشده تاثاستفاده هیسرما زانیبنگاه در م میبر تصم تواندیشده توسط بنگاه نممشاهده یمقدار نوآور
از داده  ،بنابراین .بگذارد ریبنگاه تاث نهیر تعداد کارگر بهب تواندیم tشده در دوره مشاهده ینوآور نیوضوح ابه ،یانتخاب شده است. از طرف

این  ندارد. یبنگاه ارتباطمنتظره دوره بعد ریشده و غمشاهده یوضوح با نوآورکه به شود یکارگر استفاده م یروین یدوره قبل برا کی
  و میزان سرمایه tشده بنگاه در دوره ل شرط متعامد بودن نوآوری مشاهدهشود: او منجر می گشتاوربه دو شرط ( 14) فروض در رابطه
 .t-1و مقدار نیروی کارگر بنگاه در دوره  tشده بنگاه در دوره م شرط متعامد بودن نوآوری مشاهدهو دو tبنگاه در زمان 

به دلیل بهبودهایی که در تخمین تابع  (2115آکربرگ و همکاران )از روش  برای تخمین تابع تولید هر صنعت ن پژوهشما در ای
به انجام مرحله دوم تخمین تابع تولید  ،برخالف دو روش قبلی ،در این روشما  ،طور که اشاره شد کنیم. همان استفاده می ،اند تولید داده

 داریم.نیاز هم 
 ;Amiri, 2015) اند در اقتصاد ایران پرداخته و نقش آن قدرت انحصار رقابت و مطالعات داخلی مقاالت متعددی به موضوعدر 

Shahiki Tash & Nourozi, 2016; Bagheri & Nazeman, 2020 .) پژوهش ،های اخیر سالدرهای  با استفاده از دادهتابع تولید را  هایی
 ; & Pilehvari & Rahmati, 2016Feriz & Yousefi, -Birjandi; Yousefi, 2017Esfahani)اند  تخمین زده های صنعتی خرد بنگاه

ضرایب متغیرها مرسوم در ادبیات تخمین تابع تولید، ی هاپژوهش تابع کاب داگالس برای تخمین و همانند ها،پژوهش. در این (2017
 ،نداشته باشیم. به همین دلیل کشش ثابت های یک صنعت بنگاهشده است. ما در این پژوهش نیاز داریم که برای همه گرفته ثابت در نظر

ایم که هر بنگاه در هر زمانی کشش مختص خود را خواهد داشت. البته امکان تخمین تابع تولید  ما تابع تولید ترانسلوگ را در نظر گرفته
های تخمین تابع تولید، تخمین کشش و در  وشدلیل ماهیت ره اما ب ،دار برای هر سال صنعت وجود دارد کاب داگالس با ضرایب اندیس

 با تخمین تابع تولید برای هر سال در هر صنعت، در ،یننپذیر نبود. همچ( در داده امکان1832ای سال اول )بر فرانشاننتیجه تخمین 
های  سال برای تمامی بنگاهشده در هر زده، اما مقادیر کشش تخمینهای مختلف کشش متفاوتی خواهد داشت که هر بنگاه در سال حالی

ها به نظر  بنگاه فرانشانتری برای محاسبه کشش و در نتیجه  تابع تولید ترانسلوگ انتخاب مناسب ،یک صنعت یکی خواهد بود. بنابراین
 رسد. می
 

 پژوهش شناسیروش
آکربرگ و همکاران اساس  و روش تخمین تابع تولید بر (2112وارزینسکی )الکر و  دیاساس  در این پژوهش بر فرانشانروش تخمین 

  شود. ها داده می شرح کامل آن بخشطور مختصر در فصل مرور ادبیات اشاره شد و در این . این دو روش بهاست (2115)
 

 (4214الکر و وارزینسکی ) دیاساس  بر فرانشانتخمین 
 تعریف شده باشد: (16رابطه )نگاه به شکل فرض کنیم تابع تولید ب

(16)                      
با فرض کمینه کردن هزینه تولید توسط  .استسرمایه   وری و  ، بهرهΩهای متغیر تولید است. همچنین  ، بردار ورودی این رابطه  در

 رسیم: می (17)سازی به رابطه هینهو نوشتن شرط مرتبه اول مسئله ببنگاه 
(17)     

    
         

       
    

   
   اگر رابطه را در 

   
 رسیم: می (13)ضرب و مرتب کنیم به رابطه  

                                                      
1. Autoregressive 
2. AR)1( 

، بهره وری و 
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همبسته درجه یک، فرض یک رابطه خودبا  ،داشته باشد. بنابراین 2درجه یک 1همبستهیک رابطه خود  شود که تابع  فرض می معموالً
 نیتخم اتیدر ادب وری دوره قبل در هر دوره محاسبه شود. وری بر بهره مانده رگرسیون بهرهکافی است باقی  دست آوردن مقدار  هبرای ب

فرض  ،همچنینمنتظره بوده است. ریبنگاه غ یبرا tو  t-1زمان  نیب ω ندیکه در فرا شود یشناخته م ینوآور یبه نوع     د،یتابع تول
 رو، نی. از اکندیانتخاب م tکارگر را در زمان  یرویو مقدار ن t-1را در دوره  هیسرما زانی، مtخود در زمان  دیتول یکه بنگاه برا شود یم

مقدار آن در دوره قبل  رایبگذارد؛ ز ریشده تاثاستفاده هیسرما زانیبنگاه در م میبر تصم تواندیشده توسط بنگاه نممشاهده یمقدار نوآور
از داده  ،بنابراین .بگذارد ریبنگاه تاث نهیر تعداد کارگر بهب تواندیم tشده در دوره مشاهده ینوآور نیوضوح ابه ،یانتخاب شده است. از طرف

این  ندارد. یبنگاه ارتباطمنتظره دوره بعد ریشده و غمشاهده یوضوح با نوآورکه به شود یکارگر استفاده م یروین یدوره قبل برا کی
  و میزان سرمایه tشده بنگاه در دوره ل شرط متعامد بودن نوآوری مشاهدهشود: او منجر می گشتاوربه دو شرط ( 14) فروض در رابطه
 .t-1و مقدار نیروی کارگر بنگاه در دوره  tشده بنگاه در دوره م شرط متعامد بودن نوآوری مشاهدهو دو tبنگاه در زمان 

به دلیل بهبودهایی که در تخمین تابع  (2115آکربرگ و همکاران )از روش  برای تخمین تابع تولید هر صنعت ن پژوهشما در ای
به انجام مرحله دوم تخمین تابع تولید  ،برخالف دو روش قبلی ،در این روشما  ،طور که اشاره شد کنیم. همان استفاده می ،اند تولید داده

 داریم.نیاز هم 
 ;Amiri, 2015) اند در اقتصاد ایران پرداخته و نقش آن قدرت انحصار رقابت و مطالعات داخلی مقاالت متعددی به موضوعدر 

Shahiki Tash & Nourozi, 2016; Bagheri & Nazeman, 2020 .) پژوهش ،های اخیر سالدرهای  با استفاده از دادهتابع تولید را  هایی
 ; & Pilehvari & Rahmati, 2016Feriz & Yousefi, -Birjandi; Yousefi, 2017Esfahani)اند  تخمین زده های صنعتی خرد بنگاه

ضرایب متغیرها مرسوم در ادبیات تخمین تابع تولید، ی هاپژوهش تابع کاب داگالس برای تخمین و همانند ها،پژوهش. در این (2017
 ،نداشته باشیم. به همین دلیل کشش ثابت های یک صنعت بنگاهشده است. ما در این پژوهش نیاز داریم که برای همه گرفته ثابت در نظر

ایم که هر بنگاه در هر زمانی کشش مختص خود را خواهد داشت. البته امکان تخمین تابع تولید  ما تابع تولید ترانسلوگ را در نظر گرفته
های تخمین تابع تولید، تخمین کشش و در  وشدلیل ماهیت ره اما ب ،دار برای هر سال صنعت وجود دارد کاب داگالس با ضرایب اندیس

 با تخمین تابع تولید برای هر سال در هر صنعت، در ،یننپذیر نبود. همچ( در داده امکان1832ای سال اول )بر فرانشاننتیجه تخمین 
های  سال برای تمامی بنگاهشده در هر زده، اما مقادیر کشش تخمینهای مختلف کشش متفاوتی خواهد داشت که هر بنگاه در سال حالی

ها به نظر  بنگاه فرانشانتری برای محاسبه کشش و در نتیجه  تابع تولید ترانسلوگ انتخاب مناسب ،یک صنعت یکی خواهد بود. بنابراین
 رسد. می
 

 پژوهش شناسیروش
آکربرگ و همکاران اساس  و روش تخمین تابع تولید بر (2112وارزینسکی )الکر و  دیاساس  در این پژوهش بر فرانشانروش تخمین 

  شود. ها داده می شرح کامل آن بخشطور مختصر در فصل مرور ادبیات اشاره شد و در این . این دو روش بهاست (2115)
 

 (4214الکر و وارزینسکی ) دیاساس  بر فرانشانتخمین 
 تعریف شده باشد: (16رابطه )نگاه به شکل فرض کنیم تابع تولید ب

(16)                      
با فرض کمینه کردن هزینه تولید توسط  .استسرمایه   وری و  ، بهرهΩهای متغیر تولید است. همچنین  ، بردار ورودی این رابطه  در

 رسیم: می (17)سازی به رابطه هینهو نوشتن شرط مرتبه اول مسئله ببنگاه 
(17)     

    
         

       
    

   
   اگر رابطه را در 

   
 رسیم: می (13)ضرب و مرتب کنیم به رابطه  

                                                      
1. Autoregressive 
2. AR)1( 

، بردار ورودی های متغیر تولید است. همچنین 
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همبسته درجه یک، فرض یک رابطه خودبا  ،داشته باشد. بنابراین 2درجه یک 1همبستهیک رابطه خود  شود که تابع  فرض می معموالً
 نیتخم اتیدر ادب وری دوره قبل در هر دوره محاسبه شود. وری بر بهره مانده رگرسیون بهرهکافی است باقی  دست آوردن مقدار  هبرای ب

فرض  ،همچنینمنتظره بوده است. ریبنگاه غ یبرا tو  t-1زمان  نیب ω ندیکه در فرا شود یشناخته م ینوآور یبه نوع     د،یتابع تول
 رو، نی. از اکندیانتخاب م tکارگر را در زمان  یرویو مقدار ن t-1را در دوره  هیسرما زانی، مtخود در زمان  دیتول یکه بنگاه برا شود یم

مقدار آن در دوره قبل  رایبگذارد؛ ز ریشده تاثاستفاده هیسرما زانیبنگاه در م میبر تصم تواندیشده توسط بنگاه نممشاهده یمقدار نوآور
از داده  ،بنابراین .بگذارد ریبنگاه تاث نهیر تعداد کارگر بهب تواندیم tشده در دوره مشاهده ینوآور نیوضوح ابه ،یانتخاب شده است. از طرف

این  ندارد. یبنگاه ارتباطمنتظره دوره بعد ریشده و غمشاهده یوضوح با نوآورکه به شود یکارگر استفاده م یروین یدوره قبل برا کی
  و میزان سرمایه tشده بنگاه در دوره ل شرط متعامد بودن نوآوری مشاهدهشود: او منجر می گشتاوربه دو شرط ( 14) فروض در رابطه
 .t-1و مقدار نیروی کارگر بنگاه در دوره  tشده بنگاه در دوره م شرط متعامد بودن نوآوری مشاهدهو دو tبنگاه در زمان 

به دلیل بهبودهایی که در تخمین تابع  (2115آکربرگ و همکاران )از روش  برای تخمین تابع تولید هر صنعت ن پژوهشما در ای
به انجام مرحله دوم تخمین تابع تولید  ،برخالف دو روش قبلی ،در این روشما  ،طور که اشاره شد کنیم. همان استفاده می ،اند تولید داده

 داریم.نیاز هم 
 ;Amiri, 2015) اند در اقتصاد ایران پرداخته و نقش آن قدرت انحصار رقابت و مطالعات داخلی مقاالت متعددی به موضوعدر 

Shahiki Tash & Nourozi, 2016; Bagheri & Nazeman, 2020 .) پژوهش ،های اخیر سالدرهای  با استفاده از دادهتابع تولید را  هایی
 ; & Pilehvari & Rahmati, 2016Feriz & Yousefi, -Birjandi; Yousefi, 2017Esfahani)اند  تخمین زده های صنعتی خرد بنگاه

ضرایب متغیرها مرسوم در ادبیات تخمین تابع تولید، ی هاپژوهش تابع کاب داگالس برای تخمین و همانند ها،پژوهش. در این (2017
 ،نداشته باشیم. به همین دلیل کشش ثابت های یک صنعت بنگاهشده است. ما در این پژوهش نیاز داریم که برای همه گرفته ثابت در نظر

ایم که هر بنگاه در هر زمانی کشش مختص خود را خواهد داشت. البته امکان تخمین تابع تولید  ما تابع تولید ترانسلوگ را در نظر گرفته
های تخمین تابع تولید، تخمین کشش و در  وشدلیل ماهیت ره اما ب ،دار برای هر سال صنعت وجود دارد کاب داگالس با ضرایب اندیس

 با تخمین تابع تولید برای هر سال در هر صنعت، در ،یننپذیر نبود. همچ( در داده امکان1832ای سال اول )بر فرانشاننتیجه تخمین 
های  سال برای تمامی بنگاهشده در هر زده، اما مقادیر کشش تخمینهای مختلف کشش متفاوتی خواهد داشت که هر بنگاه در سال حالی

ها به نظر  بنگاه فرانشانتری برای محاسبه کشش و در نتیجه  تابع تولید ترانسلوگ انتخاب مناسب ،یک صنعت یکی خواهد بود. بنابراین
 رسد. می
 

 پژوهش شناسیروش
آکربرگ و همکاران اساس  و روش تخمین تابع تولید بر (2112وارزینسکی )الکر و  دیاساس  در این پژوهش بر فرانشانروش تخمین 

  شود. ها داده می شرح کامل آن بخشطور مختصر در فصل مرور ادبیات اشاره شد و در این . این دو روش بهاست (2115)
 

 (4214الکر و وارزینسکی ) دیاساس  بر فرانشانتخمین 
 تعریف شده باشد: (16رابطه )نگاه به شکل فرض کنیم تابع تولید ب

(16)                      
با فرض کمینه کردن هزینه تولید توسط  .استسرمایه   وری و  ، بهرهΩهای متغیر تولید است. همچنین  ، بردار ورودی این رابطه  در

 رسیم: می (17)سازی به رابطه هینهو نوشتن شرط مرتبه اول مسئله ببنگاه 
(17)     

    
         

       
    

   
   اگر رابطه را در 

   
 رسیم: می (13)ضرب و مرتب کنیم به رابطه  

                                                      
1. Autoregressive 
2. AR)1( 

در این رابطه 
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همبسته درجه یک، فرض یک رابطه خودبا  ،داشته باشد. بنابراین 2درجه یک 1همبستهیک رابطه خود  شود که تابع  فرض می معموالً
 نیتخم اتیدر ادب وری دوره قبل در هر دوره محاسبه شود. وری بر بهره مانده رگرسیون بهرهکافی است باقی  دست آوردن مقدار  هبرای ب

فرض  ،همچنینمنتظره بوده است. ریبنگاه غ یبرا tو  t-1زمان  نیب ω ندیکه در فرا شود یشناخته م ینوآور یبه نوع     د،یتابع تول
 رو، نی. از اکندیانتخاب م tکارگر را در زمان  یرویو مقدار ن t-1را در دوره  هیسرما زانی، مtخود در زمان  دیتول یکه بنگاه برا شود یم

مقدار آن در دوره قبل  رایبگذارد؛ ز ریشده تاثاستفاده هیسرما زانیبنگاه در م میبر تصم تواندیشده توسط بنگاه نممشاهده یمقدار نوآور
از داده  ،بنابراین .بگذارد ریبنگاه تاث نهیر تعداد کارگر بهب تواندیم tشده در دوره مشاهده ینوآور نیوضوح ابه ،یانتخاب شده است. از طرف

این  ندارد. یبنگاه ارتباطمنتظره دوره بعد ریشده و غمشاهده یوضوح با نوآورکه به شود یکارگر استفاده م یروین یدوره قبل برا کی
  و میزان سرمایه tشده بنگاه در دوره ل شرط متعامد بودن نوآوری مشاهدهشود: او منجر می گشتاوربه دو شرط ( 14) فروض در رابطه
 .t-1و مقدار نیروی کارگر بنگاه در دوره  tشده بنگاه در دوره م شرط متعامد بودن نوآوری مشاهدهو دو tبنگاه در زمان 

به دلیل بهبودهایی که در تخمین تابع  (2115آکربرگ و همکاران )از روش  برای تخمین تابع تولید هر صنعت ن پژوهشما در ای
به انجام مرحله دوم تخمین تابع تولید  ،برخالف دو روش قبلی ،در این روشما  ،طور که اشاره شد کنیم. همان استفاده می ،اند تولید داده

 داریم.نیاز هم 
 ;Amiri, 2015) اند در اقتصاد ایران پرداخته و نقش آن قدرت انحصار رقابت و مطالعات داخلی مقاالت متعددی به موضوعدر 

Shahiki Tash & Nourozi, 2016; Bagheri & Nazeman, 2020 .) پژوهش ،های اخیر سالدرهای  با استفاده از دادهتابع تولید را  هایی
 ; & Pilehvari & Rahmati, 2016Feriz & Yousefi, -Birjandi; Yousefi, 2017Esfahani)اند  تخمین زده های صنعتی خرد بنگاه

ضرایب متغیرها مرسوم در ادبیات تخمین تابع تولید، ی هاپژوهش تابع کاب داگالس برای تخمین و همانند ها،پژوهش. در این (2017
 ،نداشته باشیم. به همین دلیل کشش ثابت های یک صنعت بنگاهشده است. ما در این پژوهش نیاز داریم که برای همه گرفته ثابت در نظر

ایم که هر بنگاه در هر زمانی کشش مختص خود را خواهد داشت. البته امکان تخمین تابع تولید  ما تابع تولید ترانسلوگ را در نظر گرفته
های تخمین تابع تولید، تخمین کشش و در  وشدلیل ماهیت ره اما ب ،دار برای هر سال صنعت وجود دارد کاب داگالس با ضرایب اندیس

 با تخمین تابع تولید برای هر سال در هر صنعت، در ،یننپذیر نبود. همچ( در داده امکان1832ای سال اول )بر فرانشاننتیجه تخمین 
های  سال برای تمامی بنگاهشده در هر زده، اما مقادیر کشش تخمینهای مختلف کشش متفاوتی خواهد داشت که هر بنگاه در سال حالی

ها به نظر  بنگاه فرانشانتری برای محاسبه کشش و در نتیجه  تابع تولید ترانسلوگ انتخاب مناسب ،یک صنعت یکی خواهد بود. بنابراین
 رسد. می
 

 پژوهش شناسیروش
آکربرگ و همکاران اساس  و روش تخمین تابع تولید بر (2112وارزینسکی )الکر و  دیاساس  در این پژوهش بر فرانشانروش تخمین 

  شود. ها داده می شرح کامل آن بخشطور مختصر در فصل مرور ادبیات اشاره شد و در این . این دو روش بهاست (2115)
 

 (4214الکر و وارزینسکی ) دیاساس  بر فرانشانتخمین 
 تعریف شده باشد: (16رابطه )نگاه به شکل فرض کنیم تابع تولید ب

(16)                      
با فرض کمینه کردن هزینه تولید توسط  .استسرمایه   وری و  ، بهرهΩهای متغیر تولید است. همچنین  ، بردار ورودی این رابطه  در

 رسیم: می (17)سازی به رابطه هینهو نوشتن شرط مرتبه اول مسئله ببنگاه 
(17)     

    
         

       
    

   
   اگر رابطه را در 

   
 رسیم: می (13)ضرب و مرتب کنیم به رابطه  

                                                      
1. Autoregressive 
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    به صورت فرانشانکشش ورودی متغیر است. با تعریف      در رابطه فوق 

 آید: درمی (13رابطه )به فرم  فرانشان، رابطه تخمین   
(13)         

      
       

 
که با روش ) کششتخمین و  محاسبه است(موجود قابلهای  سادگی از دادهبه محاسبه مقدار کسر )که به فرانشانبرای محاسبه  ،بنابراین

 نیاز داریم. محاسبه است(تخمین تابع تولید قابل
 

 (4212آکربرگ و همکاران )اساس  تخمین تابع تولید بر
، تخمین کشش است. برای تخمین کشش، تابع تولید فرانشانترین بخش تخمین  شود، چالشی ( مشاهده می13طور که از رابطه )همان

 استفاده شده است: (21رابطه )ترانسلوگ به فرم 
(21)                                                   

و لگاریتم سرمایه است. کشش نیروی کارگر با استفاده از  ،کارگرافزوده، لگاریتم نیروی ترتیب لگاریتم ارزش به  و   ،   (،21)در رابطه 
 آید: دست می هب (21)تخمین تابع تولید ترانسلوگ از رابطه 

(21)  ̂     ̂    ̂       ̂      
 کنیم: را اجرا می (22)در مرحله اول رگرسیون  ابتدا (2115آکربرگ و همکاران )روش با استفاده از 

(22)                         
برقرار باشد.         نظر گرفتیم که در آن شرط  در       به فرم  ها را به فرم جمع تمام ضرب      در این مرحله ما 

نهاده  دهندۀنشان  جا که در این شده است؛ به این معنا استفاده (2118لوینسون و پترین ) دقت شود که در رابطه باال از پروکسی
 ای است. واسطه

گیری تولید برای  )برای تصحیح خطای اندازه    و یک تخمین از     ̂  با انجام رگرسیون باال ما یک تخمین از تولید انتظاری 
 :است (28رابطه )تولید مورد انتظار به شکل  ،آوریم. در مرحله اول دست می ه( بفرانشاناستفاده در رابطه 

(28)  ̂                                                     
( و سرمایه بنگاه جایگزین شده است. در 2118لوینسون و پترین، ای )پروکسی  نهاده واسطه وری بنگاه به عنوان تابعی از که در آن بهره

 کنیم: وری استفاده می بهرهبرای از فرض فرایند مارکوف )یعنی فقط تابع حالت قبل بودن(  ،تخمین تابع تولید ،مرحله دوم
(24)                   

اما با  ،وری مورد انتظار در هر دوره استفاده کرد دست آوردن بهره هتر نیز برای بهای دو دوره قبل، سه دوره قبل و بیش وری توان از بهره می
همبسته درجه یک ین پژوهش از رابطه استاندارد خودتری در داده برای تخمین تابع تولید نیاز است. ما در ااین کار تعداد حذفیات بیش

مانده رگرسیون نیز  ، باقی و سپس مقدار  وری ، مقدار بهره                     ها،  کنیم. برای هر مقدار فرضی از  استفاده می
 زیر برای تخمین ضرایب تابع تولید استفاده شده است: گشتاورمحاسبه است. در این پژوهش از شروط قابل

(25) 

 

 

(

 
 
 
      

(

  
 
     
   
      

    
        )

  
 

)

 
 
 
   

ین پژوهش ما را کمینه کند. برای این کار در ا گشتاوردنبال ضرایبی هستیم که شرط به   عدی بُپنجما برای پیدا کردن ضرایب در فضای 
با این  ،است گشتاوربیانگر شروط  (14) رابطه (، مشابه25) رابطه استفاده شده است. 1ای مرحلهیافته بهینه دواز روش گشتاورهای تعمیم

 جا دقیقاًاست که در این گشتاورمجهول نیازمند پنج  پنجبه دلیل وجود  (،25) اما در رابطه ،بود گشتاورنیازمند دو  (14) تفاوت که رابطه

                                                      
1. Two-Step Optimal GMM 
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 :است (28رابطه )تولید مورد انتظار به شکل  ،آوریم. در مرحله اول دست می ه( بفرانشاناستفاده در رابطه 

(28)  ̂                                                     
( و سرمایه بنگاه جایگزین شده است. در 2118لوینسون و پترین، ای )پروکسی  نهاده واسطه وری بنگاه به عنوان تابعی از که در آن بهره

 کنیم: وری استفاده می بهرهبرای از فرض فرایند مارکوف )یعنی فقط تابع حالت قبل بودن(  ،تخمین تابع تولید ،مرحله دوم
(24)                   

اما با  ،وری مورد انتظار در هر دوره استفاده کرد دست آوردن بهره هتر نیز برای بهای دو دوره قبل، سه دوره قبل و بیش وری توان از بهره می
همبسته درجه یک ین پژوهش از رابطه استاندارد خودتری در داده برای تخمین تابع تولید نیاز است. ما در ااین کار تعداد حذفیات بیش

مانده رگرسیون نیز  ، باقی و سپس مقدار  وری ، مقدار بهره                     ها،  کنیم. برای هر مقدار فرضی از  استفاده می
 زیر برای تخمین ضرایب تابع تولید استفاده شده است: گشتاورمحاسبه است. در این پژوهش از شروط قابل
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ین پژوهش ما را کمینه کند. برای این کار در ا گشتاوردنبال ضرایبی هستیم که شرط به   عدی بُپنجما برای پیدا کردن ضرایب در فضای 
با این  ،است گشتاوربیانگر شروط  (14) رابطه (، مشابه25) رابطه استفاده شده است. 1ای مرحلهیافته بهینه دواز روش گشتاورهای تعمیم
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    به صورت فرانشانکشش ورودی متغیر است. با تعریف      در رابطه فوق 

 آید: درمی (13رابطه )به فرم  فرانشان، رابطه تخمین   
(13)         

      
       

 
که با روش ) کششتخمین و  محاسبه است(موجود قابلهای  سادگی از دادهبه محاسبه مقدار کسر )که به فرانشانبرای محاسبه  ،بنابراین

 نیاز داریم. محاسبه است(تخمین تابع تولید قابل
 

 (4212آکربرگ و همکاران )اساس  تخمین تابع تولید بر
، تخمین کشش است. برای تخمین کشش، تابع تولید فرانشانترین بخش تخمین  شود، چالشی ( مشاهده می13طور که از رابطه )همان

 استفاده شده است: (21رابطه )ترانسلوگ به فرم 
(21)                                                   

و لگاریتم سرمایه است. کشش نیروی کارگر با استفاده از  ،کارگرافزوده، لگاریتم نیروی ترتیب لگاریتم ارزش به  و   ،   (،21)در رابطه 
 آید: دست می هب (21)تخمین تابع تولید ترانسلوگ از رابطه 

(21)  ̂     ̂    ̂       ̂      
 کنیم: را اجرا می (22)در مرحله اول رگرسیون  ابتدا (2115آکربرگ و همکاران )روش با استفاده از 

(22)                         
برقرار باشد.         نظر گرفتیم که در آن شرط  در       به فرم  ها را به فرم جمع تمام ضرب      در این مرحله ما 

نهاده  دهندۀنشان  جا که در این شده است؛ به این معنا استفاده (2118لوینسون و پترین ) دقت شود که در رابطه باال از پروکسی
 ای است. واسطه

گیری تولید برای  )برای تصحیح خطای اندازه    و یک تخمین از     ̂  با انجام رگرسیون باال ما یک تخمین از تولید انتظاری 
 :است (28رابطه )تولید مورد انتظار به شکل  ،آوریم. در مرحله اول دست می ه( بفرانشاناستفاده در رابطه 

(28)  ̂                                                     
( و سرمایه بنگاه جایگزین شده است. در 2118لوینسون و پترین، ای )پروکسی  نهاده واسطه وری بنگاه به عنوان تابعی از که در آن بهره

 کنیم: وری استفاده می بهرهبرای از فرض فرایند مارکوف )یعنی فقط تابع حالت قبل بودن(  ،تخمین تابع تولید ،مرحله دوم
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اما با  ،وری مورد انتظار در هر دوره استفاده کرد دست آوردن بهره هتر نیز برای بهای دو دوره قبل، سه دوره قبل و بیش وری توان از بهره می
همبسته درجه یک ین پژوهش از رابطه استاندارد خودتری در داده برای تخمین تابع تولید نیاز است. ما در ااین کار تعداد حذفیات بیش
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موجود  داده های  از  به سادگی  )که  کسر  مقدار  محاسبه  به  فرانشان  محاسبه  برای  بنابراین، 
قابل محاسبه است( و تخمین کشش )که با روش تخمین تابع تولید قابل محاسبه است( نیاز داریم.

تخمين تابع توليد بر اساس آکربرگ و همکاران )2015(

همان طور که از رابطه )19( مشاهده می شود، چالشی ترین بخش تخمین فرانشان، تخمین کشش 
است. برای تخمین کشش، تابع تولید ترانسلوگ به فرم رابطه )20( استفاده شده است:
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    به صورت فرانشانکشش ورودی متغیر است. با تعریف      در رابطه فوق 

 آید: درمی (13رابطه )به فرم  فرانشان، رابطه تخمین   
(13)         

      
       

 
که با روش ) کششتخمین و  محاسبه است(موجود قابلهای  سادگی از دادهبه محاسبه مقدار کسر )که به فرانشانبرای محاسبه  ،بنابراین

 نیاز داریم. محاسبه است(تخمین تابع تولید قابل
 

 (4212آکربرگ و همکاران )اساس  تخمین تابع تولید بر
، تخمین کشش است. برای تخمین کشش، تابع تولید فرانشانترین بخش تخمین  شود، چالشی ( مشاهده می13طور که از رابطه )همان

 استفاده شده است: (21رابطه )ترانسلوگ به فرم 
(21)                                                   

و لگاریتم سرمایه است. کشش نیروی کارگر با استفاده از  ،کارگرافزوده، لگاریتم نیروی ترتیب لگاریتم ارزش به  و   ،   (،21)در رابطه 
 آید: دست می هب (21)تخمین تابع تولید ترانسلوگ از رابطه 

(21)  ̂     ̂    ̂       ̂      
 کنیم: را اجرا می (22)در مرحله اول رگرسیون  ابتدا (2115آکربرگ و همکاران )روش با استفاده از 

(22)                         
برقرار باشد.         نظر گرفتیم که در آن شرط  در       به فرم  ها را به فرم جمع تمام ضرب      در این مرحله ما 

نهاده  دهندۀنشان  جا که در این شده است؛ به این معنا استفاده (2118لوینسون و پترین ) دقت شود که در رابطه باال از پروکسی
 ای است. واسطه

گیری تولید برای  )برای تصحیح خطای اندازه    و یک تخمین از     ̂  با انجام رگرسیون باال ما یک تخمین از تولید انتظاری 
 :است (28رابطه )تولید مورد انتظار به شکل  ،آوریم. در مرحله اول دست می ه( بفرانشاناستفاده در رابطه 

(28)  ̂                                                     
( و سرمایه بنگاه جایگزین شده است. در 2118لوینسون و پترین، ای )پروکسی  نهاده واسطه وری بنگاه به عنوان تابعی از که در آن بهره

 کنیم: وری استفاده می بهرهبرای از فرض فرایند مارکوف )یعنی فقط تابع حالت قبل بودن(  ،تخمین تابع تولید ،مرحله دوم
(24)                   

اما با  ،وری مورد انتظار در هر دوره استفاده کرد دست آوردن بهره هتر نیز برای بهای دو دوره قبل، سه دوره قبل و بیش وری توان از بهره می
همبسته درجه یک ین پژوهش از رابطه استاندارد خودتری در داده برای تخمین تابع تولید نیاز است. ما در ااین کار تعداد حذفیات بیش

مانده رگرسیون نیز  ، باقی و سپس مقدار  وری ، مقدار بهره                     ها،  کنیم. برای هر مقدار فرضی از  استفاده می
 زیر برای تخمین ضرایب تابع تولید استفاده شده است: گشتاورمحاسبه است. در این پژوهش از شروط قابل
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ین پژوهش ما را کمینه کند. برای این کار در ا گشتاوردنبال ضرایبی هستیم که شرط به   عدی بُپنجما برای پیدا کردن ضرایب در فضای 
با این  ،است گشتاوربیانگر شروط  (14) رابطه (، مشابه25) رابطه استفاده شده است. 1ای مرحلهیافته بهینه دواز روش گشتاورهای تعمیم
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 به ترتیب لگاریتم ارزش افزوده، لگاریتم نیروی کارگر، و لگاریتم سرمایه 
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    به صورت فرانشانکشش ورودی متغیر است. با تعریف      در رابطه فوق 

 آید: درمی (13رابطه )به فرم  فرانشان، رابطه تخمین   
(13)         

      
       

 
که با روش ) کششتخمین و  محاسبه است(موجود قابلهای  سادگی از دادهبه محاسبه مقدار کسر )که به فرانشانبرای محاسبه  ،بنابراین

 نیاز داریم. محاسبه است(تخمین تابع تولید قابل
 

 (4212آکربرگ و همکاران )اساس  تخمین تابع تولید بر
، تخمین کشش است. برای تخمین کشش، تابع تولید فرانشانترین بخش تخمین  شود، چالشی ( مشاهده می13طور که از رابطه )همان

 استفاده شده است: (21رابطه )ترانسلوگ به فرم 
(21)                                                   

و لگاریتم سرمایه است. کشش نیروی کارگر با استفاده از  ،کارگرافزوده، لگاریتم نیروی ترتیب لگاریتم ارزش به  و   ،   (،21)در رابطه 
 آید: دست می هب (21)تخمین تابع تولید ترانسلوگ از رابطه 

(21)  ̂     ̂    ̂       ̂      
 کنیم: را اجرا می (22)در مرحله اول رگرسیون  ابتدا (2115آکربرگ و همکاران )روش با استفاده از 

(22)                         
برقرار باشد.         نظر گرفتیم که در آن شرط  در       به فرم  ها را به فرم جمع تمام ضرب      در این مرحله ما 

نهاده  دهندۀنشان  جا که در این شده است؛ به این معنا استفاده (2118لوینسون و پترین ) دقت شود که در رابطه باال از پروکسی
 ای است. واسطه

گیری تولید برای  )برای تصحیح خطای اندازه    و یک تخمین از     ̂  با انجام رگرسیون باال ما یک تخمین از تولید انتظاری 
 :است (28رابطه )تولید مورد انتظار به شکل  ،آوریم. در مرحله اول دست می ه( بفرانشاناستفاده در رابطه 

(28)  ̂                                                     
( و سرمایه بنگاه جایگزین شده است. در 2118لوینسون و پترین، ای )پروکسی  نهاده واسطه وری بنگاه به عنوان تابعی از که در آن بهره

 کنیم: وری استفاده می بهرهبرای از فرض فرایند مارکوف )یعنی فقط تابع حالت قبل بودن(  ،تخمین تابع تولید ،مرحله دوم
(24)                   

اما با  ،وری مورد انتظار در هر دوره استفاده کرد دست آوردن بهره هتر نیز برای بهای دو دوره قبل، سه دوره قبل و بیش وری توان از بهره می
همبسته درجه یک ین پژوهش از رابطه استاندارد خودتری در داده برای تخمین تابع تولید نیاز است. ما در ااین کار تعداد حذفیات بیش

مانده رگرسیون نیز  ، باقی و سپس مقدار  وری ، مقدار بهره                     ها،  کنیم. برای هر مقدار فرضی از  استفاده می
 زیر برای تخمین ضرایب تابع تولید استفاده شده است: گشتاورمحاسبه است. در این پژوهش از شروط قابل
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    به صورت فرانشانکشش ورودی متغیر است. با تعریف      در رابطه فوق 

 آید: درمی (13رابطه )به فرم  فرانشان، رابطه تخمین   
(13)         

      
       

 
که با روش ) کششتخمین و  محاسبه است(موجود قابلهای  سادگی از دادهبه محاسبه مقدار کسر )که به فرانشانبرای محاسبه  ،بنابراین

 نیاز داریم. محاسبه است(تخمین تابع تولید قابل
 

 (4212آکربرگ و همکاران )اساس  تخمین تابع تولید بر
، تخمین کشش است. برای تخمین کشش، تابع تولید فرانشانترین بخش تخمین  شود، چالشی ( مشاهده می13طور که از رابطه )همان

 استفاده شده است: (21رابطه )ترانسلوگ به فرم 
(21)                                                   

و لگاریتم سرمایه است. کشش نیروی کارگر با استفاده از  ،کارگرافزوده، لگاریتم نیروی ترتیب لگاریتم ارزش به  و   ،   (،21)در رابطه 
 آید: دست می هب (21)تخمین تابع تولید ترانسلوگ از رابطه 

(21)  ̂     ̂    ̂       ̂      
 کنیم: را اجرا می (22)در مرحله اول رگرسیون  ابتدا (2115آکربرگ و همکاران )روش با استفاده از 

(22)                         
برقرار باشد.         نظر گرفتیم که در آن شرط  در       به فرم  ها را به فرم جمع تمام ضرب      در این مرحله ما 

نهاده  دهندۀنشان  جا که در این شده است؛ به این معنا استفاده (2118لوینسون و پترین ) دقت شود که در رابطه باال از پروکسی
 ای است. واسطه

گیری تولید برای  )برای تصحیح خطای اندازه    و یک تخمین از     ̂  با انجام رگرسیون باال ما یک تخمین از تولید انتظاری 
 :است (28رابطه )تولید مورد انتظار به شکل  ،آوریم. در مرحله اول دست می ه( بفرانشاناستفاده در رابطه 

(28)  ̂                                                     
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(25) 
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ین پژوهش ما را کمینه کند. برای این کار در ا گشتاوردنبال ضرایبی هستیم که شرط به   عدی بُپنجما برای پیدا کردن ضرایب در فضای 
با این  ،است گشتاوربیانگر شروط  (14) رابطه (، مشابه25) رابطه استفاده شده است. 1ای مرحلهیافته بهینه دواز روش گشتاورهای تعمیم

 جا دقیقاًاست که در این گشتاورمجهول نیازمند پنج  پنجبه دلیل وجود  (،25) اما در رابطه ،بود گشتاورنیازمند دو  (14) تفاوت که رابطه

                                                      
1. Two-Step Optimal GMM 

 را به فرم جمع تمام ضرب ها به فرم 
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(13)      
       
    

   
   

  
   
       
   

 
    به صورت فرانشانکشش ورودی متغیر است. با تعریف      در رابطه فوق 

 آید: درمی (13رابطه )به فرم  فرانشان، رابطه تخمین   
(13)         

      
       

 
که با روش ) کششتخمین و  محاسبه است(موجود قابلهای  سادگی از دادهبه محاسبه مقدار کسر )که به فرانشانبرای محاسبه  ،بنابراین

 نیاز داریم. محاسبه است(تخمین تابع تولید قابل
 

 (4212آکربرگ و همکاران )اساس  تخمین تابع تولید بر
، تخمین کشش است. برای تخمین کشش، تابع تولید فرانشانترین بخش تخمین  شود، چالشی ( مشاهده می13طور که از رابطه )همان

 استفاده شده است: (21رابطه )ترانسلوگ به فرم 
(21)                                                   

و لگاریتم سرمایه است. کشش نیروی کارگر با استفاده از  ،کارگرافزوده، لگاریتم نیروی ترتیب لگاریتم ارزش به  و   ،   (،21)در رابطه 
 آید: دست می هب (21)تخمین تابع تولید ترانسلوگ از رابطه 

(21)  ̂     ̂    ̂       ̂      
 کنیم: را اجرا می (22)در مرحله اول رگرسیون  ابتدا (2115آکربرگ و همکاران )روش با استفاده از 

(22)                         
برقرار باشد.         نظر گرفتیم که در آن شرط  در       به فرم  ها را به فرم جمع تمام ضرب      در این مرحله ما 

نهاده  دهندۀنشان  جا که در این شده است؛ به این معنا استفاده (2118لوینسون و پترین ) دقت شود که در رابطه باال از پروکسی
 ای است. واسطه

گیری تولید برای  )برای تصحیح خطای اندازه    و یک تخمین از     ̂  با انجام رگرسیون باال ما یک تخمین از تولید انتظاری 
 :است (28رابطه )تولید مورد انتظار به شکل  ،آوریم. در مرحله اول دست می ه( بفرانشاناستفاده در رابطه 

(28)  ̂                                                     
( و سرمایه بنگاه جایگزین شده است. در 2118لوینسون و پترین، ای )پروکسی  نهاده واسطه وری بنگاه به عنوان تابعی از که در آن بهره

 کنیم: وری استفاده می بهرهبرای از فرض فرایند مارکوف )یعنی فقط تابع حالت قبل بودن(  ،تخمین تابع تولید ،مرحله دوم
(24)                   

اما با  ،وری مورد انتظار در هر دوره استفاده کرد دست آوردن بهره هتر نیز برای بهای دو دوره قبل، سه دوره قبل و بیش وری توان از بهره می
همبسته درجه یک ین پژوهش از رابطه استاندارد خودتری در داده برای تخمین تابع تولید نیاز است. ما در ااین کار تعداد حذفیات بیش

مانده رگرسیون نیز  ، باقی و سپس مقدار  وری ، مقدار بهره                     ها،  کنیم. برای هر مقدار فرضی از  استفاده می
 زیر برای تخمین ضرایب تابع تولید استفاده شده است: گشتاورمحاسبه است. در این پژوهش از شروط قابل

(25) 
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ین پژوهش ما را کمینه کند. برای این کار در ا گشتاوردنبال ضرایبی هستیم که شرط به   عدی بُپنجما برای پیدا کردن ضرایب در فضای 
با این  ،است گشتاوربیانگر شروط  (14) رابطه (، مشابه25) رابطه استفاده شده است. 1ای مرحلهیافته بهینه دواز روش گشتاورهای تعمیم

 جا دقیقاًاست که در این گشتاورمجهول نیازمند پنج  پنجبه دلیل وجود  (،25) اما در رابطه ،بود گشتاورنیازمند دو  (14) تفاوت که رابطه

                                                      
1. Two-Step Optimal GMM 

در این مرحله ما 
 برقرار باشد. دقت شود که در رابطه باال از پروکسی لوینسون و پترین )2003( 
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(13)      
       
    

   
   

  
   
       
   

 
    به صورت فرانشانکشش ورودی متغیر است. با تعریف      در رابطه فوق 

 آید: درمی (13رابطه )به فرم  فرانشان، رابطه تخمین   
(13)         

      
       

 
که با روش ) کششتخمین و  محاسبه است(موجود قابلهای  سادگی از دادهبه محاسبه مقدار کسر )که به فرانشانبرای محاسبه  ،بنابراین

 نیاز داریم. محاسبه است(تخمین تابع تولید قابل
 

 (4212آکربرگ و همکاران )اساس  تخمین تابع تولید بر
، تخمین کشش است. برای تخمین کشش، تابع تولید فرانشانترین بخش تخمین  شود، چالشی ( مشاهده می13طور که از رابطه )همان

 استفاده شده است: (21رابطه )ترانسلوگ به فرم 
(21)                                                   

و لگاریتم سرمایه است. کشش نیروی کارگر با استفاده از  ،کارگرافزوده، لگاریتم نیروی ترتیب لگاریتم ارزش به  و   ،   (،21)در رابطه 
 آید: دست می هب (21)تخمین تابع تولید ترانسلوگ از رابطه 

(21)  ̂     ̂    ̂       ̂      
 کنیم: را اجرا می (22)در مرحله اول رگرسیون  ابتدا (2115آکربرگ و همکاران )روش با استفاده از 

(22)                         
برقرار باشد.         نظر گرفتیم که در آن شرط  در       به فرم  ها را به فرم جمع تمام ضرب      در این مرحله ما 

نهاده  دهندۀنشان  جا که در این شده است؛ به این معنا استفاده (2118لوینسون و پترین ) دقت شود که در رابطه باال از پروکسی
 ای است. واسطه

گیری تولید برای  )برای تصحیح خطای اندازه    و یک تخمین از     ̂  با انجام رگرسیون باال ما یک تخمین از تولید انتظاری 
 :است (28رابطه )تولید مورد انتظار به شکل  ،آوریم. در مرحله اول دست می ه( بفرانشاناستفاده در رابطه 

(28)  ̂                                                     
( و سرمایه بنگاه جایگزین شده است. در 2118لوینسون و پترین، ای )پروکسی  نهاده واسطه وری بنگاه به عنوان تابعی از که در آن بهره

 کنیم: وری استفاده می بهرهبرای از فرض فرایند مارکوف )یعنی فقط تابع حالت قبل بودن(  ،تخمین تابع تولید ،مرحله دوم
(24)                   

اما با  ،وری مورد انتظار در هر دوره استفاده کرد دست آوردن بهره هتر نیز برای بهای دو دوره قبل، سه دوره قبل و بیش وری توان از بهره می
همبسته درجه یک ین پژوهش از رابطه استاندارد خودتری در داده برای تخمین تابع تولید نیاز است. ما در ااین کار تعداد حذفیات بیش

مانده رگرسیون نیز  ، باقی و سپس مقدار  وری ، مقدار بهره                     ها،  کنیم. برای هر مقدار فرضی از  استفاده می
 زیر برای تخمین ضرایب تابع تولید استفاده شده است: گشتاورمحاسبه است. در این پژوهش از شروط قابل

(25) 
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ین پژوهش ما را کمینه کند. برای این کار در ا گشتاوردنبال ضرایبی هستیم که شرط به   عدی بُپنجما برای پیدا کردن ضرایب در فضای 
با این  ،است گشتاوربیانگر شروط  (14) رابطه (، مشابه25) رابطه استفاده شده است. 1ای مرحلهیافته بهینه دواز روش گشتاورهای تعمیم

 جا دقیقاًاست که در این گشتاورمجهول نیازمند پنج  پنجبه دلیل وجود  (،25) اما در رابطه ،بود گشتاورنیازمند دو  (14) تفاوت که رابطه

                                                      
1. Two-Step Optimal GMM 

شرط 
 نشان دهندۀ نهاده واسطه ای است.
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(13)      
       
    

   
   

  
   
       
   

 
    به صورت فرانشانکشش ورودی متغیر است. با تعریف      در رابطه فوق 

 آید: درمی (13رابطه )به فرم  فرانشان، رابطه تخمین   
(13)         

      
       

 
که با روش ) کششتخمین و  محاسبه است(موجود قابلهای  سادگی از دادهبه محاسبه مقدار کسر )که به فرانشانبرای محاسبه  ،بنابراین

 نیاز داریم. محاسبه است(تخمین تابع تولید قابل
 

 (4212آکربرگ و همکاران )اساس  تخمین تابع تولید بر
، تخمین کشش است. برای تخمین کشش، تابع تولید فرانشانترین بخش تخمین  شود، چالشی ( مشاهده می13طور که از رابطه )همان

 استفاده شده است: (21رابطه )ترانسلوگ به فرم 
(21)                                                   

و لگاریتم سرمایه است. کشش نیروی کارگر با استفاده از  ،کارگرافزوده، لگاریتم نیروی ترتیب لگاریتم ارزش به  و   ،   (،21)در رابطه 
 آید: دست می هب (21)تخمین تابع تولید ترانسلوگ از رابطه 

(21)  ̂     ̂    ̂       ̂      
 کنیم: را اجرا می (22)در مرحله اول رگرسیون  ابتدا (2115آکربرگ و همکاران )روش با استفاده از 

(22)                         
برقرار باشد.         نظر گرفتیم که در آن شرط  در       به فرم  ها را به فرم جمع تمام ضرب      در این مرحله ما 

نهاده  دهندۀنشان  جا که در این شده است؛ به این معنا استفاده (2118لوینسون و پترین ) دقت شود که در رابطه باال از پروکسی
 ای است. واسطه

گیری تولید برای  )برای تصحیح خطای اندازه    و یک تخمین از     ̂  با انجام رگرسیون باال ما یک تخمین از تولید انتظاری 
 :است (28رابطه )تولید مورد انتظار به شکل  ،آوریم. در مرحله اول دست می ه( بفرانشاناستفاده در رابطه 

(28)  ̂                                                     
( و سرمایه بنگاه جایگزین شده است. در 2118لوینسون و پترین، ای )پروکسی  نهاده واسطه وری بنگاه به عنوان تابعی از که در آن بهره

 کنیم: وری استفاده می بهرهبرای از فرض فرایند مارکوف )یعنی فقط تابع حالت قبل بودن(  ،تخمین تابع تولید ،مرحله دوم
(24)                   

اما با  ،وری مورد انتظار در هر دوره استفاده کرد دست آوردن بهره هتر نیز برای بهای دو دوره قبل، سه دوره قبل و بیش وری توان از بهره می
همبسته درجه یک ین پژوهش از رابطه استاندارد خودتری در داده برای تخمین تابع تولید نیاز است. ما در ااین کار تعداد حذفیات بیش

مانده رگرسیون نیز  ، باقی و سپس مقدار  وری ، مقدار بهره                     ها،  کنیم. برای هر مقدار فرضی از  استفاده می
 زیر برای تخمین ضرایب تابع تولید استفاده شده است: گشتاورمحاسبه است. در این پژوهش از شروط قابل

(25) 
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ین پژوهش ما را کمینه کند. برای این کار در ا گشتاوردنبال ضرایبی هستیم که شرط به   عدی بُپنجما برای پیدا کردن ضرایب در فضای 
با این  ،است گشتاوربیانگر شروط  (14) رابطه (، مشابه25) رابطه استفاده شده است. 1ای مرحلهیافته بهینه دواز روش گشتاورهای تعمیم

 جا دقیقاًاست که در این گشتاورمجهول نیازمند پنج  پنجبه دلیل وجود  (،25) اما در رابطه ،بود گشتاورنیازمند دو  (14) تفاوت که رابطه

                                                      
1. Two-Step Optimal GMM 

استفاده شده است؛ به این معنا که در این جا 
 )برای تصحیح 
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(13)      
       
    

   
   

  
   
       
   

 
    به صورت فرانشانکشش ورودی متغیر است. با تعریف      در رابطه فوق 

 آید: درمی (13رابطه )به فرم  فرانشان، رابطه تخمین   
(13)         

      
       

 
که با روش ) کششتخمین و  محاسبه است(موجود قابلهای  سادگی از دادهبه محاسبه مقدار کسر )که به فرانشانبرای محاسبه  ،بنابراین

 نیاز داریم. محاسبه است(تخمین تابع تولید قابل
 

 (4212آکربرگ و همکاران )اساس  تخمین تابع تولید بر
، تخمین کشش است. برای تخمین کشش، تابع تولید فرانشانترین بخش تخمین  شود، چالشی ( مشاهده می13طور که از رابطه )همان

 استفاده شده است: (21رابطه )ترانسلوگ به فرم 
(21)                                                   

و لگاریتم سرمایه است. کشش نیروی کارگر با استفاده از  ،کارگرافزوده، لگاریتم نیروی ترتیب لگاریتم ارزش به  و   ،   (،21)در رابطه 
 آید: دست می هب (21)تخمین تابع تولید ترانسلوگ از رابطه 

(21)  ̂     ̂    ̂       ̂      
 کنیم: را اجرا می (22)در مرحله اول رگرسیون  ابتدا (2115آکربرگ و همکاران )روش با استفاده از 

(22)                         
برقرار باشد.         نظر گرفتیم که در آن شرط  در       به فرم  ها را به فرم جمع تمام ضرب      در این مرحله ما 

نهاده  دهندۀنشان  جا که در این شده است؛ به این معنا استفاده (2118لوینسون و پترین ) دقت شود که در رابطه باال از پروکسی
 ای است. واسطه

گیری تولید برای  )برای تصحیح خطای اندازه    و یک تخمین از     ̂  با انجام رگرسیون باال ما یک تخمین از تولید انتظاری 
 :است (28رابطه )تولید مورد انتظار به شکل  ،آوریم. در مرحله اول دست می ه( بفرانشاناستفاده در رابطه 

(28)  ̂                                                     
( و سرمایه بنگاه جایگزین شده است. در 2118لوینسون و پترین، ای )پروکسی  نهاده واسطه وری بنگاه به عنوان تابعی از که در آن بهره

 کنیم: وری استفاده می بهرهبرای از فرض فرایند مارکوف )یعنی فقط تابع حالت قبل بودن(  ،تخمین تابع تولید ،مرحله دوم
(24)                   

اما با  ،وری مورد انتظار در هر دوره استفاده کرد دست آوردن بهره هتر نیز برای بهای دو دوره قبل، سه دوره قبل و بیش وری توان از بهره می
همبسته درجه یک ین پژوهش از رابطه استاندارد خودتری در داده برای تخمین تابع تولید نیاز است. ما در ااین کار تعداد حذفیات بیش

مانده رگرسیون نیز  ، باقی و سپس مقدار  وری ، مقدار بهره                     ها،  کنیم. برای هر مقدار فرضی از  استفاده می
 زیر برای تخمین ضرایب تابع تولید استفاده شده است: گشتاورمحاسبه است. در این پژوهش از شروط قابل

(25) 
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ین پژوهش ما را کمینه کند. برای این کار در ا گشتاوردنبال ضرایبی هستیم که شرط به   عدی بُپنجما برای پیدا کردن ضرایب در فضای 
با این  ،است گشتاوربیانگر شروط  (14) رابطه (، مشابه25) رابطه استفاده شده است. 1ای مرحلهیافته بهینه دواز روش گشتاورهای تعمیم

 جا دقیقاًاست که در این گشتاورمجهول نیازمند پنج  پنجبه دلیل وجود  (،25) اما در رابطه ،بود گشتاورنیازمند دو  (14) تفاوت که رابطه

                                                      
1. Two-Step Optimal GMM 

 و یک تخمین از 
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    به صورت فرانشانکشش ورودی متغیر است. با تعریف      در رابطه فوق 

 آید: درمی (13رابطه )به فرم  فرانشان، رابطه تخمین   
(13)         

      
       

 
که با روش ) کششتخمین و  محاسبه است(موجود قابلهای  سادگی از دادهبه محاسبه مقدار کسر )که به فرانشانبرای محاسبه  ،بنابراین

 نیاز داریم. محاسبه است(تخمین تابع تولید قابل
 

 (4212آکربرگ و همکاران )اساس  تخمین تابع تولید بر
، تخمین کشش است. برای تخمین کشش، تابع تولید فرانشانترین بخش تخمین  شود، چالشی ( مشاهده می13طور که از رابطه )همان

 استفاده شده است: (21رابطه )ترانسلوگ به فرم 
(21)                                                   

و لگاریتم سرمایه است. کشش نیروی کارگر با استفاده از  ،کارگرافزوده، لگاریتم نیروی ترتیب لگاریتم ارزش به  و   ،   (،21)در رابطه 
 آید: دست می هب (21)تخمین تابع تولید ترانسلوگ از رابطه 

(21)  ̂     ̂    ̂       ̂      
 کنیم: را اجرا می (22)در مرحله اول رگرسیون  ابتدا (2115آکربرگ و همکاران )روش با استفاده از 

(22)                         
برقرار باشد.         نظر گرفتیم که در آن شرط  در       به فرم  ها را به فرم جمع تمام ضرب      در این مرحله ما 

نهاده  دهندۀنشان  جا که در این شده است؛ به این معنا استفاده (2118لوینسون و پترین ) دقت شود که در رابطه باال از پروکسی
 ای است. واسطه

گیری تولید برای  )برای تصحیح خطای اندازه    و یک تخمین از     ̂  با انجام رگرسیون باال ما یک تخمین از تولید انتظاری 
 :است (28رابطه )تولید مورد انتظار به شکل  ،آوریم. در مرحله اول دست می ه( بفرانشاناستفاده در رابطه 

(28)  ̂                                                     
( و سرمایه بنگاه جایگزین شده است. در 2118لوینسون و پترین، ای )پروکسی  نهاده واسطه وری بنگاه به عنوان تابعی از که در آن بهره

 کنیم: وری استفاده می بهرهبرای از فرض فرایند مارکوف )یعنی فقط تابع حالت قبل بودن(  ،تخمین تابع تولید ،مرحله دوم
(24)                   

اما با  ،وری مورد انتظار در هر دوره استفاده کرد دست آوردن بهره هتر نیز برای بهای دو دوره قبل، سه دوره قبل و بیش وری توان از بهره می
همبسته درجه یک ین پژوهش از رابطه استاندارد خودتری در داده برای تخمین تابع تولید نیاز است. ما در ااین کار تعداد حذفیات بیش

مانده رگرسیون نیز  ، باقی و سپس مقدار  وری ، مقدار بهره                     ها،  کنیم. برای هر مقدار فرضی از  استفاده می
 زیر برای تخمین ضرایب تابع تولید استفاده شده است: گشتاورمحاسبه است. در این پژوهش از شروط قابل
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ین پژوهش ما را کمینه کند. برای این کار در ا گشتاوردنبال ضرایبی هستیم که شرط به   عدی بُپنجما برای پیدا کردن ضرایب در فضای 
با این  ،است گشتاوربیانگر شروط  (14) رابطه (، مشابه25) رابطه استفاده شده است. 1ای مرحلهیافته بهینه دواز روش گشتاورهای تعمیم

 جا دقیقاًاست که در این گشتاورمجهول نیازمند پنج  پنجبه دلیل وجود  (،25) اما در رابطه ،بود گشتاورنیازمند دو  (14) تفاوت که رابطه

                                                      
1. Two-Step Optimal GMM 

با انجام رگرسیون باال ما یک تخمین از تولید انتظاری 
خطای اندازه گیری تولید برای استفاده در رابطه فرانشان( به دست می آوریم. در مرحله اول، تولید مورد 

انتظار به شکل رابطه )23( است:
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 نیاز داریم. محاسبه است(تخمین تابع تولید قابل
 

 (4212آکربرگ و همکاران )اساس  تخمین تابع تولید بر
، تخمین کشش است. برای تخمین کشش، تابع تولید فرانشانترین بخش تخمین  شود، چالشی ( مشاهده می13طور که از رابطه )همان

 استفاده شده است: (21رابطه )ترانسلوگ به فرم 
(21)                                                   

و لگاریتم سرمایه است. کشش نیروی کارگر با استفاده از  ،کارگرافزوده، لگاریتم نیروی ترتیب لگاریتم ارزش به  و   ،   (،21)در رابطه 
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نهاده  دهندۀنشان  جا که در این شده است؛ به این معنا استفاده (2118لوینسون و پترین ) دقت شود که در رابطه باال از پروکسی
 ای است. واسطه

گیری تولید برای  )برای تصحیح خطای اندازه    و یک تخمین از     ̂  با انجام رگرسیون باال ما یک تخمین از تولید انتظاری 
 :است (28رابطه )تولید مورد انتظار به شکل  ،آوریم. در مرحله اول دست می ه( بفرانشاناستفاده در رابطه 

(28)  ̂                                                     
( و سرمایه بنگاه جایگزین شده است. در 2118لوینسون و پترین، ای )پروکسی  نهاده واسطه وری بنگاه به عنوان تابعی از که در آن بهره
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                     )23(
که در آن بهره وری بنگاه به عنوان تابعی از نهاده واسطه ای )پروکسی لوینسون و پترین، 2003( 
و سرمایه بنگاه جایگزین شده است. در مرحله دوم، تخمین تابع تولید، از فرض فرایند مارکوف )یعنی 

فقط تابع حالت قبل بودن( برای بهره وری استفاده می کنیم:
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که با روش ) کششتخمین و  محاسبه است(موجود قابلهای  سادگی از دادهبه محاسبه مقدار کسر )که به فرانشانبرای محاسبه  ،بنابراین

 نیاز داریم. محاسبه است(تخمین تابع تولید قابل
 

 (4212آکربرگ و همکاران )اساس  تخمین تابع تولید بر
، تخمین کشش است. برای تخمین کشش، تابع تولید فرانشانترین بخش تخمین  شود، چالشی ( مشاهده می13طور که از رابطه )همان

 استفاده شده است: (21رابطه )ترانسلوگ به فرم 
(21)                                                   

و لگاریتم سرمایه است. کشش نیروی کارگر با استفاده از  ،کارگرافزوده، لگاریتم نیروی ترتیب لگاریتم ارزش به  و   ،   (،21)در رابطه 
 آید: دست می هب (21)تخمین تابع تولید ترانسلوگ از رابطه 

(21)  ̂     ̂    ̂       ̂      
 کنیم: را اجرا می (22)در مرحله اول رگرسیون  ابتدا (2115آکربرگ و همکاران )روش با استفاده از 

(22)                         
برقرار باشد.         نظر گرفتیم که در آن شرط  در       به فرم  ها را به فرم جمع تمام ضرب      در این مرحله ما 

نهاده  دهندۀنشان  جا که در این شده است؛ به این معنا استفاده (2118لوینسون و پترین ) دقت شود که در رابطه باال از پروکسی
 ای است. واسطه

گیری تولید برای  )برای تصحیح خطای اندازه    و یک تخمین از     ̂  با انجام رگرسیون باال ما یک تخمین از تولید انتظاری 
 :است (28رابطه )تولید مورد انتظار به شکل  ،آوریم. در مرحله اول دست می ه( بفرانشاناستفاده در رابطه 

(28)  ̂                                                     
( و سرمایه بنگاه جایگزین شده است. در 2118لوینسون و پترین، ای )پروکسی  نهاده واسطه وری بنگاه به عنوان تابعی از که در آن بهره

 کنیم: وری استفاده می بهرهبرای از فرض فرایند مارکوف )یعنی فقط تابع حالت قبل بودن(  ،تخمین تابع تولید ،مرحله دوم
(24)                   

اما با  ،وری مورد انتظار در هر دوره استفاده کرد دست آوردن بهره هتر نیز برای بهای دو دوره قبل، سه دوره قبل و بیش وری توان از بهره می
همبسته درجه یک ین پژوهش از رابطه استاندارد خودتری در داده برای تخمین تابع تولید نیاز است. ما در ااین کار تعداد حذفیات بیش

مانده رگرسیون نیز  ، باقی و سپس مقدار  وری ، مقدار بهره                     ها،  کنیم. برای هر مقدار فرضی از  استفاده می
 زیر برای تخمین ضرایب تابع تولید استفاده شده است: گشتاورمحاسبه است. در این پژوهش از شروط قابل
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                     )24(
می توان از بهره وری های دو دوره قبل، سه دوره قبل و بیش تر نیز برای به دست آوردن بهره وری مورد 
انتظار در هر دوره استفاده کرد، اما با این کار تعداد حذفیات بیش تری در داده برای تخمین تابع تولید 
نیاز است. ما در این پژوهش از رابطه استاندارد خودهمبسته درجه یک استفاده می کنیم. برای هر مقدار 
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(13)         

      
       

 
که با روش ) کششتخمین و  محاسبه است(موجود قابلهای  سادگی از دادهبه محاسبه مقدار کسر )که به فرانشانبرای محاسبه  ،بنابراین

 نیاز داریم. محاسبه است(تخمین تابع تولید قابل
 

 (4212آکربرگ و همکاران )اساس  تخمین تابع تولید بر
، تخمین کشش است. برای تخمین کشش، تابع تولید فرانشانترین بخش تخمین  شود، چالشی ( مشاهده می13طور که از رابطه )همان

 استفاده شده است: (21رابطه )ترانسلوگ به فرم 
(21)                                                   

و لگاریتم سرمایه است. کشش نیروی کارگر با استفاده از  ،کارگرافزوده، لگاریتم نیروی ترتیب لگاریتم ارزش به  و   ،   (،21)در رابطه 
 آید: دست می هب (21)تخمین تابع تولید ترانسلوگ از رابطه 

(21)  ̂     ̂    ̂       ̂      
 کنیم: را اجرا می (22)در مرحله اول رگرسیون  ابتدا (2115آکربرگ و همکاران )روش با استفاده از 

(22)                         
برقرار باشد.         نظر گرفتیم که در آن شرط  در       به فرم  ها را به فرم جمع تمام ضرب      در این مرحله ما 

نهاده  دهندۀنشان  جا که در این شده است؛ به این معنا استفاده (2118لوینسون و پترین ) دقت شود که در رابطه باال از پروکسی
 ای است. واسطه

گیری تولید برای  )برای تصحیح خطای اندازه    و یک تخمین از     ̂  با انجام رگرسیون باال ما یک تخمین از تولید انتظاری 
 :است (28رابطه )تولید مورد انتظار به شکل  ،آوریم. در مرحله اول دست می ه( بفرانشاناستفاده در رابطه 

(28)  ̂                                                     
( و سرمایه بنگاه جایگزین شده است. در 2118لوینسون و پترین، ای )پروکسی  نهاده واسطه وری بنگاه به عنوان تابعی از که در آن بهره

 کنیم: وری استفاده می بهرهبرای از فرض فرایند مارکوف )یعنی فقط تابع حالت قبل بودن(  ،تخمین تابع تولید ،مرحله دوم
(24)                   

اما با  ،وری مورد انتظار در هر دوره استفاده کرد دست آوردن بهره هتر نیز برای بهای دو دوره قبل، سه دوره قبل و بیش وری توان از بهره می
همبسته درجه یک ین پژوهش از رابطه استاندارد خودتری در داده برای تخمین تابع تولید نیاز است. ما در ااین کار تعداد حذفیات بیش

مانده رگرسیون نیز  ، باقی و سپس مقدار  وری ، مقدار بهره                     ها،  کنیم. برای هر مقدار فرضی از  استفاده می
 زیر برای تخمین ضرایب تابع تولید استفاده شده است: گشتاورمحاسبه است. در این پژوهش از شروط قابل
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ین پژوهش ما را کمینه کند. برای این کار در ا گشتاوردنبال ضرایبی هستیم که شرط به   عدی بُپنجما برای پیدا کردن ضرایب در فضای 
با این  ،است گشتاوربیانگر شروط  (14) رابطه (، مشابه25) رابطه استفاده شده است. 1ای مرحلهیافته بهینه دواز روش گشتاورهای تعمیم

 جا دقیقاًاست که در این گشتاورمجهول نیازمند پنج  پنجبه دلیل وجود  (،25) اما در رابطه ،بود گشتاورنیازمند دو  (14) تفاوت که رابطه
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ما برای پیدا کردن ضرایب در فضای پنج بُعدی 
کمینه کند. برای این کار در این پژوهش از روش گشتاورهای تعمیم یافته بهینه دومرحله ای1 استفاده 
شده است. رابطه )25(، مشابه رابطه )14( بیانگر شروط گشتاور است، با این تفاوت که رابطه )14( 
نیازمند دو گشتاور بود، اما در رابطه )25(، به دلیل وجود پنج مجهول نیازمند پنج گشتاور است که 
در این جا دقیقاً از شروط گشتاور بکاررفته در پژوهش های دیالکر ـ وارزینسکی )2012( استفاده شده 

است. 
 تخمین زده شده 
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  استفاده شده است. (2112الکر و وارزینسکی ) دی هایپژوهشرفته در بکار گشتاوراز شروط 
شده در مرحله اول تخمین تابع زدهتخمین    استفاده شده است که با استفاده از  (26)از رابطه  فرانشاندر نهایت برای تخمین 

 تصحیح شده است.    مقدار  ،تولید
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 داده

تر است که توسط مرکز نفر کارکن و بیش 11های صنعتی  آوری اطالعات کارگاه مورد استفاده در این پژوهش داده طرح جمع داده
های  گیری و اطالعات کارگاهنفر کارکن به صورت نمونه 43تا  11های صنعتی  شده است. در این طرح اطالعات کارگاه انجام 1آمار ایران

بندی  های بخش صنعت در این داده از طبقه بندی فعالیت آوری شده است. برای طبقهشماری جمعصورت تمامتر به نفر کارکن و بیش 51
در بنگاه )به تفکیک  تعداد نفرات شاغلشامل های صنعتی  کارگاهاستفاده شده است. داده  (ISIC) های اقتصادی المللی فعالیت بین

میزان و ای مورد استفاده،  های واسطه نهاده ها، افزوده تولیدی این کارگاهارزشها،  آن( و دستمزد حصیالت، تولیدی و غیرتولیدیجنسیت، ت
 استفاده شده است. 1832تا  1832های بین  های موجود برای سال . در این پژوهش از دادهاستگذاری سرمایه

برای تخمین میزان  2(PIM) در این پژوهش نیز از روش موجودی پیوسته ،طور که در ادبیات تخمین تابع تولید مرسوم استهمان
دالیلی همچون مالیات یا گزارش ه سرمایه واقعی بنگاه استفاده شده است. دلیل این امر امکان خطا در گزارش کردن سرمایه توسط بنگاه ب

با استفاده از  ،گزارش شده است 1831تا  1834های بین  سالها تنها برای  جایی که میزان سرمایه بنگاهاست. از آن 8کردن ارزش دفتری
، و دو سال 1838و  1832های  این امکان را خواهیم داشت که تخمینی از میزان سرمایه برای دو سال ابتدایی داده، سال ،این روش

ی که مقدار سرمایه برای هر بنگاه ابتدا نخستین سال ،، داشته باشیم. در روش موجودی پیوسته1832و  1831های  انتهایی داده، سال
ای بنگاه در هر سال  گذاری در اموال سرمایهسرمایههای میزان  شود و سپس از این سال و با استفاده از داده گزارش شده است مشخص می

این روش از نرخ  شود. در استفاده از استفاده می 4روندهرونده و عقبدیگر بنگاه به صورت جلوهای  برای تخمین میزان سرمایه سال
 استفاده شده است. (2117و یوسفی ) اصفهانیپژوهش شده در های فرض5استهالک

مقدار سرمایه و مواد خام شده، افزوده، تعداد شاغالن، دستمزد پرداختهای ارزش ما به داده ،فرانشانبرای تخمین تابع تولید و 
های  یکی از داده کمدستاگر  فرانشاندر هر مرحله از تخمین  ،داریم. بنابراین نیاز پروکسی در تخمین تابع تولید(شده )به عنوان استفاده

که مقادیر  جاییشود. از آن نشده یا صفر باشد( از داده )فقط( برای آن مرحله حذف مینباشد )گزارش مورد نیاز بنگاه در یک سال موجود
شده مختص هر صنعت )گزارش 6ای این منظور از شاخص قیمت تولیدکنندۀبر ، باید مقادیر حقیقی شوند.هستندها به صورت اسمی  داده

گذاری در زمین و ساختمان و ام استفاده شده است. برای سرمایهمواد خو افزوده، دستمزد، های ارزش توسط مرکز آمار ایران( برای داده
سرمایه های صنایع مرتبط و برای  ها از شاخص گذاریسایر سرمایه ، برای7مرکزی ه توسط بانکشدهای قیمت منتشر تاسیسات از شاخص

 اند. تعدیل شده 1831های قیمتی به سال پایه  کننده کل استفاده شده است. تمامی مقادیر اسمی به شاخصاز مقدار شاخص قیمت تولید
همین  (2) شکلو  ،حسب صنایع مختلفبرنشده  گزارش ایصفر  ریو بعد از حذف مقاد هیاولداده خام در  ها راهتعداد مشاهد ،(1) شکل

 هستند. هادرصد تعداد کل مشاهده تر از دهشده کمهای حذفصنایع مشاهده ها و سال در تمامی. دهد مقدار را برحسب سال نشان می
با تعداد ها مشاهدهتعداد دهد و  یک بنگاه نشان می هایمشاهده عدادبرحسب ت را شدهحذف کل و هاینیز تعداد مشاهده (8) شکل
 .اندهای نمونه مشاهده شده ل ر طول سابار دیک ها صرفاً بنگاه تربیش ،ها رابطه نزولی دارد. به بیان دیگر بنگاه
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در نهایت برای تخمین فرانشان از رابطه )26( استفاده شده است که با استفاده از 
 تصحیح شده است.
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  استفاده شده است. (2112الکر و وارزینسکی ) دی هایپژوهشرفته در بکار گشتاوراز شروط 
شده در مرحله اول تخمین تابع زدهتخمین    استفاده شده است که با استفاده از  (26)از رابطه  فرانشاندر نهایت برای تخمین 
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 داده

تر است که توسط مرکز نفر کارکن و بیش 11های صنعتی  آوری اطالعات کارگاه مورد استفاده در این پژوهش داده طرح جمع داده
های  گیری و اطالعات کارگاهنفر کارکن به صورت نمونه 43تا  11های صنعتی  شده است. در این طرح اطالعات کارگاه انجام 1آمار ایران

بندی  های بخش صنعت در این داده از طبقه بندی فعالیت آوری شده است. برای طبقهشماری جمعصورت تمامتر به نفر کارکن و بیش 51
در بنگاه )به تفکیک  تعداد نفرات شاغلشامل های صنعتی  کارگاهاستفاده شده است. داده  (ISIC) های اقتصادی المللی فعالیت بین

میزان و ای مورد استفاده،  های واسطه نهاده ها، افزوده تولیدی این کارگاهارزشها،  آن( و دستمزد حصیالت، تولیدی و غیرتولیدیجنسیت، ت
 استفاده شده است. 1832تا  1832های بین  های موجود برای سال . در این پژوهش از دادهاستگذاری سرمایه

برای تخمین میزان  2(PIM) در این پژوهش نیز از روش موجودی پیوسته ،طور که در ادبیات تخمین تابع تولید مرسوم استهمان
دالیلی همچون مالیات یا گزارش ه سرمایه واقعی بنگاه استفاده شده است. دلیل این امر امکان خطا در گزارش کردن سرمایه توسط بنگاه ب

با استفاده از  ،گزارش شده است 1831تا  1834های بین  سالها تنها برای  جایی که میزان سرمایه بنگاهاست. از آن 8کردن ارزش دفتری
، و دو سال 1838و  1832های  این امکان را خواهیم داشت که تخمینی از میزان سرمایه برای دو سال ابتدایی داده، سال ،این روش

ی که مقدار سرمایه برای هر بنگاه ابتدا نخستین سال ،، داشته باشیم. در روش موجودی پیوسته1832و  1831های  انتهایی داده، سال
ای بنگاه در هر سال  گذاری در اموال سرمایهسرمایههای میزان  شود و سپس از این سال و با استفاده از داده گزارش شده است مشخص می

این روش از نرخ  شود. در استفاده از استفاده می 4روندهرونده و عقبدیگر بنگاه به صورت جلوهای  برای تخمین میزان سرمایه سال
 استفاده شده است. (2117و یوسفی ) اصفهانیپژوهش شده در های فرض5استهالک

مقدار سرمایه و مواد خام شده، افزوده، تعداد شاغالن، دستمزد پرداختهای ارزش ما به داده ،فرانشانبرای تخمین تابع تولید و 
های  یکی از داده کمدستاگر  فرانشاندر هر مرحله از تخمین  ،داریم. بنابراین نیاز پروکسی در تخمین تابع تولید(شده )به عنوان استفاده

که مقادیر  جاییشود. از آن نشده یا صفر باشد( از داده )فقط( برای آن مرحله حذف مینباشد )گزارش مورد نیاز بنگاه در یک سال موجود
شده مختص هر صنعت )گزارش 6ای این منظور از شاخص قیمت تولیدکنندۀبر ، باید مقادیر حقیقی شوند.هستندها به صورت اسمی  داده

گذاری در زمین و ساختمان و ام استفاده شده است. برای سرمایهمواد خو افزوده، دستمزد، های ارزش توسط مرکز آمار ایران( برای داده
سرمایه های صنایع مرتبط و برای  ها از شاخص گذاریسایر سرمایه ، برای7مرکزی ه توسط بانکشدهای قیمت منتشر تاسیسات از شاخص

 اند. تعدیل شده 1831های قیمتی به سال پایه  کننده کل استفاده شده است. تمامی مقادیر اسمی به شاخصاز مقدار شاخص قیمت تولید
همین  (2) شکلو  ،حسب صنایع مختلفبرنشده  گزارش ایصفر  ریو بعد از حذف مقاد هیاولداده خام در  ها راهتعداد مشاهد ،(1) شکل

 هستند. هادرصد تعداد کل مشاهده تر از دهشده کمهای حذفصنایع مشاهده ها و سال در تمامی. دهد مقدار را برحسب سال نشان می
با تعداد ها مشاهدهتعداد دهد و  یک بنگاه نشان می هایمشاهده عدادبرحسب ت را شدهحذف کل و هاینیز تعداد مشاهده (8) شکل
 .اندهای نمونه مشاهده شده ل ر طول سابار دیک ها صرفاً بنگاه تربیش ،ها رابطه نزولی دارد. به بیان دیگر بنگاه
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  استفاده شده است. (2112الکر و وارزینسکی ) دی هایپژوهشرفته در بکار گشتاوراز شروط 
شده در مرحله اول تخمین تابع زدهتخمین    استفاده شده است که با استفاده از  (26)از رابطه  فرانشاندر نهایت برای تخمین 

 تصحیح شده است.    مقدار  ،تولید

(26)        
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 داده

تر است که توسط مرکز نفر کارکن و بیش 11های صنعتی  آوری اطالعات کارگاه مورد استفاده در این پژوهش داده طرح جمع داده
های  گیری و اطالعات کارگاهنفر کارکن به صورت نمونه 43تا  11های صنعتی  شده است. در این طرح اطالعات کارگاه انجام 1آمار ایران

بندی  های بخش صنعت در این داده از طبقه بندی فعالیت آوری شده است. برای طبقهشماری جمعصورت تمامتر به نفر کارکن و بیش 51
در بنگاه )به تفکیک  تعداد نفرات شاغلشامل های صنعتی  کارگاهاستفاده شده است. داده  (ISIC) های اقتصادی المللی فعالیت بین

میزان و ای مورد استفاده،  های واسطه نهاده ها، افزوده تولیدی این کارگاهارزشها،  آن( و دستمزد حصیالت، تولیدی و غیرتولیدیجنسیت، ت
 استفاده شده است. 1832تا  1832های بین  های موجود برای سال . در این پژوهش از دادهاستگذاری سرمایه

برای تخمین میزان  2(PIM) در این پژوهش نیز از روش موجودی پیوسته ،طور که در ادبیات تخمین تابع تولید مرسوم استهمان
دالیلی همچون مالیات یا گزارش ه سرمایه واقعی بنگاه استفاده شده است. دلیل این امر امکان خطا در گزارش کردن سرمایه توسط بنگاه ب

با استفاده از  ،گزارش شده است 1831تا  1834های بین  سالها تنها برای  جایی که میزان سرمایه بنگاهاست. از آن 8کردن ارزش دفتری
، و دو سال 1838و  1832های  این امکان را خواهیم داشت که تخمینی از میزان سرمایه برای دو سال ابتدایی داده، سال ،این روش

ی که مقدار سرمایه برای هر بنگاه ابتدا نخستین سال ،، داشته باشیم. در روش موجودی پیوسته1832و  1831های  انتهایی داده، سال
ای بنگاه در هر سال  گذاری در اموال سرمایهسرمایههای میزان  شود و سپس از این سال و با استفاده از داده گزارش شده است مشخص می

این روش از نرخ  شود. در استفاده از استفاده می 4روندهرونده و عقبدیگر بنگاه به صورت جلوهای  برای تخمین میزان سرمایه سال
 استفاده شده است. (2117و یوسفی ) اصفهانیپژوهش شده در های فرض5استهالک

مقدار سرمایه و مواد خام شده، افزوده، تعداد شاغالن، دستمزد پرداختهای ارزش ما به داده ،فرانشانبرای تخمین تابع تولید و 
های  یکی از داده کمدستاگر  فرانشاندر هر مرحله از تخمین  ،داریم. بنابراین نیاز پروکسی در تخمین تابع تولید(شده )به عنوان استفاده

که مقادیر  جاییشود. از آن نشده یا صفر باشد( از داده )فقط( برای آن مرحله حذف مینباشد )گزارش مورد نیاز بنگاه در یک سال موجود
شده مختص هر صنعت )گزارش 6ای این منظور از شاخص قیمت تولیدکنندۀبر ، باید مقادیر حقیقی شوند.هستندها به صورت اسمی  داده

گذاری در زمین و ساختمان و ام استفاده شده است. برای سرمایهمواد خو افزوده، دستمزد، های ارزش توسط مرکز آمار ایران( برای داده
سرمایه های صنایع مرتبط و برای  ها از شاخص گذاریسایر سرمایه ، برای7مرکزی ه توسط بانکشدهای قیمت منتشر تاسیسات از شاخص

 اند. تعدیل شده 1831های قیمتی به سال پایه  کننده کل استفاده شده است. تمامی مقادیر اسمی به شاخصاز مقدار شاخص قیمت تولید
همین  (2) شکلو  ،حسب صنایع مختلفبرنشده  گزارش ایصفر  ریو بعد از حذف مقاد هیاولداده خام در  ها راهتعداد مشاهد ،(1) شکل

 هستند. هادرصد تعداد کل مشاهده تر از دهشده کمهای حذفصنایع مشاهده ها و سال در تمامی. دهد مقدار را برحسب سال نشان می
با تعداد ها مشاهدهتعداد دهد و  یک بنگاه نشان می هایمشاهده عدادبرحسب ت را شدهحذف کل و هاینیز تعداد مشاهده (8) شکل
 .اندهای نمونه مشاهده شده ل ر طول سابار دیک ها صرفاً بنگاه تربیش ،ها رابطه نزولی دارد. به بیان دیگر بنگاه
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             )26(

داده

نفر  کارگاه های صنعتی 10  اطالعات  داده طرح جمع آوری  پژوهش  این  در  استفاده  مورد  داده 
کارکن و بیش تر است که توسط مرکز آمار ایران2 انجام شده است. در این طرح اطالعات کارگاه های 
صنعتی 10 تا 49 نفر کارکن به صورت نمونه گیری و اطالعات کارگاه های 50 نفر کارکن و بیش تر به 
صورت تمام شماری جمع آوری شده است. برای طبقه بندی فعالیت های بخش صنعت در این داده از 
طبقه بندی بین المللی فعالیت های اقتصادی )ISIC( استفاده شده است. داده کارگاه های صنعتی شامل 
تعداد نفرات شاغل در بنگاه )به تفکیک جنسیت، تحصیالت، تولیدی و غیرتولیدی( و دستمزد آن ها، 
ارزش افزوده تولیدی این کارگاه ها، نهاده های واسطه ای مورد استفاده، و میزان سرمایه گذاری است. در 

این پژوهش از داده های موجود برای سال های بین 1382 تا 1392 استفاده شده است.

1. Two-Step Optimal GMM
2. https://www.amar.org.ir
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همان طور که در ادبیات تخمین تابع تولید مرسوم است، در این پژوهش نیز از روش موجودی پیوسته 
)PIM(1 برای تخمین میزان سرمایه واقعی بنگاه استفاده شده است. دلیل این امر امکان خطا در گزارش 
کردن سرمایه توسط بنگاه به دالیلی همچون مالیات یا گزارش کردن ارزش دفتری2 است. از آن جایی که 
میزان سرمایه بنگاه ها تنها برای سال های بین 1384 تا 1390 گزارش شده است، با استفاده از این روش، 
این امکان را خواهیم داشت که تخمینی از میزان سرمایه برای دو سال ابتدایی داده، سال های 1382 و 
1383، و دو سال انتهایی داده، سال های 1391 و 1392، داشته باشیم. در روش موجودی پیوسته، ابتدا 
نخستین سالی که مقدار سرمایه برای هر بنگاه گزارش شده است مشخص می شود و سپس از این سال 
و با استفاده از داده های میزان سرمایه گذاری در اموال سرمایه ای بنگاه در هر سال برای تخمین میزان 
سرمایه سال های دیگر بنگاه به صورت جلورونده و عقب رونده3 استفاده می شود. در استفاده از این روش 

از نرخ استهالک4های فرض شده در پژوهش اصفهانی و یوسفی )2017( استفاده شده است.
دستمزد  شاغالن،  تعداد  ارزش افزوده،  داده های  به  ما  فرانشان،  و  تولید  تابع  تخمین  برای 
پرداخت شده، مقدار سرمایه و مواد خام استفاده شده )به عنوان پروکسی در تخمین تابع تولید( نیاز 
نیاز بنگاه در  از داده های مورد  از تخمین فرانشان اگر دست کم یکی  بنابراین، در هر مرحله  داریم. 
برای آن مرحله حذف می شود.  از داده )فقط(  باشد(  یا صفر  نباشد )گزارش نشده  یک سال موجود 
از آن جایی که مقادیر داده ها به صورت اسمی هستند، باید مقادیر حقیقی شوند. برای این منظور از 
شاخص قیمت تولیدکنندۀ5 مختص هر صنعت )گزارش شده توسط مرکز آمار ایران( برای داده های 
ساختمان  و  زمین  در  سرمایه گذاری  برای  است.  شده  استفاده  خام  مواد  و  دستمزد،  ارزش افزوده، 
از  سرمایه گذاری ها  سایر  برای  مرکزی6،  بانک  توسط  منتشرشده  قیمت  از شاخص های  تاسیسات  و 
شاخص های صنایع مرتبط و برای سرمایه از مقدار شاخص قیمت تولیدکننده کل استفاده شده است. 
تعداد   ،)1( شده اند. شکل  تعدیل   1390 پایه  سال  به  قیمتی  شاخص های  به  اسمی  مقادیر  تمامی 
مشاهده ها را در داده خام اولیه و بعد از حذف مقادیر صفر یا گزارش نشده برحسب صنایع مختلف، 
مشاهده های  صنایع  و  سال ها  تمامی  در  می دهد.  نشان  سال  برحسب  را  مقدار  همین   )2( و شکل 
نیز تعداد مشاهده های کل و  از ده درصد تعداد کل مشاهده ها هستند. شکل )3(  حذف شده کم تر 

1. Perpetual Inventory Method
2. Book Value
3. Forward and Backward
4. Depreciation
5. Producer Price Index
6. https://www.cbi.ir
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حذف شده را برحسب تعداد مشاهده های یک بنگاه نشان می دهد و تعداد مشاهده ها با تعداد بنگاه ها 
رابطه نزولی دارد. به بیان دیگر، بیش تر بنگاه ها صرفاً یک بار در طول سا ل های نمونه مشاهده شده اند.

شکل1:تعدادمشاهدههاقبل)دادهخاماولیه(وبعدازحذفمقادیرصفریاگزارشنشده)موردنیازبرای
تخمینتابعتولید(ازدادهبرحسبصنایع
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شکل2:تعدادمشاهدههاقبل)دادهخاماولیه(وبعدازحذفمقادیرصفریاگزارشنشده)موردنیازبرای
تخمینتابعتولید(ازدادهبرحسبسال

شکل3:تعدادمشاهدههاقبل)دادهخاماولیه(وبعدازحذفمقادیرصفریاگزارشنشده)موردنیازبرای
تخمینتابعتولید(ازدادهبرحسبفراوانی1)تکرارمشاهدهیکبنگاه(

1. Frequency



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
تم

هف
 و 

ت
س

ل بي
سا

ه 1
مار

ش
14

01
ار 

به

18

نتایجتخمین

در تخمین تابع تولید و فرانشان دو صنعت بازیافت و محصوالت از توتون و تنباکو به دلیل تعداد 
بسیار کم مشاهده ها از داده حذف شده اند. بنابراین، نتایج فرانشان که در ادامه ارائه شده است، برای 
21 صنعت از 23 صنعت موجود در داده است. همان گونه که اشاره شد، بعد از تخمین کشش مختص 
هر بنگاه در هر سال، به سادگی با تصحیح سهم نیروی کارگر از ارزش تولید با استفاده از باقی مانده 
تخمین  نتایج  بود.  قابل محاسبه خواهد  فرانشان  رگرسیون(  )تخمین  تولید  تابع  تخمین  اول  مرحله 
توزیع فرانشان برای تمامی بنگاه های ایران در سال های مختلف بدون انتساب هیچ وزنی به داده ها به 

صورت تخمین تراکم کرنل1 در شکل )4( ارائه شده است.

شکل4:نتایجتخمینتوزیعتراکمکرنلفرانشانبرایتمامیبنگاههایایراندرسالهایمختلف

همان گونه که در شکل )4( قابل مشاهده است، دم سمت راست توزیع فرانشان برای سال انتهایی 
داده های موجود، یعنی سال 1392، نسبت به سال ابتدایی، یعنی 1382، پهن تر شده است. همچنین، 
مشاهده می شود که توزیع فرانشان بعد از سال 1387 به سمت چپ کشیده و سپس به مرور دوباره زیاد 
شده است. نمودار مشابهی را نیز می توان برای صنایع مختلف رسم کرد. در شکل )5(، نتایج تخمین 

1. Kernel Density Estimation
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توزیع فرانشان برای تمامی بنگاه های ایران در صنایع مختلف بدون انتساب هیچ وزنی به داده ها به 
صورت یک جا برای تمام بازه سال های موجود به صورت تخمین تراکم کرنل ارائه شده است.

شکل5:نتایجتخمینتوزیعتراکمکرنلفرانشانبرایتمامیبنگاههایایراندرصنایعمختلف

مواردی از صنایع در شکل )5( خیلی مشخص تر و بقیه به صورت خیلی کم رنگ ارائه شده است. 
برای نمونه، مشاهده می شود که توزیع فرانشان صنعت تولید کک و فرآورده های نفتی نسبت به صنایع 
دیگر به شدت پهن تر است. همچنین، صنعت محصوالت شیمیایی نیز حالت مشابهی دارد. صنایع تولید 
سایر تجهیزات حمل ونقل و تولید رادیو و تلویزیون نیز جزو صنایع با توزیع فرانشان پهن محسوب 
می شوند. دو صنعت محصوالت غذایی و ساخت فلزات اساسی نیز در میانه این طیف از توزیع ها قرار 
دارند. صنعت سایر محصوالت کانی غیرفلزی با بیش ترین تعداد مشاهده بنگاه در داده دارای توزیع 
با آن مانند  اگر فرانشان )یا شاخص های مشابه و مرتبط  بنابراین،  نوک تیز و متمایل به چپ است. 
شاخص لرنر(1 را به عنوان شاخصی از قدرت بازاری بنگاه ها در نظر بگیریم، می توان انتظار داشت که 
این صنعت، بازاری به نسبت کم تر انحصاری را نسبت به صنعت کک و فرآورده های نفتی، برای مثال، 
داشته باشد. در نهایت، مشاهده می شود که صنایع ساخت منسوجات، تولید پوشاک و تولید مبلمان 

بیش ترین درصد بنگاه با فرانشان کم را به خود اختصاص داده اند.

1. Lerner Index
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شکل6:نتایجتخمینمیانه،90امینصدکومیانگینوزندارفرانشانبراساسارزشافزودهبنگاهدر
صنایعمختلف

برای هر  فرانشان  نمودار صدک های مختلف  نتایج، رسم  بررسی  برای  نمودارهای مفید  از  یکی 
صنعت در سال های مختلف و مقایسه آن با میانگین وزن دار فرانشان است. در شکل )6(، برای صنایع 
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مختلف، 50امین صدک )میانه(، 90امین صدک و میانگین وزن دار فرانشان بر اساس ارزش افزوده بنگاه 
رسم شده اند. دقت شود که مقیاس رسم شده برای محور عمودی )فرانشان( برای صنایع مختلف فرق 
دارد. همچنین، صنایع بر اساس افزایش میانگین وزن دار فرانشان )اختالف سال آخر و اول( مرتب 

شده اند.
در شکل )6( مشاهده می شود که میانگین وزن دار در برخی از صنایع نزدیک به میانه و در برخی 
دیگر نزدیک به فرانشان های باال )در این جا منظور صدک 90( هستند. نزدیک بودن فرانشان میانگین 
بر اساس ارزش افزوده به هر یک از این مقادیر این نتیجه را می دهد که میانگین وزن دار از کدام گروه 
وزن بیش تری گرفته است. عموماً در اشکال باال مشاهده می شود که بنگاه هایی با فرانشان بیش تر )در 
این جا منظور صدک 90( تغییرات بیش تری نسبت به فرانشان میانه دارند و این بدان معناست که 

تغییرات در میانگین فرانشان از سمت بنگاه  هایی با فرانشان بیش تر است.
در اشکال مشابه با شکل )6( می توان اشکال میانگین وزن دار را بر اساس ارزش افزوده بنگاه ها و 
میانگین بدون وزن با هم مقایسه کرد. شکل )7(، این مقایسه را برای صنایع مختلف نشان می دهد. 
دارد.  فرق  برای صنایع مختلف  )فرانشان(  برای محور عمودی  مقیاس رسم شده  نیز  اشکال  این  در 
افزایش میانگین بدون وزن فرانشان )اختالف سال آخر و  همچنین در شکل )7(، صنایع بر اساس 

اول( مرتب شده اند.
در شکل )7(، برای صنایع مختلف مشاهده می شود که در صنایعی مانند تولید کک و فرآورده های 
نفتی، محصوالت شیمیایی، سایر محصوالت کانی غیرفلزی و ساخت فلزات اساسی، میانگین وزن دار به 
میزان قابل توجهی بیش تر است و نشان می دهد که بنگاه هایی با فرانشان بیش تر وزن خیلی بیش تری 

از نظر ارزش افزوده دارند.
را  فرانشان  وزن دار  میانگین  تکاملی  می توان سیر  مختلف  برای صنایع   )7( و   )6( دو شکل  در 
نیز بررسی کرد. برای مثال، صنایعی مانند سایر محصوالت غیرفلزی، سایر منسوجات )بعد از سال 
1387(، محصوالت غذایی، محصوالت چوبی، ساخت کاغذ )بعد از سال 1387(، ساخت ماشین آالت 
)بعد از سال 1387( و... سیر تکامل صعودی را تجربه کرده اند. در مقابل، صنایعی مانند تولید رادیو و 

تلویزیون، وسایل نقلیه موتوری، و دباغی و عمل آوری چرم سیر تکامل نزولی داشته اند.
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شکل7:نتایجتخمینمیانگینوزنداربراساسارزشافزودهبنگاههاومیانگینبدونوزندرصنایع
مختلف

با محاسبه تابع تولید در صنایع مختلف می توان بهره وری هر بنگاه را نیز از رابطه )27( به دست 
آورد:

14 
 

-از سمت بنگاه فرانشاناست که تغییرات در میانگین میانه دارند و این بدان معن فرانشانتری نسبت به ( تغییرات بیش31منظور صدک 
 تر است.بیش فرانشانی با یها

ها و میانگین بدون وزن با هم مقایسه کرد.  افزوده بنگاهاساس ارزش بر را دار میانگین وزن اشکالتوان  می (6شکل ) بامشابه  اشکالدر 
( برای صنایع فرانشانشده برای محور عمودی ) اشکال نیز مقیاس رسمدهد. در این  این مقایسه را برای صنایع مختلف نشان می ،(7) شکل

 اند. )اختالف سال آخر و اول( مرتب شده فرانشاناساس افزایش میانگین بدون وزن  ، صنایع بر(7شکل )فرق دارد. همچنین در  مختلف
شیمیایی، سایر  های نفتی، محصوالت شود که در صنایعی مانند تولید کک و فرآورده ع مختلف مشاهده میبرای صنای ،(7شکل )در 

با  یهای دهد که بنگاه تر است و نشان میتوجهی بیشدار به میزان قابل فلزی و ساخت فلزات اساسی، میانگین وزنمحصوالت کانی غیر
 افزوده دارند.تری از نظر ارزشتر وزن خیلی بیشبیش فرانشان

صنایعی  ،مثال برایرا نیز بررسی کرد.  فرانشاندار  توان سیر تکاملی میانگین وزن برای صنایع مختلف می (7)و  (6) شکلدر دو 
ذ )بعد از سال (، محصوالت غذایی، محصوالت چوبی، ساخت کاغ1837سال  ، سایر منسوجات )بعد ازمانند سایر محصوالت غیرفلزی

صنایعی مانند تولید رادیو و  ،اند. در مقابل تجربه کرده را ( و... سیر تکامل صعودی1837آالت )بعد از سال (، ساخت ماشین1837
 اند. ی چرم سیر تکامل نزولی داشتهآور، و دباغی و عملیه موتوریتلویزیون، وسایل نقل

 

 
 ها و میانگین بدون وزن در صنایع مختلف افزوده بنگاهاساس ارزش دار بر نتایج تخمین میانگین وزن :7 شکل

 
 آورد:دست  هب (27)وری هر بنگاه را نیز از رابطه  توان بهره با محاسبه تابع تولید در صنایع مختلف می

(27)                                                                              )27(
با محاسبه بهره وری می توان تابع توزیع بهره وری را برای صنایع مختلف رسم کرد که در شکل 

)8( نشان داده شده است.
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شکل8:نتایجتخمینتوزیعتراکمکرنللگاریتمبهرهوریبرایتمامیبنگاههایایراندرصنایعمختلف

میزان  بیش ترین  برقی  دستگاه های  و  ماشین آالت  صنعت  که  می شود  مشاهده   )8( شکل  در 
بهره وری را داشته است.

صادراتوتحریمها

شرکت های  آیا  که  را  پرسش  این   )2012( وارزینسکی  ـ  دیالکر  همانند  می خواهیم  ادامه،  در 
صادرکننده نسبت به دیگر شرکت ها فرانشان بیش تری اعمال می کنند، بررسی کنیم. رابطه )28(، 

برای بررسی این پرسش استفاده شده است:

15 
 

 نشان داده شده است. (3شکل )که در رسم کرد برای صنایع مختلف  را وری توان تابع توزیع بهره وری میبا محاسبه بهره
 

 
 های ایران در صنایع مختلف وری برای تمامی بنگاه نتایج تخمین توزیع تراکم کرنل لگاریتم بهره :8 شکل

 
 وری را داشته است. ترین میزان بهرههای برقی بیش آالت و دستگاهشود که صنعت ماشین مشاهده می (3شکل )در 
 

 ها صادرات و تحریم
 فرانشانها  کننده نسبت به دیگر شرکتهای صادر که آیا شرکت پرسش رااین  (2112الکر و وارزینسکی ) دیهمانند خواهیم  می ،در ادامه

 استفاده شده است: پرسشبرای بررسی این  (،23)بررسی کنیم. رابطه  ،کنند تری اعمال میبیش
(23)                   

       
شامل متغیرهای   های اقتصادی است. در این رگرسیون بردار  متغیر مجازی برای صادرکننده بودن یا نبودن بنگاه     (،23)در رابطه 
های ممکن این دو. نتایج  و سال و تمام ضرب ،وری، متغیرهای مجازی صنعت : میزان سرمایه بنگاه، تعداد افراد کارکن، بهرهستکنترل ما

 ده است.آم (1)جدول باال در تخمین رگرسیون 
 

 های صادرکننده بنگاه فرانشان :1جدول 
  فرانشانلگاریتم 

(0) (2) (2) (2) (4) (1)  
52/1 *** 433/1 *** 246/1 *** 243/1 *** 814/1 *** 814/1 ***   

(12/1)  (121/1)  (115/1)  (115/1)  (116/1)  (116/1)   
181/1 *** 187/1 ***       

(112/1)  (111/1)       
126/1- *** 117/1- ***         

(112/1)  (112/1)       
758/1- *** 444/1 *** 375/1 *** 374/1 *** 334/1 *** 344/1  ضریب ثابت ***

(125/1)  (116/1)  (112/1)  (112/1)  (115/1)  (112/1)   

                      )28(
است.  اقتصادی  بنگاه های  نبودن  یا  بودن  صادرکننده  برای  مجازی  متغیر   
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 نشان داده شده است. (3شکل )که در رسم کرد برای صنایع مختلف  را وری توان تابع توزیع بهره وری میبا محاسبه بهره
 

 
 های ایران در صنایع مختلف وری برای تمامی بنگاه نتایج تخمین توزیع تراکم کرنل لگاریتم بهره :8 شکل

 
 وری را داشته است. ترین میزان بهرههای برقی بیش آالت و دستگاهشود که صنعت ماشین مشاهده می (3شکل )در 
 

 ها صادرات و تحریم
 فرانشانها  کننده نسبت به دیگر شرکتهای صادر که آیا شرکت پرسش رااین  (2112الکر و وارزینسکی ) دیهمانند خواهیم  می ،در ادامه

 استفاده شده است: پرسشبرای بررسی این  (،23)بررسی کنیم. رابطه  ،کنند تری اعمال میبیش
(23)                   

       
شامل متغیرهای   های اقتصادی است. در این رگرسیون بردار  متغیر مجازی برای صادرکننده بودن یا نبودن بنگاه     (،23)در رابطه 
های ممکن این دو. نتایج  و سال و تمام ضرب ،وری، متغیرهای مجازی صنعت : میزان سرمایه بنگاه، تعداد افراد کارکن، بهرهستکنترل ما

 ده است.آم (1)جدول باال در تخمین رگرسیون 
 

 های صادرکننده بنگاه فرانشان :1جدول 
  فرانشانلگاریتم 

(0) (2) (2) (2) (4) (1)  
52/1 *** 433/1 *** 246/1 *** 243/1 *** 814/1 *** 814/1 ***   

(12/1)  (121/1)  (115/1)  (115/1)  (116/1)  (116/1)   
181/1 *** 187/1 ***       

(112/1)  (111/1)       
126/1- *** 117/1- ***         

(112/1)  (112/1)       
758/1- *** 444/1 *** 375/1 *** 374/1 *** 334/1 *** 344/1  ضریب ثابت ***

(125/1)  (116/1)  (112/1)  (112/1)  (115/1)  (112/1)   

 ،)28( رابطه  در 
افراد کارکن،  در این رگرسیون بردار b شامل متغیرهای کنترل ماست: میزان سرمایه بنگاه، تعداد 
بهره وری، متغیرهای مجازی صنعت، و سال و تمام ضرب های ممکن این دو. نتایج تخمین رگرسیون 

باال در جدول )1( آمده است.
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جدول1:فرانشانبنگاههایصادرکننده

لگاریتم فرانشان
)6( )5( )4( )3( )2( )1(

0/52*** 0/489*** 0/246*** 0/248*** 0/314*** 0/314***
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 نشان داده شده است. (3شکل )که در رسم کرد برای صنایع مختلف  را وری توان تابع توزیع بهره وری میبا محاسبه بهره
 

 
 های ایران در صنایع مختلف وری برای تمامی بنگاه نتایج تخمین توزیع تراکم کرنل لگاریتم بهره :8 شکل

 
 وری را داشته است. ترین میزان بهرههای برقی بیش آالت و دستگاهشود که صنعت ماشین مشاهده می (3شکل )در 
 

 ها صادرات و تحریم
 فرانشانها  کننده نسبت به دیگر شرکتهای صادر که آیا شرکت پرسش رااین  (2112الکر و وارزینسکی ) دیهمانند خواهیم  می ،در ادامه

 استفاده شده است: پرسشبرای بررسی این  (،23)بررسی کنیم. رابطه  ،کنند تری اعمال میبیش
(23)                   

       
شامل متغیرهای   های اقتصادی است. در این رگرسیون بردار  متغیر مجازی برای صادرکننده بودن یا نبودن بنگاه     (،23)در رابطه 
های ممکن این دو. نتایج  و سال و تمام ضرب ،وری، متغیرهای مجازی صنعت : میزان سرمایه بنگاه، تعداد افراد کارکن، بهرهستکنترل ما

 ده است.آم (1)جدول باال در تخمین رگرسیون 
 

 های صادرکننده بنگاه فرانشان :1جدول 
  فرانشانلگاریتم 

(0) (2) (2) (2) (4) (1)  
52/1 *** 433/1 *** 246/1 *** 243/1 *** 814/1 *** 814/1 ***   

(12/1)  (121/1)  (115/1)  (115/1)  (116/1)  (116/1)   
181/1 *** 187/1 ***       

(112/1)  (111/1)       
126/1- *** 117/1- ***         

(112/1)  (112/1)       
758/1- *** 444/1 *** 375/1 *** 374/1 *** 334/1 *** 344/1  ضریب ثابت ***

(125/1)  (116/1)  (112/1)  (112/1)  (115/1)  (112/1)   

)0/02( )0/021( )0/005( )0/005( )0/006( )0/006(
0/131*** 0/037***
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 نشان داده شده است. (3شکل )که در رسم کرد برای صنایع مختلف  را وری توان تابع توزیع بهره وری میبا محاسبه بهره
 

 
 های ایران در صنایع مختلف وری برای تمامی بنگاه نتایج تخمین توزیع تراکم کرنل لگاریتم بهره :8 شکل

 
 وری را داشته است. ترین میزان بهرههای برقی بیش آالت و دستگاهشود که صنعت ماشین مشاهده می (3شکل )در 
 

 ها صادرات و تحریم
 فرانشانها  کننده نسبت به دیگر شرکتهای صادر که آیا شرکت پرسش رااین  (2112الکر و وارزینسکی ) دیهمانند خواهیم  می ،در ادامه

 استفاده شده است: پرسشبرای بررسی این  (،23)بررسی کنیم. رابطه  ،کنند تری اعمال میبیش
(23)                   

       
شامل متغیرهای   های اقتصادی است. در این رگرسیون بردار  متغیر مجازی برای صادرکننده بودن یا نبودن بنگاه     (،23)در رابطه 
های ممکن این دو. نتایج  و سال و تمام ضرب ،وری، متغیرهای مجازی صنعت : میزان سرمایه بنگاه، تعداد افراد کارکن، بهرهستکنترل ما

 ده است.آم (1)جدول باال در تخمین رگرسیون 
 

 های صادرکننده بنگاه فرانشان :1جدول 
  فرانشانلگاریتم 

(0) (2) (2) (2) (4) (1)  
52/1 *** 433/1 *** 246/1 *** 243/1 *** 814/1 *** 814/1 ***   

(12/1)  (121/1)  (115/1)  (115/1)  (116/1)  (116/1)   
181/1 *** 187/1 ***       

(112/1)  (111/1)       
126/1- *** 117/1- ***         

(112/1)  (112/1)       
758/1- *** 444/1 *** 375/1 *** 374/1 *** 334/1 *** 344/1  ضریب ثابت ***

(125/1)  (116/1)  (112/1)  (112/1)  (115/1)  (112/1)   

)0/002( )0/001(
0/026*** -0/017***
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 نشان داده شده است. (3شکل )که در رسم کرد برای صنایع مختلف  را وری توان تابع توزیع بهره وری میبا محاسبه بهره
 

 
 های ایران در صنایع مختلف وری برای تمامی بنگاه نتایج تخمین توزیع تراکم کرنل لگاریتم بهره :8 شکل

 
 وری را داشته است. ترین میزان بهرههای برقی بیش آالت و دستگاهشود که صنعت ماشین مشاهده می (3شکل )در 
 

 ها صادرات و تحریم
 فرانشانها  کننده نسبت به دیگر شرکتهای صادر که آیا شرکت پرسش رااین  (2112الکر و وارزینسکی ) دیهمانند خواهیم  می ،در ادامه

 استفاده شده است: پرسشبرای بررسی این  (،23)بررسی کنیم. رابطه  ،کنند تری اعمال میبیش
(23)                   

       
شامل متغیرهای   های اقتصادی است. در این رگرسیون بردار  متغیر مجازی برای صادرکننده بودن یا نبودن بنگاه     (،23)در رابطه 
های ممکن این دو. نتایج  و سال و تمام ضرب ،وری، متغیرهای مجازی صنعت : میزان سرمایه بنگاه، تعداد افراد کارکن، بهرهستکنترل ما

 ده است.آم (1)جدول باال در تخمین رگرسیون 
 

 های صادرکننده بنگاه فرانشان :1جدول 
  فرانشانلگاریتم 

(0) (2) (2) (2) (4) (1)  
52/1 *** 433/1 *** 246/1 *** 243/1 *** 814/1 *** 814/1 ***   

(12/1)  (121/1)  (115/1)  (115/1)  (116/1)  (116/1)   
181/1 *** 187/1 ***       

(112/1)  (111/1)       
126/1- *** 117/1- ***         

(112/1)  (112/1)       
758/1- *** 444/1 *** 375/1 *** 374/1 *** 334/1 *** 344/1  ضریب ثابت ***

(125/1)  (116/1)  (112/1)  (112/1)  (115/1)  (112/1)   

)0/002( )0/002(
-0/753*** 0/444*** 0/975*** 0/974*** 0/894*** 0/844***

ضریب ثابت
)0/025( )0/006( )0/012( )0/012( )0/005( )0/002(

بله بله بله بله اثر ثابت سال
بله بله بله اثر ثابت صنعت
بله بله تعداد نیروی کارگر
بله بله میزان سرمایه بنگاه

142144 142144 142144 142144 142144 142144 تعداد مشاهده ها
0/203 0/055 0/169 0/163 0/038 0/022 R2

توضیحات: اعداد گزارش شده در پرانتز، خطای استاندارد ضرایب هستند. نمادهای ***، **، و * به ترتیب نشانگر معناداری 
در سطح 1 درصد، 5 درصد، و 10 درصد هستند.

فرانشان  معناداری  به طور  بنگاه های صادرکننده  )1( مشاهده می شود،  در جدول  که  همان طور 
بیش تری دارند. همچنین، مشاهده می شود که بنگاه هایی با بهره وری باالتر فرانشان بیش تری را شارژ 
می کنند. به دلیل این که از سال های 2007 و 2008 میالدی تحریم هایی علیه چندین بانک ایرانی 
)به همراه تعدادی شرکت و افراد به دالیل هسته ای( اعمال شده و در سال های بعد )دوره دوم ریاست 
فرانشان  تغییر  بررسی  به  ادامه،  در  است.  شده  بیش تر  تحریم ها  این  شدت  احمدی نژاد(  جمهوری 
بنگاه های صادرکننده بعد از سال 1386 می پردازیم. به این منظور، در رابطه )29(، ما از متغیر مجازی 
، برای بررسی اثر تحریم ها بر فرانشان صادرکننده ها استفاده 

16 
 

 اثر ثابت سال  بله بله بله  بله
 اثر ثابت صنعت   بله بله  بله
 تعداد نیروی کارگر    بله  بله
 ه بنگاهمیزان سرمای    بله  بله

 هاتعداد مشاهده 142144 142144 142144 142144 142144 142144
218/1  155/1  163/1  168/1  183/1  122/1     

 11 و ،درصد 5درصد،  1 در سطح ینشانگر معنادار بیترت به *و ، **، *** ینمادهاشده در پرانتز، خطای استاندارد ضرایب هستند. توضیحات: اعداد گزارش
 هستند.درصد 

 
شود  مشاهده می ،همچنینتری دارند. بیش فرانشان طور معناداری هکننده بهای صادر شود، بنگاه می مشاهده (1)جدول در طور که همان

هایی علیه  میالدی تحریم 2113و  2117های  که از سالکنند. به دلیل این تری را شارژ میبیش فرانشان وری باالتر با بهره یهای که بنگاه
ریاست جمهوری های بعد )دوره دوم  و در سال شده ای( اعمال چندین بانک ایرانی )به همراه تعدادی شرکت و افراد به دالیل هسته

 1836های صادرکننده بعد از سال  بنگاه فرانشانبه بررسی تغییر  ،در ادامه. تر شده استها بیش نژاد( شدت این تحریم احمدی
ها بر  ، برای بررسی اثر تحریم    ، 1836های بعد از سال  (، ما از متغیر مجازی برای سال23پردازیم. به این منظور، در رابطه ) می

 است. آمده (2)جدول رگرسیون در ایم. نتایج تخمین  ها استفاده کرده صادرکننده فرانشان
(23)                             

       
 

 ها های صادرکننده و تاثیر تحریم بنگاه فرانشان :4جدول 
فرانشانلگاریتم    

(6)  (5)  (4)  (8)  (2)  (1)   
873/1 *** 524/1 *** 134/1 *** 132/1 *** 247/1 *** 261/1 ***   

(123/1)  (181/1)  (113/1)  (113/1)  (113/1)  (113/1)   
267/1 *** 16/1-  132/1 *** 133/1 *** 113/1 *** 138/1 ***          

(14/1)  (141/1)  (11/1)  (11/1)  (111/1)  (111/1)   
112/1 *** 183/1 ***       

(118/1)  (111/1)       
113/1- *** 126/1- ***         

(112/1)  (118/1)       
188/1 *** 112/1- ***              

(118/1)  (1)       
115/1- *** 115/1 ***                  

(118/1)  (118/1)       
518/1- *** 442/1 *** 373/1 *** 373/1 *** 333/1 *** 344/1  ضریب ثابت ***

(186/1)  (116/1)  (112/1)  (112/1)  (115/1)  (112/1)   
 اثر ثابت سال  بله بله بله  بله
 اثر ثابت صنعت   بله بله  بله
 تعداد نیروی کارگر    بله  بله
ه بنگاهمیزان سرمای    بله  بله  

 هاتعداد مشاهده 142144 142144 142144 142144 142144 142144
 214/1  156/1  163/1  164/1  183/1  128/1     

 11 و ،درصد 5درصد،  1در سطح  ینشانگر معنادار بیترت به *و ، **، *** ینمادهاشده در پرانتز، خطای استاندارد ضرایب هستند. توضیحات: اعداد گزارش
 هستند.درصد 

برای سال های بعد از سال 1386، 
کرده ایم. نتایج تخمین رگرسیون در جدول )2( آمده است.

16 
 

 اثر ثابت سال  بله بله بله  بله
 اثر ثابت صنعت   بله بله  بله
 تعداد نیروی کارگر    بله  بله
 ه بنگاهمیزان سرمای    بله  بله

 هاتعداد مشاهده 142144 142144 142144 142144 142144 142144
218/1  155/1  163/1  168/1  183/1  122/1     

 11 و ،درصد 5درصد،  1 در سطح ینشانگر معنادار بیترت به *و ، **، *** ینمادهاشده در پرانتز، خطای استاندارد ضرایب هستند. توضیحات: اعداد گزارش
 هستند.درصد 

 
شود  مشاهده می ،همچنینتری دارند. بیش فرانشان طور معناداری هکننده بهای صادر شود، بنگاه می مشاهده (1)جدول در طور که همان

هایی علیه  میالدی تحریم 2113و  2117های  که از سالکنند. به دلیل این تری را شارژ میبیش فرانشان وری باالتر با بهره یهای که بنگاه
ریاست جمهوری های بعد )دوره دوم  و در سال شده ای( اعمال چندین بانک ایرانی )به همراه تعدادی شرکت و افراد به دالیل هسته

 1836های صادرکننده بعد از سال  بنگاه فرانشانبه بررسی تغییر  ،در ادامه. تر شده استها بیش نژاد( شدت این تحریم احمدی
ها بر  ، برای بررسی اثر تحریم    ، 1836های بعد از سال  (، ما از متغیر مجازی برای سال23پردازیم. به این منظور، در رابطه ) می

 است. آمده (2)جدول رگرسیون در ایم. نتایج تخمین  ها استفاده کرده صادرکننده فرانشان
(23)                             

       
 

 ها های صادرکننده و تاثیر تحریم بنگاه فرانشان :4جدول 
فرانشانلگاریتم    

(6)  (5)  (4)  (8)  (2)  (1)   
873/1 *** 524/1 *** 134/1 *** 132/1 *** 247/1 *** 261/1 ***   

(123/1)  (181/1)  (113/1)  (113/1)  (113/1)  (113/1)   
267/1 *** 16/1-  132/1 *** 133/1 *** 113/1 *** 138/1 ***          

(14/1)  (141/1)  (11/1)  (11/1)  (111/1)  (111/1)   
112/1 *** 183/1 ***       

(118/1)  (111/1)       
113/1- *** 126/1- ***         

(112/1)  (118/1)       
188/1 *** 112/1- ***              

(118/1)  (1)       
115/1- *** 115/1 ***                  

(118/1)  (118/1)       
518/1- *** 442/1 *** 373/1 *** 373/1 *** 333/1 *** 344/1  ضریب ثابت ***

(186/1)  (116/1)  (112/1)  (112/1)  (115/1)  (112/1)   
 اثر ثابت سال  بله بله بله  بله
 اثر ثابت صنعت   بله بله  بله
 تعداد نیروی کارگر    بله  بله
ه بنگاهمیزان سرمای    بله  بله  

 هاتعداد مشاهده 142144 142144 142144 142144 142144 142144
 214/1  156/1  163/1  164/1  183/1  128/1     

 11 و ،درصد 5درصد،  1در سطح  ینشانگر معنادار بیترت به *و ، **، *** ینمادهاشده در پرانتز، خطای استاندارد ضرایب هستند. توضیحات: اعداد گزارش
 هستند.درصد 
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جدول2:فرانشانبنگاههایصادرکنندهوتاثیرتحریمها

لگاریتم فرانشان
)6( )5( )4( )3( )2( )1(

0/378*** 0/524*** 0/194*** 0/192*** 0/247*** 0/261***

16 
 

 اثر ثابت سال  بله بله بله  بله
 اثر ثابت صنعت   بله بله  بله
 تعداد نیروی کارگر    بله  بله
 ه بنگاهمیزان سرمای    بله  بله

 هاتعداد مشاهده 142144 142144 142144 142144 142144 142144
218/1  155/1  163/1  168/1  183/1  122/1     

 11 و ،درصد 5درصد،  1 در سطح ینشانگر معنادار بیترت به *و ، **، *** ینمادهاشده در پرانتز، خطای استاندارد ضرایب هستند. توضیحات: اعداد گزارش
 هستند.درصد 

 
شود  مشاهده می ،همچنینتری دارند. بیش فرانشان طور معناداری هکننده بهای صادر شود، بنگاه می مشاهده (1)جدول در طور که همان

هایی علیه  میالدی تحریم 2113و  2117های  که از سالکنند. به دلیل این تری را شارژ میبیش فرانشان وری باالتر با بهره یهای که بنگاه
ریاست جمهوری های بعد )دوره دوم  و در سال شده ای( اعمال چندین بانک ایرانی )به همراه تعدادی شرکت و افراد به دالیل هسته

 1836های صادرکننده بعد از سال  بنگاه فرانشانبه بررسی تغییر  ،در ادامه. تر شده استها بیش نژاد( شدت این تحریم احمدی
ها بر  ، برای بررسی اثر تحریم    ، 1836های بعد از سال  (، ما از متغیر مجازی برای سال23پردازیم. به این منظور، در رابطه ) می

 است. آمده (2)جدول رگرسیون در ایم. نتایج تخمین  ها استفاده کرده صادرکننده فرانشان
(23)                             

       
 

 ها های صادرکننده و تاثیر تحریم بنگاه فرانشان :4جدول 
فرانشانلگاریتم    

(6)  (5)  (4)  (8)  (2)  (1)   
873/1 *** 524/1 *** 134/1 *** 132/1 *** 247/1 *** 261/1 ***   

(123/1)  (181/1)  (113/1)  (113/1)  (113/1)  (113/1)   
267/1 *** 16/1-  132/1 *** 133/1 *** 113/1 *** 138/1 ***          

(14/1)  (141/1)  (11/1)  (11/1)  (111/1)  (111/1)   
112/1 *** 183/1 ***       

(118/1)  (111/1)       
113/1- *** 126/1- ***         

(112/1)  (118/1)       
188/1 *** 112/1- ***              

(118/1)  (1)       
115/1- *** 115/1 ***                  

(118/1)  (118/1)       
518/1- *** 442/1 *** 373/1 *** 373/1 *** 333/1 *** 344/1  ضریب ثابت ***

(186/1)  (116/1)  (112/1)  (112/1)  (115/1)  (112/1)   
 اثر ثابت سال  بله بله بله  بله
 اثر ثابت صنعت   بله بله  بله
 تعداد نیروی کارگر    بله  بله
ه بنگاهمیزان سرمای    بله  بله  

 هاتعداد مشاهده 142144 142144 142144 142144 142144 142144
 214/1  156/1  163/1  164/1  183/1  128/1     

 11 و ،درصد 5درصد،  1در سطح  ینشانگر معنادار بیترت به *و ، **، *** ینمادهاشده در پرانتز، خطای استاندارد ضرایب هستند. توضیحات: اعداد گزارش
 هستند.درصد 

)0/029( )0/031( )0/008( )0/008( )0/008( )0/008(
0/267*** -0/06 0/092*** 0/099*** 0/118*** 0/093***

16 
 

 اثر ثابت سال  بله بله بله  بله
 اثر ثابت صنعت   بله بله  بله
 تعداد نیروی کارگر    بله  بله
 ه بنگاهمیزان سرمای    بله  بله

 هاتعداد مشاهده 142144 142144 142144 142144 142144 142144
218/1  155/1  163/1  168/1  183/1  122/1     

 11 و ،درصد 5درصد،  1 در سطح ینشانگر معنادار بیترت به *و ، **، *** ینمادهاشده در پرانتز، خطای استاندارد ضرایب هستند. توضیحات: اعداد گزارش
 هستند.درصد 

 
شود  مشاهده می ،همچنینتری دارند. بیش فرانشان طور معناداری هکننده بهای صادر شود، بنگاه می مشاهده (1)جدول در طور که همان

هایی علیه  میالدی تحریم 2113و  2117های  که از سالکنند. به دلیل این تری را شارژ میبیش فرانشان وری باالتر با بهره یهای که بنگاه
ریاست جمهوری های بعد )دوره دوم  و در سال شده ای( اعمال چندین بانک ایرانی )به همراه تعدادی شرکت و افراد به دالیل هسته

 1836های صادرکننده بعد از سال  بنگاه فرانشانبه بررسی تغییر  ،در ادامه. تر شده استها بیش نژاد( شدت این تحریم احمدی
ها بر  ، برای بررسی اثر تحریم    ، 1836های بعد از سال  (، ما از متغیر مجازی برای سال23پردازیم. به این منظور، در رابطه ) می

 است. آمده (2)جدول رگرسیون در ایم. نتایج تخمین  ها استفاده کرده صادرکننده فرانشان
(23)                             

       
 

 ها های صادرکننده و تاثیر تحریم بنگاه فرانشان :4جدول 
فرانشانلگاریتم    

(6)  (5)  (4)  (8)  (2)  (1)   
873/1 *** 524/1 *** 134/1 *** 132/1 *** 247/1 *** 261/1 ***   

(123/1)  (181/1)  (113/1)  (113/1)  (113/1)  (113/1)   
267/1 *** 16/1-  132/1 *** 133/1 *** 113/1 *** 138/1 ***          

(14/1)  (141/1)  (11/1)  (11/1)  (111/1)  (111/1)   
112/1 *** 183/1 ***       

(118/1)  (111/1)       
113/1- *** 126/1- ***         

(112/1)  (118/1)       
188/1 *** 112/1- ***              

(118/1)  (1)       
115/1- *** 115/1 ***                  

(118/1)  (118/1)       
518/1- *** 442/1 *** 373/1 *** 373/1 *** 333/1 *** 344/1  ضریب ثابت ***

(186/1)  (116/1)  (112/1)  (112/1)  (115/1)  (112/1)   
 اثر ثابت سال  بله بله بله  بله
 اثر ثابت صنعت   بله بله  بله
 تعداد نیروی کارگر    بله  بله
ه بنگاهمیزان سرمای    بله  بله  

 هاتعداد مشاهده 142144 142144 142144 142144 142144 142144
 214/1  156/1  163/1  164/1  183/1  128/1     

 11 و ،درصد 5درصد،  1در سطح  ینشانگر معنادار بیترت به *و ، **، *** ینمادهاشده در پرانتز، خطای استاندارد ضرایب هستند. توضیحات: اعداد گزارش
 هستند.درصد 

)0/04( )0/041( )0/01( )0/01( )0/011( )0/011(
0/112*** 0/038***

16 
 

 اثر ثابت سال  بله بله بله  بله
 اثر ثابت صنعت   بله بله  بله
 تعداد نیروی کارگر    بله  بله
 ه بنگاهمیزان سرمای    بله  بله

 هاتعداد مشاهده 142144 142144 142144 142144 142144 142144
218/1  155/1  163/1  168/1  183/1  122/1     

 11 و ،درصد 5درصد،  1 در سطح ینشانگر معنادار بیترت به *و ، **، *** ینمادهاشده در پرانتز، خطای استاندارد ضرایب هستند. توضیحات: اعداد گزارش
 هستند.درصد 

 
شود  مشاهده می ،همچنینتری دارند. بیش فرانشان طور معناداری هکننده بهای صادر شود، بنگاه می مشاهده (1)جدول در طور که همان

هایی علیه  میالدی تحریم 2113و  2117های  که از سالکنند. به دلیل این تری را شارژ میبیش فرانشان وری باالتر با بهره یهای که بنگاه
ریاست جمهوری های بعد )دوره دوم  و در سال شده ای( اعمال چندین بانک ایرانی )به همراه تعدادی شرکت و افراد به دالیل هسته

 1836های صادرکننده بعد از سال  بنگاه فرانشانبه بررسی تغییر  ،در ادامه. تر شده استها بیش نژاد( شدت این تحریم احمدی
ها بر  ، برای بررسی اثر تحریم    ، 1836های بعد از سال  (، ما از متغیر مجازی برای سال23پردازیم. به این منظور، در رابطه ) می

 است. آمده (2)جدول رگرسیون در ایم. نتایج تخمین  ها استفاده کرده صادرکننده فرانشان
(23)                             

       
 

 ها های صادرکننده و تاثیر تحریم بنگاه فرانشان :4جدول 
فرانشانلگاریتم    

(6)  (5)  (4)  (8)  (2)  (1)   
873/1 *** 524/1 *** 134/1 *** 132/1 *** 247/1 *** 261/1 ***   

(123/1)  (181/1)  (113/1)  (113/1)  (113/1)  (113/1)   
267/1 *** 16/1-  132/1 *** 133/1 *** 113/1 *** 138/1 ***          

(14/1)  (141/1)  (11/1)  (11/1)  (111/1)  (111/1)   
112/1 *** 183/1 ***       

(118/1)  (111/1)       
113/1- *** 126/1- ***         

(112/1)  (118/1)       
188/1 *** 112/1- ***              

(118/1)  (1)       
115/1- *** 115/1 ***                  

(118/1)  (118/1)       
518/1- *** 442/1 *** 373/1 *** 373/1 *** 333/1 *** 344/1  ضریب ثابت ***

(186/1)  (116/1)  (112/1)  (112/1)  (115/1)  (112/1)   
 اثر ثابت سال  بله بله بله  بله
 اثر ثابت صنعت   بله بله  بله
 تعداد نیروی کارگر    بله  بله
ه بنگاهمیزان سرمای    بله  بله  

 هاتعداد مشاهده 142144 142144 142144 142144 142144 142144
 214/1  156/1  163/1  164/1  183/1  128/1     

 11 و ،درصد 5درصد،  1در سطح  ینشانگر معنادار بیترت به *و ، **، *** ینمادهاشده در پرانتز، خطای استاندارد ضرایب هستند. توضیحات: اعداد گزارش
 هستند.درصد 

)0/003( )0/001(
-0/019*** -0/026***

16 
 

 اثر ثابت سال  بله بله بله  بله
 اثر ثابت صنعت   بله بله  بله
 تعداد نیروی کارگر    بله  بله
 ه بنگاهمیزان سرمای    بله  بله

 هاتعداد مشاهده 142144 142144 142144 142144 142144 142144
218/1  155/1  163/1  168/1  183/1  122/1     

 11 و ،درصد 5درصد،  1 در سطح ینشانگر معنادار بیترت به *و ، **، *** ینمادهاشده در پرانتز، خطای استاندارد ضرایب هستند. توضیحات: اعداد گزارش
 هستند.درصد 

 
شود  مشاهده می ،همچنینتری دارند. بیش فرانشان طور معناداری هکننده بهای صادر شود، بنگاه می مشاهده (1)جدول در طور که همان

هایی علیه  میالدی تحریم 2113و  2117های  که از سالکنند. به دلیل این تری را شارژ میبیش فرانشان وری باالتر با بهره یهای که بنگاه
ریاست جمهوری های بعد )دوره دوم  و در سال شده ای( اعمال چندین بانک ایرانی )به همراه تعدادی شرکت و افراد به دالیل هسته

 1836های صادرکننده بعد از سال  بنگاه فرانشانبه بررسی تغییر  ،در ادامه. تر شده استها بیش نژاد( شدت این تحریم احمدی
ها بر  ، برای بررسی اثر تحریم    ، 1836های بعد از سال  (، ما از متغیر مجازی برای سال23پردازیم. به این منظور، در رابطه ) می

 است. آمده (2)جدول رگرسیون در ایم. نتایج تخمین  ها استفاده کرده صادرکننده فرانشان
(23)                             

       
 

 ها های صادرکننده و تاثیر تحریم بنگاه فرانشان :4جدول 
فرانشانلگاریتم    

(6)  (5)  (4)  (8)  (2)  (1)   
873/1 *** 524/1 *** 134/1 *** 132/1 *** 247/1 *** 261/1 ***   

(123/1)  (181/1)  (113/1)  (113/1)  (113/1)  (113/1)   
267/1 *** 16/1-  132/1 *** 133/1 *** 113/1 *** 138/1 ***          

(14/1)  (141/1)  (11/1)  (11/1)  (111/1)  (111/1)   
112/1 *** 183/1 ***       

(118/1)  (111/1)       
113/1- *** 126/1- ***         

(112/1)  (118/1)       
188/1 *** 112/1- ***              

(118/1)  (1)       
115/1- *** 115/1 ***                  

(118/1)  (118/1)       
518/1- *** 442/1 *** 373/1 *** 373/1 *** 333/1 *** 344/1  ضریب ثابت ***

(186/1)  (116/1)  (112/1)  (112/1)  (115/1)  (112/1)   
 اثر ثابت سال  بله بله بله  بله
 اثر ثابت صنعت   بله بله  بله
 تعداد نیروی کارگر    بله  بله
ه بنگاهمیزان سرمای    بله  بله  

 هاتعداد مشاهده 142144 142144 142144 142144 142144 142144
 214/1  156/1  163/1  164/1  183/1  128/1     

 11 و ،درصد 5درصد،  1در سطح  ینشانگر معنادار بیترت به *و ، **، *** ینمادهاشده در پرانتز، خطای استاندارد ضرایب هستند. توضیحات: اعداد گزارش
 هستند.درصد 

)0/002( )0/003(
0/033*** -0/002***

16 
 

 اثر ثابت سال  بله بله بله  بله
 اثر ثابت صنعت   بله بله  بله
 تعداد نیروی کارگر    بله  بله
 ه بنگاهمیزان سرمای    بله  بله

 هاتعداد مشاهده 142144 142144 142144 142144 142144 142144
218/1  155/1  163/1  168/1  183/1  122/1     

 11 و ،درصد 5درصد،  1 در سطح ینشانگر معنادار بیترت به *و ، **، *** ینمادهاشده در پرانتز، خطای استاندارد ضرایب هستند. توضیحات: اعداد گزارش
 هستند.درصد 

 
شود  مشاهده می ،همچنینتری دارند. بیش فرانشان طور معناداری هکننده بهای صادر شود، بنگاه می مشاهده (1)جدول در طور که همان

هایی علیه  میالدی تحریم 2113و  2117های  که از سالکنند. به دلیل این تری را شارژ میبیش فرانشان وری باالتر با بهره یهای که بنگاه
ریاست جمهوری های بعد )دوره دوم  و در سال شده ای( اعمال چندین بانک ایرانی )به همراه تعدادی شرکت و افراد به دالیل هسته

 1836های صادرکننده بعد از سال  بنگاه فرانشانبه بررسی تغییر  ،در ادامه. تر شده استها بیش نژاد( شدت این تحریم احمدی
ها بر  ، برای بررسی اثر تحریم    ، 1836های بعد از سال  (، ما از متغیر مجازی برای سال23پردازیم. به این منظور، در رابطه ) می

 است. آمده (2)جدول رگرسیون در ایم. نتایج تخمین  ها استفاده کرده صادرکننده فرانشان
(23)                             

       
 

 ها های صادرکننده و تاثیر تحریم بنگاه فرانشان :4جدول 
فرانشانلگاریتم    

(6)  (5)  (4)  (8)  (2)  (1)   
873/1 *** 524/1 *** 134/1 *** 132/1 *** 247/1 *** 261/1 ***   

(123/1)  (181/1)  (113/1)  (113/1)  (113/1)  (113/1)   
267/1 *** 16/1-  132/1 *** 133/1 *** 113/1 *** 138/1 ***          

(14/1)  (141/1)  (11/1)  (11/1)  (111/1)  (111/1)   
112/1 *** 183/1 ***       

(118/1)  (111/1)       
113/1- *** 126/1- ***         

(112/1)  (118/1)       
188/1 *** 112/1- ***              

(118/1)  (1)       
115/1- *** 115/1 ***                  

(118/1)  (118/1)       
518/1- *** 442/1 *** 373/1 *** 373/1 *** 333/1 *** 344/1  ضریب ثابت ***

(186/1)  (116/1)  (112/1)  (112/1)  (115/1)  (112/1)   
 اثر ثابت سال  بله بله بله  بله
 اثر ثابت صنعت   بله بله  بله
 تعداد نیروی کارگر    بله  بله
ه بنگاهمیزان سرمای    بله  بله  

 هاتعداد مشاهده 142144 142144 142144 142144 142144 142144
 214/1  156/1  163/1  164/1  183/1  128/1     

 11 و ،درصد 5درصد،  1در سطح  ینشانگر معنادار بیترت به *و ، **، *** ینمادهاشده در پرانتز، خطای استاندارد ضرایب هستند. توضیحات: اعداد گزارش
 هستند.درصد 

)0/003( )0(
-0/015*** 0/015***

16 
 

 اثر ثابت سال  بله بله بله  بله
 اثر ثابت صنعت   بله بله  بله
 تعداد نیروی کارگر    بله  بله
 ه بنگاهمیزان سرمای    بله  بله

 هاتعداد مشاهده 142144 142144 142144 142144 142144 142144
218/1  155/1  163/1  168/1  183/1  122/1     

 11 و ،درصد 5درصد،  1 در سطح ینشانگر معنادار بیترت به *و ، **، *** ینمادهاشده در پرانتز، خطای استاندارد ضرایب هستند. توضیحات: اعداد گزارش
 هستند.درصد 

 
شود  مشاهده می ،همچنینتری دارند. بیش فرانشان طور معناداری هکننده بهای صادر شود، بنگاه می مشاهده (1)جدول در طور که همان

هایی علیه  میالدی تحریم 2113و  2117های  که از سالکنند. به دلیل این تری را شارژ میبیش فرانشان وری باالتر با بهره یهای که بنگاه
ریاست جمهوری های بعد )دوره دوم  و در سال شده ای( اعمال چندین بانک ایرانی )به همراه تعدادی شرکت و افراد به دالیل هسته

 1836های صادرکننده بعد از سال  بنگاه فرانشانبه بررسی تغییر  ،در ادامه. تر شده استها بیش نژاد( شدت این تحریم احمدی
ها بر  ، برای بررسی اثر تحریم    ، 1836های بعد از سال  (، ما از متغیر مجازی برای سال23پردازیم. به این منظور، در رابطه ) می

 است. آمده (2)جدول رگرسیون در ایم. نتایج تخمین  ها استفاده کرده صادرکننده فرانشان
(23)                             

       
 

 ها های صادرکننده و تاثیر تحریم بنگاه فرانشان :4جدول 
فرانشانلگاریتم    

(6)  (5)  (4)  (8)  (2)  (1)   
873/1 *** 524/1 *** 134/1 *** 132/1 *** 247/1 *** 261/1 ***   

(123/1)  (181/1)  (113/1)  (113/1)  (113/1)  (113/1)   
267/1 *** 16/1-  132/1 *** 133/1 *** 113/1 *** 138/1 ***          

(14/1)  (141/1)  (11/1)  (11/1)  (111/1)  (111/1)   
112/1 *** 183/1 ***       

(118/1)  (111/1)       
113/1- *** 126/1- ***         

(112/1)  (118/1)       
188/1 *** 112/1- ***              

(118/1)  (1)       
115/1- *** 115/1 ***                  

(118/1)  (118/1)       
518/1- *** 442/1 *** 373/1 *** 373/1 *** 333/1 *** 344/1  ضریب ثابت ***

(186/1)  (116/1)  (112/1)  (112/1)  (115/1)  (112/1)   
 اثر ثابت سال  بله بله بله  بله
 اثر ثابت صنعت   بله بله  بله
 تعداد نیروی کارگر    بله  بله
ه بنگاهمیزان سرمای    بله  بله  

 هاتعداد مشاهده 142144 142144 142144 142144 142144 142144
 214/1  156/1  163/1  164/1  183/1  128/1     

 11 و ،درصد 5درصد،  1در سطح  ینشانگر معنادار بیترت به *و ، **، *** ینمادهاشده در پرانتز، خطای استاندارد ضرایب هستند. توضیحات: اعداد گزارش
 هستند.درصد 

)0/003( )0/003(
-0/503*** 0/442*** 0/979*** 0/979*** 0/898*** 0/844***

ضریب ثابت
)0/036( )0/006( )0/012( )0/012( )0/005( )0/002(

بله بله بله بله اثر ثابت سال
بله بله بله اثر ثابت صنعت
بله بله تعداد نیروی کارگر
بله بله میزان سرمایه بنگاه

142144 142144 142144 142144 142144 142144 تعداد مشاهده ها
0/ 204 0/056 0/169 0/164 0/038 0/023 R2

توضیحات: اعداد گزارش شده در پرانتز، خطای استاندارد ضرایب هستند. نمادهای ***، **، و * به ترتیب نشانگر معناداری 
در سطح 1 درصد، 5 درصد، و 10 درصد هستند.

همان گونه که در جدول )2( مشاهده می شود، در سال های تحریم، به جز رگرسیون ستون 5، ما 
با کنترل متغیرهای مختلف،  افزایش فرانشان بنگاه های صادرکننده هستیم. به عبارت دیگر،  شاهد 
مشاهده می شود که تحریم ها به نفع صادرکنندگانی بوده است که در دوران تحریم توانسته اند صادرات 
داشته باشند. دو نتیجه ذکرشده برای جدول )1(، در جدول )2( نیز مشاهده می شود. نیاز به اشاره 
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بوده است که  این پرسش  بررسی  رابطۀ علّیتی مطرح نشده و هدف فقط  این جا هیچ  است که در 
آیا بنگاه های صادرکننده فرانشان متفاوتی دارند یا خیر، و اگر فرانشان متفاوتی دارند آیا در دوران 

تحریم ها مقادیر متفاوتی مشاهده می کنیم یا خیر.

بحثونتیجهگیری

در این پژوهش سعی شده است که سیر تکاملی فرانشان در 11 سال )سال 1382 تا 1392( با 
استفاده از داده بنگاه های صنعتی برای صنایع ایران تخمین زده شود. برای تخمین فرانشان از فرض 
اساسی کمینه کردن هزینه بنگاه استفاده شده است. این فرض ابتدا توسط هال )1988( در سطح 
کالن و سپس توسط دیالکر و وارزینسکی )2012( در سطح بنگاه ها برای استخراج رابطه ای برای 
وارزینسکی  و  دیالکر  توسط  به دست آمده  رابطه  از  حاضر  پژوهش  در  است.  شده  استفاده  فرانشان 
نیازمند  شد،  اشاره  که  همان گونه  رابطه،  این  و  است  شده  استفاده  فرانشان  بررسی  برای   )2012(
تخمین تابع تولید است. ما از تابع تولید ترانسلوگ برای به دست آوردن کشش مورد نیاز برای تخمین 
فرانشان استفاده کرده ایم تا بتوانیم کشش منحصر به فرد هر بنگاه را در هر سال به دست آوریم. بعد 
از محاسبه کشش نیروی کارگر از تابع تولید تخمین زده شده توسط روش  و با محاسبه سهم نیروی 
کارگر از ارزش تولید از روی داده ها، فرانشان هر بنگاه در هر سال به سادگی قابل محاسبه خواهد بود. 
نتایج به دست آمده برای فرانشان ارائه شد و مشاهده گردید که صنایع تابع توزیع و سیر تکاملی 
یکسانی نداشته اند. بعد از سال 1387 مشاهده شد که ما یک کشیدگی به سمت چپ )فرانشان کم تر( 
در تابع توزیع کل فرانشان داریم و سپس از سال 1388، به تدریج تابع توزیع شروع به حرکت به سمت 
راست کرده است و در نهایت تابع توزیع فرانشان در سال 1392 نسبت به سال 1382 بیش تر به 
سمت راست متمایل بوده و از دم سمت راست پهن تری برخوردار بوده است. به بیان دیگر، در طول 
بازه مورد بررسی مطالعه توزیع کلی فرانشان بیانگر بیش تر شدن انحصار در صنایع کشور بوده است. 
همچنین، مشاهده شد که میانگین وزن دار فرانشان در صنایع مختلف از جهت نزدیک بودن به میانه 
یا صدک باالی فرانشان متفاوت بود و همین مسئله در مقایسه میانگین وزن دار با میانگین بدون وزن 

نیز مشاهده شد. 
در میان صنایع مختلف بیش ترین فرانشان در صنعت تولید کک و فرآورده های نفتی دیده می شود 
و پس از آن محصوالت شیمیایی، تجهیزات حمل ونقل، و تولید رادیو و تلویزیون قرار دارند. دو صنعت 
محصوالت غذایی و ساخت فلزات اساسی نیز در میانه طیف توزیع فرانشان قرار می گیرند و صنعت 
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و  نوک تیز  توزیع  دارای  داده  در  بنگاه  مشاهده  تعداد  بیش ترین  با  غیرفلزی  کانی  محصوالت  سایر 
تولید  منسوجات،  در ساخت  فرانشان  کم ترین  بررسی  مورد  میان صنایع  در  است.  به چپ  متمایل 
پوشاک، و تولید مبلمان مشاهده می شود. در نهایت، این پرسش که آیا بنگاه های صادرکننده نسبت 
به بقیه بنگاه ها فرانشان بیش تری دارند یا خیر، و آیا تحریم های سال های 1386 به بعد تاثیری بر 
این تفاوت داشته است یا خیر بررسی شد. با تخمین انجام شده مشاهده شد که بنگاه های صادرکننده 

فرانشان بیش تری داشته اند و تحریم ها این اختالف را بیش تر کرده است. 
تخمین فرانشان کاری با جزئیات فراوان است و این پژوهش یکی از روش های جدیدتر اقتصادسنجی 
را بکار می بندد که برخی از ضعف های روش های ساده تر قدیمی را مرتفع می کند. نتایج این پژوهش 
شواهد تجربی مهمی برای سیاستگذاری و تنظیم گری صنایع مختلف دارد. به طور مشخص، در ایران 
شورای رقابت وظیفه جلوگیری از انحصار و بسط رقابت پذیری را در بخش های اقتصادی کشور بر عهده 

دارد و مطالعاتی از این دست باید زمینه ساز تصمیم گیری های این شورا قرار گیرند. 
مهم ترین محدودیت این پژوهش در دسترس نبودن داده های خام کارگاه های صنعتی مرکز آمار 
برای سال های بعد از 1392 است. با توجه به نوسانات اقتصاد کالن ایران در سال های بعد، که ناشی از 
عوامل سیاسی بین المللی نظیر اجرای برجام و نقض دوباره آن توسط آمریکا بوده اند، بررسی تحوالت 

فرانشان در صنایع در دوران بعد از داده های این پژوهش، برای پژوهش های آتی پیشنهاد می شود.
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ارزيابی هماهنگی سياست پولی و مالی در اقتصاد ايران: 
متغير  زمان  ضرايب  با  واكنش  تابع   رهيافت 

)TVP-Reaction Function(

پذیرش: 1401/04/05د     ریافت: 1401/02/25

چکيد     ه: در پژوهش حاضر به این پرسش پاسخ داده می شود که آیا سیاست های پولی و مالی 
در مواجهه با فشار تقاضا و شرایط تورمی با یکدیگر هماهنگ هستند؟ در راستای پاسخ به 
این پرسش، هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی ایران با استفاده از رهیافت تابع واکنش 
با ضرایب زمان متغیر در دوره زمانی 1367:1 تا 1399:4 مورد بررسی قرار می گیرد و در 
چارچوب نظریه بازی ها، تعادل نش، سناریوهای پیشاروی تعامل این دو سیاست در ماتریس 
ترکیب سیاست ها استخراج می گردد. نتایج بیانگر آن است که طی دوره زمانی فصل چهارم 
1370 تا فصل اول 1371 )دو فصل( و همچنین فصل اول 1390 تا فصل دوم 1390 )دو 
فصل( تنها دوره هایی بوده اند که سیاستگذاران پولی و مالی به طور هماهنگ اقدام به کاهش 
شکاف تورم مثبت نموده اند. همچنین، مقام های پولی و مالی نیز صرفاً در سه فصل ابتدایی 
1385 و فصل دوم 1387 تا پایان 1388 )7 فصل(، برای کاهش شکاف منفی به صورت 
هماهنگ واکنش پادچرخه ای داشته اند. بر اساس این نتایج و در چارچوب ماتریس ترکیب 
سیاست ها، بانک مرکزی ایران در بخش عمده ای از سال ها مطیع سیاست های مالی بوده 
است. از این رو، پیشنهاد می شود برای برقراری هماهنگی بیش تر سیاستگذاران مالی و پولی، 
تعریف و تبیین برخی ترتیبات نهادی و چارچوب های قانونی در دستور کار قرار گیرد که از 
آن جمله می توان به پیاده سازی همزمان قواعد مالی و هدفگذاری تورم و تعیین چارچوب 

قانونی برای استقالل بانک مرکزی اشاره نمود.

سیاست ها،   هماهنگی  تورم،  هدفگذاری  پولی،  سیاست  مالی،  سیاست  کليد     واژه ها:  
مدل هایی با پارامتر زمان متغیر.
.P41, P24, E63, E62 :JEL طبقه بند     ي
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استادیار گروه مطالعات سیاست های پولی و ارزی پژوهشکده پولی 

و بانکی، تهران، ایران )نویسنده مسئول(.
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مقدمه

شکل گیری  امکان  غیرمنضبط  مالی  سیاست   ،)1981( واالس  و  سارجنت  دیدگاه  اساس  بر 
الگوی  که   ،1)FTPL( قیمت  سطح  مالی  نظریه  در  نمی کند.  فراهم  را  منضبط  پولی  سیاست های 
گسترش یافته این دیدگاه است، تاکید بر این است که بین بدهی های دولت و سطح عمومی قیمت ها 
رابطه ای علّت و معلولی برقرار است )Piontkivsky et al., 2001(. این نظریه ها بر این موضوع تاکید 
غیرمتعارف حجم  رشد  بر  موثر  عوامل  از  می تواند  پولی  بر سیاست   مالی2  که سلطه سیاست  دارند 
پول باشد )Buchanan  Wagner, 1977( و میزان اثرگذاری سیاست پولی بر تورم به نسبت هماهنگی 
سیاست پولی و مالی تغییر  کند. این بدان معناست که افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی که به 
نوعی از تامین مالی کسری بودجه منتج می شود یک رابطه علّیت دوسویه بین این متغیر و تورم ایجاد 
می نماید که تاثیرپذیری سیاست  پولی از سیاست مالی را مشخص می کند. سارجنت و واالس )1981(، 
با بیان این دیدگاه، چشم انداز جدیدی از هماهنگ سازی سیاست  مالی و پولی را در راستای تامین مالی 

کسری بودجه از طریق افزایش اجزای پایه پولی و صدور اوراق قرضه مطرح می کنند. 
اولویت های  داشتن  رغم  به  سیاست ها  این  که  معناست  بدین  مالی  و  پولی  سیاست  هماهنگی 
یا  می کنند  حرکت  سو  یک  در  قیمت ها  ثبات  و  اقتصادی  رشد  تقویت  برای  متفاوت،  هدفگذاری 
دست کم اثر یکدیگر را خنثی نمی کنند. زیرا فقدان هماهنگی بین مقام های پولی و مالی و غفلت از 
این موضوع منجر می شود که دستیابی به سطوح بهینه اهداف میسر نباشد. بررسی وضعیت همکاری 
سیاستگذار مالی و سیاستگذار پولی نشان می دهد که آن ها برای اعمال سیاست های خود، یا بر اساس 
قواعد مالی و پولی که از قبل تعیین شده یا بر اساس صالحدید عمل می کنند. بر اساس این، چهار 

وضعیت اتفاق می افتد که اتخاذ هر یک از این رویکردها، نتایج مربوط به خود را به دنبال دارد:
وضعیت اول: سیاستگذار مالی و بانک مرکزی برای اعمال سیاست های خود بر اساس قواعد مالی 

و پولی عمل می کنند. 
وضعیت دوم: مقام پولی بر اساس قواعد و مقام مالی بر اساس صالحدید عمل می نماید. 
وضعیت سوم: مقام پولی بر اساس صالحدید و مقام مالی بر اساس قواعد عمل می نماید.
وضعیت چهارم: زمانی ایجاد می شود که هر دو مقام بر اساس صالحدید عمل می کنند.

از طرف دیگر دولت و بانک مرکزی برای اعمال سیاست هایشان می توانند با یکدیگر همکاری کنند 

1. Fiscal Theory of Price Level 
2. Fiscal Dominance
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و در این خصوص تعهد پولی و مالی مناسب را ایجاد نمایند یا غیرهمکارانه سیاست های خود را اعمال 
کنند. اهمیت هماهنگی بین مقام های پولی و مالی با وقوع بحران های مالی در دهه های اخیر بیش از 
پیش افزایش یافت و زمینۀ افزایش تحقیقات را در این حوزه فراهم آورد. از آن جایی که در کشورهای 
در حال توسعه که بخش اعظمی از کسری بودجه دولت ها از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین 
مالی می شود، مشکل عدم هماهنگی سیاست ها بسیار شدیدتر است و سلطه مالی بر سیاست پولی 

بیش تر است )Nayyar, 2011(. بنابراین، پرداختن به این موضوع از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
پژوهش های پیشین درخصوص ارزیابی هماهنگی سیاست پولی و مالی در اقتصاد ایران بیش تر 
بر روابط بلندمدت و کوتاه مدت و با فرض رویکرد پارامتر ثابت تمرکز داشتند و به دنبال پاسخ  کاملی 
برای این پرسش بودند که آیا سیاستگذار پولی و مالی در اقتصاد ایران و بسته به وضعیت متغیرهای 
عمل  هماهنگ  همدیگر  با  کلیدی  متغیرهای  شکاف  بستن  جهت  در  تولید(  و  تورم  )شکاف  هدف 
می کنند؟ به عبارت دیگر، در شرایطی که سیاستگذار پولی ضدچرخه ای عمل می کند، آیا سیاستگذار 
مالی با اعمال سیاست موافق چرخه ای آن سیاست را بی اثر می کند یا در اقدامی هماهنگ، سیاستگذار 
مالی نیز ضدچرخه ای عمل می نماید؟ بر اساس این، پژوهش حاضر می کوشد با استفاده از رویکرد 
ِدمید )2018( و کوتنر )2016( ضمن بررسی رفتار سیاستگذار مالی و پولی در دوره زمانی 1367:1 
تا 1399:4، درصدد یافتن پاسخی برای این پرسش باشد که آیا بین سیاستگذاران پولی و مالی ایران 
ادبیات  به این پرسش ها پاسخ داده می شود. پس سهم این پژوهش در پر کردن شکاف موجود در 
داخلی مربوط به موضوع ارزیابی هماهنگی سیاست پولی و مالی در اقتصاد ایران به دو شکل است: 1( 
مدلی با پارامترهای زمان متغیر )TVP( و الگوی فضا-حالت برای ارزیابی هماهنگی سیاست های پولی 
و مالی در مواجهه با فشار تورمی و تقاضا مد نظر قرار گرفته است، به گونه ای که پژوهش حاضر فرض 
می کند این سیاست ها در کل دوره تاثیر یکسانی بر یکدیگر ندارند؛ و 2( میزان هماهنگی و تعارض بین 
سیاست پولی و سیاست مالی با پیروی از مطالعه کوتنر )2016( در چارچوب نظریه بازی ها و تعادل 
نش بررسی می شود که مبتنی بر تصمیم گیری مستقل دو بازیگر است و ماتریس ترکیب سیاست ها بر 

اساس سناریوهای پیشاروی تعامل این دو سیاست استخراج می گردد. 
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مبانینظریپژوهش

)AD-AS( چارچوب عرضه و تقاضای کل

در این پژوهش برای تعیین ویژگی چرخه ای سیاست پولی و سیاست مالی از چارچوب کوتنر 
)2016( که مبتنی بر مدل های ساده عرضه کل و تقاضای کل )AD/AS( است، استفاده می شود. در 

اقتصاد باز، مخارج کل برابر است با:

2 
 

 این از یک هر اتخاذ که افتد می اتفاق وضعیت چهار ،این اساس بر کنند. می عمل دیدالحص اساس بر یا شده تعیین قبل از که
 دارد۳ دنبال به را خود به مربوط نتایج رویکردها،

 کنند. می عمل پولی و مالی قواعد اساس بر خود های سیاست اعمال برای مرکزی بانک و مالی گذارسیاست اول۳ وضعیت  
 نماید. می عمل دیدالحص اساس بر مالی مقام و قواعد اساس بر پولی مقام ۳دوم وضعیت  
 نماید می عمل قواعد اساس بر مالی مقام و دیدالحص اساس بر پولی مقام ۳سوم وضعیت. 
 کنند. می عمل دیدالحص اساس بر مقام دو هر که شود می ایجاد زمانی ۳چهارم وضعیت 

 پولی تعهد خصوص این در و کنند همکاری یکدیگر با توانند می هایشان سیاست اعمال برای مرکزی بانک و دولت دیگر طرف زا
با وقوع  مالی و پولی های مقام بین هماهنگیاهمیت  د.کنن اعمال را خود های سیاست غیرهمکارانه یا نمایند ایجاد را مناسب مالی و

 در هک جاییآن از آورد. فراهم حوزه این در را تحقیقات افزایش ۀزمین و یافت زایشاف پیش از یشب اخیر های دهه در مالی های بحران
 لکمش شود، می مالی مینات زیکمر کبان از استقراض طریق از ها دولت بودجه سریک از اعظمی بخش هک توسعه حال در شورهایک

 به پرداختن بنابراین، .(Nayyar, 2011) است تربیش پولی سیاست بر مالی لطهس و است شدیدتر بسیار ها سیاست یگهماهن عدم
 است. برخوردار ای ویژه اهگجای از موضوع این

 و مدت کوتاه و بلندمدت روابط بر تربیش ارزیابی هماهنگی سیاست پولی و مالی در اقتصاد ایرانپیشین درخصوص  هایپژوهش
آیا سیاستگذار پولی و مالی در اقتصاد که بودند کاملی برای این پرسش   پاسخبه دنبال داشتند و  تمرکز ثابت پارامتر رویکرد فرض با

ایران و بسته به وضعیت متغیرهای هدف )شکاف تورم و تولید( در جهت بستن شکاف متغیرهای کلیدی با همدیگر هماهنگ عمل 
آیا سیاستگذار مالی با اعمال سیاست موافق  ،کند ای عمل می ستگذار پولی ضدچرخهدر شرایطی که سیا ،کنند؟ به عبارت دیگر می

 این، بر اساسنماید؟  ای عمل می چرخهسیاستگذار مالی نیز ضدی هماهنگ، کند یا در اقدام اثر می ای آن سیاست را بی چرخه
در دوره رفتار سیاستگذار مالی و پولی ضمن بررسی  (2۱1۷) 2کوتنرو  (2۱1۳) 1میددِبا استفاده از رویکرد  دکوشمی پژوهش حاضر

این  بهپولی و مالی ایران  گذارانسیاست آیا بینکه  باشداین پرسش ، درصدد یافتن پاسخی برای 1:۹۹۳۱تا  1:۷۶۳1زمانی 
ارزیابی هماهنگی در پر کردن شکاف موجود در ادبیات داخلی مربوط به موضوع  پژوهشسهم این  پسشود.  میها پاسخ داده  پرسش

برای ارزیابی  حالت-الگوی فضاو  (TVP) زمان متغیر پارامترهای با یمدل( 1به دو شکل است۳  سیاست پولی و مالی در اقتصاد ایران
 فرض پژوهش حاضر که ای گونه به ،است گرفته قرار نظر مدهای پولی و مالی در مواجهه با فشار تورمی و تقاضا  هماهنگی سیاست

سیاست پولی و سیاست  بینمیزان هماهنگی و تعارض ( 2 و ؛ندارند یکدیگر بر یکسانی ثیرتا دوره کل در ها سیاست این کند می
گیری مستقل  که مبتنی بر تصمیم شود میبررسی تعادل نش  ها و در چارچوب نظریه بازی (2۱1۷کوتنر )مالی با پیروی از مطالعه 

 د. گرد استخراج می روی تعامل این دو سیاستابر اساس سناریوهای پیش ها ماتریس ترکیب سیاست و استدو بازیگر 
 

 پژوهش نظری مبانی
 (AD-ASچارچوب عرضه و تقاضای کل )

های ساده  مدل مبتنی برکه  (2۱1۷کوتنر )رچوب اای سیاست پولی و سیاست مالی از چ برای تعیین ویژگی چرخه پژوهشدر این 
 در اقتصاد باز، مخارج کل برابر است با۳ شود. میاستفاده  است، (AD/ASعرضه کل و تقاضای کل )

     [ (      )] ( ̅   )   ( )      ( (  (     ))         )                                         (1)  
داخلی حقیقی نرخ بهره     و r، تصرف دائمی است درآمد قابل  ̅ تولید داخلی و خارجی هستند،  ۀدهند نشان    و Yدر آن  که

شده نسبت به ریسک  است که تابعی از نرخ بهره دریافتی و پرداختی تعدیل حقیقینرخ ارز  Q .خارجی هستند حقیقیو نرخ بهره 
 صادرات است. EXو  ،مخارج دولتی Gگذاری،  سرمایه Iسهم مخارج مصرفی از کاالهای داخلی است،  φ(Q)صرف ریسک،   است، 

 ،rnتیلور برای تولید بالقوه و نرخ بهره طبیعی )نرخ بهره خنثی(، قاعده توان با گرفتن لگاریتم و استفاده از بسط مرتبه اول  می
 است۳  (2رابطه )به شکل  ISرا خطی ساخت. نسخه لگاریتم خطی  ISمنحنی 

   ̃     (    )                                                                                                                      (2) 

                                                           
1. Demid 
2. Kuttner 

       )1(
 درآمد قابل تصرف دائمی است، 
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 صادرات است. EXو  ،مخارج دولتی Gگذاری،  سرمایه Iسهم مخارج مصرفی از کاالهای داخلی است،  φ(Q)صرف ریسک،   است، 

 ،rnتیلور برای تولید بالقوه و نرخ بهره طبیعی )نرخ بهره خنثی(، قاعده توان با گرفتن لگاریتم و استفاده از بسط مرتبه اول  می
 است۳  (2رابطه )به شکل  ISرا خطی ساخت. نسخه لگاریتم خطی  ISمنحنی 

   ̃     (    )                                                                                                                      (2) 

                                                           
1. Demid 
2. Kuttner 

 نشان دهندۀ تولید داخلی و خارجی هستند، 

2 
 

 این از یک هر اتخاذ که افتد می اتفاق وضعیت چهار ،این اساس بر کنند. می عمل دیدالحص اساس بر یا شده تعیین قبل از که
 دارد۳ دنبال به را خود به مربوط نتایج رویکردها،

 کنند. می عمل پولی و مالی قواعد اساس بر خود های سیاست اعمال برای مرکزی بانک و مالی گذارسیاست اول۳ وضعیت  
 نماید. می عمل دیدالحص اساس بر مالی مقام و قواعد اساس بر پولی مقام ۳دوم وضعیت  
 نماید می عمل قواعد اساس بر مالی مقام و دیدالحص اساس بر پولی مقام ۳سوم وضعیت. 
 کنند. می عمل دیدالحص اساس بر مقام دو هر که شود می ایجاد زمانی ۳چهارم وضعیت 

 پولی تعهد خصوص این در و کنند همکاری یکدیگر با توانند می هایشان سیاست اعمال برای مرکزی بانک و دولت دیگر طرف زا
با وقوع  مالی و پولی های مقام بین هماهنگیاهمیت  د.کنن اعمال را خود های سیاست غیرهمکارانه یا نمایند ایجاد را مناسب مالی و

 در هک جاییآن از آورد. فراهم حوزه این در را تحقیقات افزایش ۀزمین و یافت زایشاف پیش از یشب اخیر های دهه در مالی های بحران
 لکمش شود، می مالی مینات زیکمر کبان از استقراض طریق از ها دولت بودجه سریک از اعظمی بخش هک توسعه حال در شورهایک

 به پرداختن بنابراین، .(Nayyar, 2011) است تربیش پولی سیاست بر مالی لطهس و است شدیدتر بسیار ها سیاست یگهماهن عدم
 است. برخوردار ای ویژه اهگجای از موضوع این

 و مدت کوتاه و بلندمدت روابط بر تربیش ارزیابی هماهنگی سیاست پولی و مالی در اقتصاد ایرانپیشین درخصوص  هایپژوهش
آیا سیاستگذار پولی و مالی در اقتصاد که بودند کاملی برای این پرسش   پاسخبه دنبال داشتند و  تمرکز ثابت پارامتر رویکرد فرض با

ایران و بسته به وضعیت متغیرهای هدف )شکاف تورم و تولید( در جهت بستن شکاف متغیرهای کلیدی با همدیگر هماهنگ عمل 
آیا سیاستگذار مالی با اعمال سیاست موافق  ،کند ای عمل می ستگذار پولی ضدچرخهدر شرایطی که سیا ،کنند؟ به عبارت دیگر می

 این، بر اساسنماید؟  ای عمل می چرخهسیاستگذار مالی نیز ضدی هماهنگ، کند یا در اقدام اثر می ای آن سیاست را بی چرخه
در دوره رفتار سیاستگذار مالی و پولی ضمن بررسی  (2۱1۷) 2کوتنرو  (2۱1۳) 1میددِبا استفاده از رویکرد  دکوشمی پژوهش حاضر

این  بهپولی و مالی ایران  گذارانسیاست آیا بینکه  باشداین پرسش ، درصدد یافتن پاسخی برای 1:۹۹۳۱تا  1:۷۶۳1زمانی 
ارزیابی هماهنگی در پر کردن شکاف موجود در ادبیات داخلی مربوط به موضوع  پژوهشسهم این  پسشود.  میها پاسخ داده  پرسش

برای ارزیابی  حالت-الگوی فضاو  (TVP) زمان متغیر پارامترهای با یمدل( 1به دو شکل است۳  سیاست پولی و مالی در اقتصاد ایران
 فرض پژوهش حاضر که ای گونه به ،است گرفته قرار نظر مدهای پولی و مالی در مواجهه با فشار تورمی و تقاضا  هماهنگی سیاست

سیاست پولی و سیاست  بینمیزان هماهنگی و تعارض ( 2 و ؛ندارند یکدیگر بر یکسانی ثیرتا دوره کل در ها سیاست این کند می
گیری مستقل  که مبتنی بر تصمیم شود میبررسی تعادل نش  ها و در چارچوب نظریه بازی (2۱1۷کوتنر )مالی با پیروی از مطالعه 

 د. گرد استخراج می روی تعامل این دو سیاستابر اساس سناریوهای پیش ها ماتریس ترکیب سیاست و استدو بازیگر 
 

 پژوهش نظری مبانی
 (AD-ASچارچوب عرضه و تقاضای کل )

های ساده  مدل مبتنی برکه  (2۱1۷کوتنر )رچوب اای سیاست پولی و سیاست مالی از چ برای تعیین ویژگی چرخه پژوهشدر این 
 در اقتصاد باز، مخارج کل برابر است با۳ شود. میاستفاده  است، (AD/ASعرضه کل و تقاضای کل )

     [ (      )] ( ̅   )   ( )      ( (  (     ))         )                                         (1)  
داخلی حقیقی نرخ بهره     و r، تصرف دائمی است درآمد قابل  ̅ تولید داخلی و خارجی هستند،  ۀدهند نشان    و Yدر آن  که

شده نسبت به ریسک  است که تابعی از نرخ بهره دریافتی و پرداختی تعدیل حقیقینرخ ارز  Q .خارجی هستند حقیقیو نرخ بهره 
 صادرات است. EXو  ،مخارج دولتی Gگذاری،  سرمایه Iسهم مخارج مصرفی از کاالهای داخلی است،  φ(Q)صرف ریسک،   است، 

 ،rnتیلور برای تولید بالقوه و نرخ بهره طبیعی )نرخ بهره خنثی(، قاعده توان با گرفتن لگاریتم و استفاده از بسط مرتبه اول  می
 است۳  (2رابطه )به شکل  ISرا خطی ساخت. نسخه لگاریتم خطی  ISمنحنی 

   ̃     (    )                                                                                                                      (2) 

                                                           
1. Demid 
2. Kuttner 

که در آن Y و 
 نرخ بهره حقیقی داخلی و نرخ بهره حقیقی خارجی هستند. Q نرخ ارز حقیقی است که تابعی 

2 
 

 این از یک هر اتخاذ که افتد می اتفاق وضعیت چهار ،این اساس بر کنند. می عمل دیدالحص اساس بر یا شده تعیین قبل از که
 دارد۳ دنبال به را خود به مربوط نتایج رویکردها،

 کنند. می عمل پولی و مالی قواعد اساس بر خود های سیاست اعمال برای مرکزی بانک و مالی گذارسیاست اول۳ وضعیت  
 نماید. می عمل دیدالحص اساس بر مالی مقام و قواعد اساس بر پولی مقام ۳دوم وضعیت  
 نماید می عمل قواعد اساس بر مالی مقام و دیدالحص اساس بر پولی مقام ۳سوم وضعیت. 
 کنند. می عمل دیدالحص اساس بر مقام دو هر که شود می ایجاد زمانی ۳چهارم وضعیت 

 پولی تعهد خصوص این در و کنند همکاری یکدیگر با توانند می هایشان سیاست اعمال برای مرکزی بانک و دولت دیگر طرف زا
با وقوع  مالی و پولی های مقام بین هماهنگیاهمیت  د.کنن اعمال را خود های سیاست غیرهمکارانه یا نمایند ایجاد را مناسب مالی و

 در هک جاییآن از آورد. فراهم حوزه این در را تحقیقات افزایش ۀزمین و یافت زایشاف پیش از یشب اخیر های دهه در مالی های بحران
 لکمش شود، می مالی مینات زیکمر کبان از استقراض طریق از ها دولت بودجه سریک از اعظمی بخش هک توسعه حال در شورهایک

 به پرداختن بنابراین، .(Nayyar, 2011) است تربیش پولی سیاست بر مالی لطهس و است شدیدتر بسیار ها سیاست یگهماهن عدم
 است. برخوردار ای ویژه اهگجای از موضوع این

 و مدت کوتاه و بلندمدت روابط بر تربیش ارزیابی هماهنگی سیاست پولی و مالی در اقتصاد ایرانپیشین درخصوص  هایپژوهش
آیا سیاستگذار پولی و مالی در اقتصاد که بودند کاملی برای این پرسش   پاسخبه دنبال داشتند و  تمرکز ثابت پارامتر رویکرد فرض با

ایران و بسته به وضعیت متغیرهای هدف )شکاف تورم و تولید( در جهت بستن شکاف متغیرهای کلیدی با همدیگر هماهنگ عمل 
آیا سیاستگذار مالی با اعمال سیاست موافق  ،کند ای عمل می ستگذار پولی ضدچرخهدر شرایطی که سیا ،کنند؟ به عبارت دیگر می

 این، بر اساسنماید؟  ای عمل می چرخهسیاستگذار مالی نیز ضدی هماهنگ، کند یا در اقدام اثر می ای آن سیاست را بی چرخه
در دوره رفتار سیاستگذار مالی و پولی ضمن بررسی  (2۱1۷) 2کوتنرو  (2۱1۳) 1میددِبا استفاده از رویکرد  دکوشمی پژوهش حاضر

این  بهپولی و مالی ایران  گذارانسیاست آیا بینکه  باشداین پرسش ، درصدد یافتن پاسخی برای 1:۹۹۳۱تا  1:۷۶۳1زمانی 
ارزیابی هماهنگی در پر کردن شکاف موجود در ادبیات داخلی مربوط به موضوع  پژوهشسهم این  پسشود.  میها پاسخ داده  پرسش

برای ارزیابی  حالت-الگوی فضاو  (TVP) زمان متغیر پارامترهای با یمدل( 1به دو شکل است۳  سیاست پولی و مالی در اقتصاد ایران
 فرض پژوهش حاضر که ای گونه به ،است گرفته قرار نظر مدهای پولی و مالی در مواجهه با فشار تورمی و تقاضا  هماهنگی سیاست

سیاست پولی و سیاست  بینمیزان هماهنگی و تعارض ( 2 و ؛ندارند یکدیگر بر یکسانی ثیرتا دوره کل در ها سیاست این کند می
گیری مستقل  که مبتنی بر تصمیم شود میبررسی تعادل نش  ها و در چارچوب نظریه بازی (2۱1۷کوتنر )مالی با پیروی از مطالعه 

 د. گرد استخراج می روی تعامل این دو سیاستابر اساس سناریوهای پیش ها ماتریس ترکیب سیاست و استدو بازیگر 
 

 پژوهش نظری مبانی
 (AD-ASچارچوب عرضه و تقاضای کل )

های ساده  مدل مبتنی برکه  (2۱1۷کوتنر )رچوب اای سیاست پولی و سیاست مالی از چ برای تعیین ویژگی چرخه پژوهشدر این 
 در اقتصاد باز، مخارج کل برابر است با۳ شود. میاستفاده  است، (AD/ASعرضه کل و تقاضای کل )

     [ (      )] ( ̅   )   ( )      ( (  (     ))         )                                         (1)  
داخلی حقیقی نرخ بهره     و r، تصرف دائمی است درآمد قابل  ̅ تولید داخلی و خارجی هستند،  ۀدهند نشان    و Yدر آن  که

شده نسبت به ریسک  است که تابعی از نرخ بهره دریافتی و پرداختی تعدیل حقیقینرخ ارز  Q .خارجی هستند حقیقیو نرخ بهره 
 صادرات است. EXو  ،مخارج دولتی Gگذاری،  سرمایه Iسهم مخارج مصرفی از کاالهای داخلی است،  φ(Q)صرف ریسک،   است، 

 ،rnتیلور برای تولید بالقوه و نرخ بهره طبیعی )نرخ بهره خنثی(، قاعده توان با گرفتن لگاریتم و استفاده از بسط مرتبه اول  می
 است۳  (2رابطه )به شکل  ISرا خطی ساخت. نسخه لگاریتم خطی  ISمنحنی 

   ̃     (    )                                                                                                                      (2) 

                                                           
1. Demid 
2. Kuttner 

r و 
 صرف ریسک، )φ(Q سهم مخارج 
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 این از یک هر اتخاذ که افتد می اتفاق وضعیت چهار ،این اساس بر کنند. می عمل دیدالحص اساس بر یا شده تعیین قبل از که
 دارد۳ دنبال به را خود به مربوط نتایج رویکردها،

 کنند. می عمل پولی و مالی قواعد اساس بر خود های سیاست اعمال برای مرکزی بانک و مالی گذارسیاست اول۳ وضعیت  
 نماید. می عمل دیدالحص اساس بر مالی مقام و قواعد اساس بر پولی مقام ۳دوم وضعیت  
 نماید می عمل قواعد اساس بر مالی مقام و دیدالحص اساس بر پولی مقام ۳سوم وضعیت. 
 کنند. می عمل دیدالحص اساس بر مقام دو هر که شود می ایجاد زمانی ۳چهارم وضعیت 

 پولی تعهد خصوص این در و کنند همکاری یکدیگر با توانند می هایشان سیاست اعمال برای مرکزی بانک و دولت دیگر طرف زا
با وقوع  مالی و پولی های مقام بین هماهنگیاهمیت  د.کنن اعمال را خود های سیاست غیرهمکارانه یا نمایند ایجاد را مناسب مالی و

 در هک جاییآن از آورد. فراهم حوزه این در را تحقیقات افزایش ۀزمین و یافت زایشاف پیش از یشب اخیر های دهه در مالی های بحران
 لکمش شود، می مالی مینات زیکمر کبان از استقراض طریق از ها دولت بودجه سریک از اعظمی بخش هک توسعه حال در شورهایک

 به پرداختن بنابراین، .(Nayyar, 2011) است تربیش پولی سیاست بر مالی لطهس و است شدیدتر بسیار ها سیاست یگهماهن عدم
 است. برخوردار ای ویژه اهگجای از موضوع این

 و مدت کوتاه و بلندمدت روابط بر تربیش ارزیابی هماهنگی سیاست پولی و مالی در اقتصاد ایرانپیشین درخصوص  هایپژوهش
آیا سیاستگذار پولی و مالی در اقتصاد که بودند کاملی برای این پرسش   پاسخبه دنبال داشتند و  تمرکز ثابت پارامتر رویکرد فرض با

ایران و بسته به وضعیت متغیرهای هدف )شکاف تورم و تولید( در جهت بستن شکاف متغیرهای کلیدی با همدیگر هماهنگ عمل 
آیا سیاستگذار مالی با اعمال سیاست موافق  ،کند ای عمل می ستگذار پولی ضدچرخهدر شرایطی که سیا ،کنند؟ به عبارت دیگر می

 این، بر اساسنماید؟  ای عمل می چرخهسیاستگذار مالی نیز ضدی هماهنگ، کند یا در اقدام اثر می ای آن سیاست را بی چرخه
در دوره رفتار سیاستگذار مالی و پولی ضمن بررسی  (2۱1۷) 2کوتنرو  (2۱1۳) 1میددِبا استفاده از رویکرد  دکوشمی پژوهش حاضر

این  بهپولی و مالی ایران  گذارانسیاست آیا بینکه  باشداین پرسش ، درصدد یافتن پاسخی برای 1:۹۹۳۱تا  1:۷۶۳1زمانی 
ارزیابی هماهنگی در پر کردن شکاف موجود در ادبیات داخلی مربوط به موضوع  پژوهشسهم این  پسشود.  میها پاسخ داده  پرسش

برای ارزیابی  حالت-الگوی فضاو  (TVP) زمان متغیر پارامترهای با یمدل( 1به دو شکل است۳  سیاست پولی و مالی در اقتصاد ایران
 فرض پژوهش حاضر که ای گونه به ،است گرفته قرار نظر مدهای پولی و مالی در مواجهه با فشار تورمی و تقاضا  هماهنگی سیاست

سیاست پولی و سیاست  بینمیزان هماهنگی و تعارض ( 2 و ؛ندارند یکدیگر بر یکسانی ثیرتا دوره کل در ها سیاست این کند می
گیری مستقل  که مبتنی بر تصمیم شود میبررسی تعادل نش  ها و در چارچوب نظریه بازی (2۱1۷کوتنر )مالی با پیروی از مطالعه 

 د. گرد استخراج می روی تعامل این دو سیاستابر اساس سناریوهای پیش ها ماتریس ترکیب سیاست و استدو بازیگر 
 

 پژوهش نظری مبانی
 (AD-ASچارچوب عرضه و تقاضای کل )

های ساده  مدل مبتنی برکه  (2۱1۷کوتنر )رچوب اای سیاست پولی و سیاست مالی از چ برای تعیین ویژگی چرخه پژوهشدر این 
 در اقتصاد باز، مخارج کل برابر است با۳ شود. میاستفاده  است، (AD/ASعرضه کل و تقاضای کل )

     [ (      )] ( ̅   )   ( )      ( (  (     ))         )                                         (1)  
داخلی حقیقی نرخ بهره     و r، تصرف دائمی است درآمد قابل  ̅ تولید داخلی و خارجی هستند،  ۀدهند نشان    و Yدر آن  که

شده نسبت به ریسک  است که تابعی از نرخ بهره دریافتی و پرداختی تعدیل حقیقینرخ ارز  Q .خارجی هستند حقیقیو نرخ بهره 
 صادرات است. EXو  ،مخارج دولتی Gگذاری،  سرمایه Iسهم مخارج مصرفی از کاالهای داخلی است،  φ(Q)صرف ریسک،   است، 

 ،rnتیلور برای تولید بالقوه و نرخ بهره طبیعی )نرخ بهره خنثی(، قاعده توان با گرفتن لگاریتم و استفاده از بسط مرتبه اول  می
 است۳  (2رابطه )به شکل  ISرا خطی ساخت. نسخه لگاریتم خطی  ISمنحنی 

   ̃     (    )                                                                                                                      (2) 

                                                           
1. Demid 
2. Kuttner 

از نرخ بهره دریافتی و پرداختی تعدیل شده نسبت به ریسک است، 
مصرفی از کاالهای داخلی است، I سرمایه گذاری، G مخارج دولتی، و EX صادرات است. می توان با 
گرفتن لگاریتم و استفاده از بسط مرتبه اول قاعده تیلور برای تولید بالقوه و نرخ بهره طبیعی )نرخ بهره 

خنثی(، rn، منحنی IS را خطی ساخت. نسخه لگاریتم خطی IS به شکل رابطه )2( است: 
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 این از یک هر اتخاذ که افتد می اتفاق وضعیت چهار ،این اساس بر کنند. می عمل دیدالحص اساس بر یا شده تعیین قبل از که
 دارد۳ دنبال به را خود به مربوط نتایج رویکردها،

 کنند. می عمل پولی و مالی قواعد اساس بر خود های سیاست اعمال برای مرکزی بانک و مالی گذارسیاست اول۳ وضعیت  
 نماید. می عمل دیدالحص اساس بر مالی مقام و قواعد اساس بر پولی مقام ۳دوم وضعیت  
 نماید می عمل قواعد اساس بر مالی مقام و دیدالحص اساس بر پولی مقام ۳سوم وضعیت. 
 کنند. می عمل دیدالحص اساس بر مقام دو هر که شود می ایجاد زمانی ۳چهارم وضعیت 

 پولی تعهد خصوص این در و کنند همکاری یکدیگر با توانند می هایشان سیاست اعمال برای مرکزی بانک و دولت دیگر طرف زا
با وقوع  مالی و پولی های مقام بین هماهنگیاهمیت  د.کنن اعمال را خود های سیاست غیرهمکارانه یا نمایند ایجاد را مناسب مالی و

 در هک جاییآن از آورد. فراهم حوزه این در را تحقیقات افزایش ۀزمین و یافت زایشاف پیش از یشب اخیر های دهه در مالی های بحران
 لکمش شود، می مالی مینات زیکمر کبان از استقراض طریق از ها دولت بودجه سریک از اعظمی بخش هک توسعه حال در شورهایک

 به پرداختن بنابراین، .(Nayyar, 2011) است تربیش پولی سیاست بر مالی لطهس و است شدیدتر بسیار ها سیاست یگهماهن عدم
 است. برخوردار ای ویژه اهگجای از موضوع این

 و مدت کوتاه و بلندمدت روابط بر تربیش ارزیابی هماهنگی سیاست پولی و مالی در اقتصاد ایرانپیشین درخصوص  هایپژوهش
آیا سیاستگذار پولی و مالی در اقتصاد که بودند کاملی برای این پرسش   پاسخبه دنبال داشتند و  تمرکز ثابت پارامتر رویکرد فرض با

ایران و بسته به وضعیت متغیرهای هدف )شکاف تورم و تولید( در جهت بستن شکاف متغیرهای کلیدی با همدیگر هماهنگ عمل 
آیا سیاستگذار مالی با اعمال سیاست موافق  ،کند ای عمل می ستگذار پولی ضدچرخهدر شرایطی که سیا ،کنند؟ به عبارت دیگر می

 این، بر اساسنماید؟  ای عمل می چرخهسیاستگذار مالی نیز ضدی هماهنگ، کند یا در اقدام اثر می ای آن سیاست را بی چرخه
در دوره رفتار سیاستگذار مالی و پولی ضمن بررسی  (2۱1۷) 2کوتنرو  (2۱1۳) 1میددِبا استفاده از رویکرد  دکوشمی پژوهش حاضر

این  بهپولی و مالی ایران  گذارانسیاست آیا بینکه  باشداین پرسش ، درصدد یافتن پاسخی برای 1:۹۹۳۱تا  1:۷۶۳1زمانی 
ارزیابی هماهنگی در پر کردن شکاف موجود در ادبیات داخلی مربوط به موضوع  پژوهشسهم این  پسشود.  میها پاسخ داده  پرسش

برای ارزیابی  حالت-الگوی فضاو  (TVP) زمان متغیر پارامترهای با یمدل( 1به دو شکل است۳  سیاست پولی و مالی در اقتصاد ایران
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سیاست پولی و سیاست  بینمیزان هماهنگی و تعارض ( 2 و ؛ندارند یکدیگر بر یکسانی ثیرتا دوره کل در ها سیاست این کند می
گیری مستقل  که مبتنی بر تصمیم شود میبررسی تعادل نش  ها و در چارچوب نظریه بازی (2۱1۷کوتنر )مالی با پیروی از مطالعه 

 د. گرد استخراج می روی تعامل این دو سیاستابر اساس سناریوهای پیش ها ماتریس ترکیب سیاست و استدو بازیگر 
 

 پژوهش نظری مبانی
 (AD-ASچارچوب عرضه و تقاضای کل )

های ساده  مدل مبتنی برکه  (2۱1۷کوتنر )رچوب اای سیاست پولی و سیاست مالی از چ برای تعیین ویژگی چرخه پژوهشدر این 
 در اقتصاد باز، مخارج کل برابر است با۳ شود. میاستفاده  است، (AD/ASعرضه کل و تقاضای کل )

     [ (      )] ( ̅   )   ( )      ( (  (     ))         )                                         (1)  
داخلی حقیقی نرخ بهره     و r، تصرف دائمی است درآمد قابل  ̅ تولید داخلی و خارجی هستند،  ۀدهند نشان    و Yدر آن  که

شده نسبت به ریسک  است که تابعی از نرخ بهره دریافتی و پرداختی تعدیل حقیقینرخ ارز  Q .خارجی هستند حقیقیو نرخ بهره 
 صادرات است. EXو  ،مخارج دولتی Gگذاری،  سرمایه Iسهم مخارج مصرفی از کاالهای داخلی است،  φ(Q)صرف ریسک،   است، 

 ،rnتیلور برای تولید بالقوه و نرخ بهره طبیعی )نرخ بهره خنثی(، قاعده توان با گرفتن لگاریتم و استفاده از بسط مرتبه اول  می
 است۳  (2رابطه )به شکل  ISرا خطی ساخت. نسخه لگاریتم خطی  ISمنحنی 

   ̃     (    )                                                                                                                      (2) 

                                                           
1. Demid 
2. Kuttner 

                        )2(
 نرخ بهره طبیعی است. 
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های مستقیم  کانال θپارامتر  .نرخ بهره طبیعی است    و ،حقیقینرخ بهره  شکاف تولید است،  ۀدهند نشان  ̃   در آن  که
مخارج  ۀدهند نشان   گذارد،  ثیر میاها بر مخارج ت از طریق این کانال rدهد که تغییر در  و غیرمستقیمی را نشان می

 گذارد. ثیر میانظر ت بر مخارج موردحقیقی نشده یا شوک تقاضایی است که در سطح معینی از نرخ بهره  بینی پیش
شوند. از منظر درآمدی  زایی نیز وجود دارند که موجب تغییر در تصمیمات سیاستی دولت می و برون زا های درون لفهوجا مدر این

از کشورها مخارج  برخیکند. افزون بر این، در  است، درآمد مالیاتی کاهش )افزایش( پیدا میرکود )رونق(  بودجه، زمانی که اقتصاد
های اقتصادی  ست مالی و اقتصاد تبعات مهمی برای واکنش اقتصاد به شوکمالی با وضعیت اقتصادی رابطه دارد. رابطه میان سیا

 را تعمیم داد. (:) زا ساختن سیاست مالی، مدل و درون ISکردن عبارت سیاست مالی در   توان برای لحاظ دارد. می
   ̃     (    )                                                                                              (:) 

و مخارج را نیز  و سایر منابع درآمدی ها تواند اثرات مالیات دهد که می در مخارج کل نشان می را نقش سیاست مالی gکه در آن 
 رابطۀ به شکل ISبنابراین، منحنی  .دبستگی دار    (̃ −   )δ =گیرد. فرض بر این است که مخارج دولتی به شکاف تولید،  در بر

 است۳ (۱( و )۱)
   ̃     (    )    (   ̃ )                                                                                              (۱) 
   ̃   (   )  [  (    )    ]                                                                                             (۱) 

 دهد۳ ای سیاست مالی را نشان می رفتار چرخه δعالمت 
  1−اگر < δ < 0 شود و در طی  انبساطی میمالی اقتصادی )شکاف تولید منفی( سیاست رکود ، در زمان     (   )، آنگاه

 .شود می 1ای چرخهود. در این مورد، سیاست مالی پادش تولید مثبت، سیاست مالی انقباضی می شکاف
  دولت در دوران رونق مخارج را افزایش و در دوران رکود، مخارج را کاهش      (   )، آنگاه        0زمانی که ،

 کند. مخارج را تشدید میهای  ثیر دیگر شوکات. این سیاست ای است سیاست مالی موافق چرخه ،دهد می
از  پژوهشدهد. در این  را تغییر میسود سیاستی مند نرخ  طور نظامشرایط اقتصادی در حال تغییر، به مقام پولی در واکنش به 

 کلی است۳ یابزارقاعده تیلور استفاده شده است که مورد خاصی از قاعده سیاست پولی مانند  عدهشکل ساده قا
         (   ̅)                                                                                                            (۷)  

قدرت واکنش بانک مرکزی به تورم  ((β   0و  ،تورم هدف بانک مرکزی ̅ ، حقیقیتورم  πنرخ بهره اسمی است،  rکه در آن 
 (۳( و )۶رابطه )سازد. در این مدل، قانون سیاست پولی به شرح  مرتبط می ISهستند. به نوعی قانون سیاست پولی را با رابطه 

 شود۳ توصیف می
       ̃    (    )                                                                                                   (۶) 
          (   ̅)   (   ̅)                                                                                      (۳) 

 کند۳ واکنش بانک مرکزی به شکاف تولید است. این قانون سیاستی بیان می αکه در آن 
 کند. این  را برابر با نرخ بهره طبیعی تعیین میسود اسمی ، بانک مرکزی نرخ ̅ =  ،برابر استهدف تورم  زمانی که تورم با

 شوک تقاضا، مخارج با تولید بالقوه برابر خواهند بود. نبودسیاست پولی خنثی است. در صورت 
  ،بنابراین .کند از نرخ بهره طبیعی تعیین می باالتر سودیبانک مرکزی نرخ ،   ̅  <زمانی که تورم باالتر از تورم هدف است، 

 سیاست پولی انقباضی خواهد بود.
 زمانی که تورم از نرخ تورم هدف کم ،کم سودیبانک مرکزی نرخ  ،  ̅  >تر استکند تر از نرخ بهره طبیعی را انتخاب می. 

 سیاست پولی انبساطی خواهد بود. ،بنابراین
بیان  )̅  − g = δ(yتر بیان شد، سیاست مالی به شکل  طور که پیش رود. همان کار مینیز تفسیری مشابه ب )̅ − α(y برای

 است۳ (۹رابطه )به شکل  AD، منحنی MPو  IS. با ترکیب روابط δ < 1 > 1−شود که در آن  می
   ̅    (   ̅)   (   ̅)              

 

(   ̅)      
   (   ̅)   

    
                                                                                                                                   (۹) 

                                                           
1. Countercyclical 

 نشان دهندۀ شکاف تولید است، r نرخ بهره حقیقی، و 
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های مستقیم  کانال θپارامتر  .نرخ بهره طبیعی است    و ،حقیقینرخ بهره  شکاف تولید است،  ۀدهند نشان  ̃   در آن  که
مخارج  ۀدهند نشان   گذارد،  ثیر میاها بر مخارج ت از طریق این کانال rدهد که تغییر در  و غیرمستقیمی را نشان می

 گذارد. ثیر میانظر ت بر مخارج موردحقیقی نشده یا شوک تقاضایی است که در سطح معینی از نرخ بهره  بینی پیش
شوند. از منظر درآمدی  زایی نیز وجود دارند که موجب تغییر در تصمیمات سیاستی دولت می و برون زا های درون لفهوجا مدر این

از کشورها مخارج  برخیکند. افزون بر این، در  است، درآمد مالیاتی کاهش )افزایش( پیدا میرکود )رونق(  بودجه، زمانی که اقتصاد
های اقتصادی  ست مالی و اقتصاد تبعات مهمی برای واکنش اقتصاد به شوکمالی با وضعیت اقتصادی رابطه دارد. رابطه میان سیا

 را تعمیم داد. (:) زا ساختن سیاست مالی، مدل و درون ISکردن عبارت سیاست مالی در   توان برای لحاظ دارد. می
   ̃     (    )                                                                                              (:) 

و مخارج را نیز  و سایر منابع درآمدی ها تواند اثرات مالیات دهد که می در مخارج کل نشان می را نقش سیاست مالی gکه در آن 
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   ̃     (    )    (   ̃ )                                                                                              (۱) 
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 دهد۳ ای سیاست مالی را نشان می رفتار چرخه δعالمت 
  1−اگر < δ < 0 شود و در طی  انبساطی میمالی اقتصادی )شکاف تولید منفی( سیاست رکود ، در زمان     (   )، آنگاه

 .شود می 1ای چرخهود. در این مورد، سیاست مالی پادش تولید مثبت، سیاست مالی انقباضی می شکاف
  دولت در دوران رونق مخارج را افزایش و در دوران رکود، مخارج را کاهش      (   )، آنگاه        0زمانی که ،

 کند. مخارج را تشدید میهای  ثیر دیگر شوکات. این سیاست ای است سیاست مالی موافق چرخه ،دهد می
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قدرت واکنش بانک مرکزی به تورم  ((β   0و  ،تورم هدف بانک مرکزی ̅ ، حقیقیتورم  πنرخ بهره اسمی است،  rکه در آن 
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 کند۳ واکنش بانک مرکزی به شکاف تولید است. این قانون سیاستی بیان می αکه در آن 
 کند. این  را برابر با نرخ بهره طبیعی تعیین میسود اسمی ، بانک مرکزی نرخ ̅ =  ،برابر استهدف تورم  زمانی که تورم با

 شوک تقاضا، مخارج با تولید بالقوه برابر خواهند بود. نبودسیاست پولی خنثی است. در صورت 
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 سیاست پولی انقباضی خواهد بود.
 زمانی که تورم از نرخ تورم هدف کم ،کم سودیبانک مرکزی نرخ  ،  ̅  >تر استکند تر از نرخ بهره طبیعی را انتخاب می. 

 سیاست پولی انبساطی خواهد بود. ،بنابراین
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   ̅    (   ̅)   (   ̅)              

 

(   ̅)      
   (   ̅)   

    
                                                                                                                                   (۹) 

                                                           
1. Countercyclical 

که در آن 
پارامتر θ کانال های مستقیم و غیرمستقیمی را نشان می دهد که تغییر در r از طریق این کانال ها بر 
مخارج تاثیر می گذارد، uD نشان دهندۀ مخارج پیش بینی نشده یا شوک تقاضایی است که در سطح 

معینی از نرخ بهره حقیقی بر مخارج مورد نظر تاثیر می گذارد.
در این جا مولفه های درون زا و برون زایی نیز وجود دارند که موجب تغییر در تصمیمات سیاستی 
دولت می شوند. از منظر درآمدی بودجه، زمانی که اقتصاد رکود )رونق( است، درآمد مالیاتی کاهش 
)افزایش( پیدا می کند. افزون بر این، در برخی از کشورها مخارج مالی با وضعیت اقتصادی رابطه دارد. 
رابطه میان سیاست مالی و اقتصاد تبعات مهمی برای واکنش اقتصاد به شوک های اقتصادی دارد. 
می توان برای لحاظ  کردن عبارت سیاست مالی در IS و درون زا ساختن سیاست مالی، مدل )3( را 

تعمیم داد.

3 
 

های مستقیم  کانال θپارامتر  .نرخ بهره طبیعی است    و ،حقیقینرخ بهره  شکاف تولید است،  ۀدهند نشان  ̃   در آن  که
مخارج  ۀدهند نشان   گذارد،  ثیر میاها بر مخارج ت از طریق این کانال rدهد که تغییر در  و غیرمستقیمی را نشان می

 گذارد. ثیر میانظر ت بر مخارج موردحقیقی نشده یا شوک تقاضایی است که در سطح معینی از نرخ بهره  بینی پیش
شوند. از منظر درآمدی  زایی نیز وجود دارند که موجب تغییر در تصمیمات سیاستی دولت می و برون زا های درون لفهوجا مدر این

از کشورها مخارج  برخیکند. افزون بر این، در  است، درآمد مالیاتی کاهش )افزایش( پیدا میرکود )رونق(  بودجه، زمانی که اقتصاد
های اقتصادی  ست مالی و اقتصاد تبعات مهمی برای واکنش اقتصاد به شوکمالی با وضعیت اقتصادی رابطه دارد. رابطه میان سیا

 را تعمیم داد. (:) زا ساختن سیاست مالی، مدل و درون ISکردن عبارت سیاست مالی در   توان برای لحاظ دارد. می
   ̃     (    )                                                                                              (:) 

و مخارج را نیز  و سایر منابع درآمدی ها تواند اثرات مالیات دهد که می در مخارج کل نشان می را نقش سیاست مالی gکه در آن 
 رابطۀ به شکل ISبنابراین، منحنی  .دبستگی دار    (̃ −   )δ =گیرد. فرض بر این است که مخارج دولتی به شکاف تولید،  در بر

 است۳ (۱( و )۱)
   ̃     (    )    (   ̃ )                                                                                              (۱) 
   ̃   (   )  [  (    )    ]                                                                                             (۱) 

 دهد۳ ای سیاست مالی را نشان می رفتار چرخه δعالمت 
  1−اگر < δ < 0 شود و در طی  انبساطی میمالی اقتصادی )شکاف تولید منفی( سیاست رکود ، در زمان     (   )، آنگاه

 .شود می 1ای چرخهود. در این مورد، سیاست مالی پادش تولید مثبت، سیاست مالی انقباضی می شکاف
  دولت در دوران رونق مخارج را افزایش و در دوران رکود، مخارج را کاهش      (   )، آنگاه        0زمانی که ،

 کند. مخارج را تشدید میهای  ثیر دیگر شوکات. این سیاست ای است سیاست مالی موافق چرخه ،دهد می
از  پژوهشدهد. در این  را تغییر میسود سیاستی مند نرخ  طور نظامشرایط اقتصادی در حال تغییر، به مقام پولی در واکنش به 

 کلی است۳ یابزارقاعده تیلور استفاده شده است که مورد خاصی از قاعده سیاست پولی مانند  عدهشکل ساده قا
         (   ̅)                                                                                                            (۷)  

قدرت واکنش بانک مرکزی به تورم  ((β   0و  ،تورم هدف بانک مرکزی ̅ ، حقیقیتورم  πنرخ بهره اسمی است،  rکه در آن 
 (۳( و )۶رابطه )سازد. در این مدل، قانون سیاست پولی به شرح  مرتبط می ISهستند. به نوعی قانون سیاست پولی را با رابطه 

 شود۳ توصیف می
       ̃    (    )                                                                                                   (۶) 
          (   ̅)   (   ̅)                                                                                      (۳) 

 کند۳ واکنش بانک مرکزی به شکاف تولید است. این قانون سیاستی بیان می αکه در آن 
 کند. این  را برابر با نرخ بهره طبیعی تعیین میسود اسمی ، بانک مرکزی نرخ ̅ =  ،برابر استهدف تورم  زمانی که تورم با

 شوک تقاضا، مخارج با تولید بالقوه برابر خواهند بود. نبودسیاست پولی خنثی است. در صورت 
  ،بنابراین .کند از نرخ بهره طبیعی تعیین می باالتر سودیبانک مرکزی نرخ ،   ̅  <زمانی که تورم باالتر از تورم هدف است، 

 سیاست پولی انقباضی خواهد بود.
 زمانی که تورم از نرخ تورم هدف کم ،کم سودیبانک مرکزی نرخ  ،  ̅  >تر استکند تر از نرخ بهره طبیعی را انتخاب می. 

 سیاست پولی انبساطی خواهد بود. ،بنابراین
بیان  )̅  − g = δ(yتر بیان شد، سیاست مالی به شکل  طور که پیش رود. همان کار مینیز تفسیری مشابه ب )̅ − α(y برای

 است۳ (۹رابطه )به شکل  AD، منحنی MPو  IS. با ترکیب روابط δ < 1 > 1−شود که در آن  می
   ̅    (   ̅)   (   ̅)              

 

(   ̅)      
   (   ̅)   

    
                                                                                                                                   (۹) 

                                                           
1. Countercyclical 

              )3(
که در آن g نقش سیاست مالی را در مخارج کل نشان می دهد که می تواند اثرات مالیات ها و 
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سایر منابع درآمدی و مخارج را نیز در بر گیرد. فرض بر این است که مخارج دولتی به شکاف تولید، 
 بستگی دارد. بنابراین، منحنی IS به شکل رابطۀ )4( و )5( است:

3 
 

های مستقیم  کانال θپارامتر  .نرخ بهره طبیعی است    و ،حقیقینرخ بهره  شکاف تولید است،  ۀدهند نشان  ̃   در آن  که
مخارج  ۀدهند نشان   گذارد،  ثیر میاها بر مخارج ت از طریق این کانال rدهد که تغییر در  و غیرمستقیمی را نشان می

 گذارد. ثیر میانظر ت بر مخارج موردحقیقی نشده یا شوک تقاضایی است که در سطح معینی از نرخ بهره  بینی پیش
شوند. از منظر درآمدی  زایی نیز وجود دارند که موجب تغییر در تصمیمات سیاستی دولت می و برون زا های درون لفهوجا مدر این

از کشورها مخارج  برخیکند. افزون بر این، در  است، درآمد مالیاتی کاهش )افزایش( پیدا میرکود )رونق(  بودجه، زمانی که اقتصاد
های اقتصادی  ست مالی و اقتصاد تبعات مهمی برای واکنش اقتصاد به شوکمالی با وضعیت اقتصادی رابطه دارد. رابطه میان سیا

 را تعمیم داد. (:) زا ساختن سیاست مالی، مدل و درون ISکردن عبارت سیاست مالی در   توان برای لحاظ دارد. می
   ̃     (    )                                                                                              (:) 

و مخارج را نیز  و سایر منابع درآمدی ها تواند اثرات مالیات دهد که می در مخارج کل نشان می را نقش سیاست مالی gکه در آن 
 رابطۀ به شکل ISبنابراین، منحنی  .دبستگی دار    (̃ −   )δ =گیرد. فرض بر این است که مخارج دولتی به شکاف تولید،  در بر

 است۳ (۱( و )۱)
   ̃     (    )    (   ̃ )                                                                                              (۱) 
   ̃   (   )  [  (    )    ]                                                                                             (۱) 

 دهد۳ ای سیاست مالی را نشان می رفتار چرخه δعالمت 
  1−اگر < δ < 0 شود و در طی  انبساطی میمالی اقتصادی )شکاف تولید منفی( سیاست رکود ، در زمان     (   )، آنگاه

 .شود می 1ای چرخهود. در این مورد، سیاست مالی پادش تولید مثبت، سیاست مالی انقباضی می شکاف
  دولت در دوران رونق مخارج را افزایش و در دوران رکود، مخارج را کاهش      (   )، آنگاه        0زمانی که ،

 کند. مخارج را تشدید میهای  ثیر دیگر شوکات. این سیاست ای است سیاست مالی موافق چرخه ،دهد می
از  پژوهشدهد. در این  را تغییر میسود سیاستی مند نرخ  طور نظامشرایط اقتصادی در حال تغییر، به مقام پولی در واکنش به 

 کلی است۳ یابزارقاعده تیلور استفاده شده است که مورد خاصی از قاعده سیاست پولی مانند  عدهشکل ساده قا
         (   ̅)                                                                                                            (۷)  

قدرت واکنش بانک مرکزی به تورم  ((β   0و  ،تورم هدف بانک مرکزی ̅ ، حقیقیتورم  πنرخ بهره اسمی است،  rکه در آن 
 (۳( و )۶رابطه )سازد. در این مدل، قانون سیاست پولی به شرح  مرتبط می ISهستند. به نوعی قانون سیاست پولی را با رابطه 

 شود۳ توصیف می
       ̃    (    )                                                                                                   (۶) 
          (   ̅)   (   ̅)                                                                                      (۳) 

 کند۳ واکنش بانک مرکزی به شکاف تولید است. این قانون سیاستی بیان می αکه در آن 
 کند. این  را برابر با نرخ بهره طبیعی تعیین میسود اسمی ، بانک مرکزی نرخ ̅ =  ،برابر استهدف تورم  زمانی که تورم با

 شوک تقاضا، مخارج با تولید بالقوه برابر خواهند بود. نبودسیاست پولی خنثی است. در صورت 
  ،بنابراین .کند از نرخ بهره طبیعی تعیین می باالتر سودیبانک مرکزی نرخ ،   ̅  <زمانی که تورم باالتر از تورم هدف است، 

 سیاست پولی انقباضی خواهد بود.
 زمانی که تورم از نرخ تورم هدف کم ،کم سودیبانک مرکزی نرخ  ،  ̅  >تر استکند تر از نرخ بهره طبیعی را انتخاب می. 

 سیاست پولی انبساطی خواهد بود. ،بنابراین
بیان  )̅  − g = δ(yتر بیان شد، سیاست مالی به شکل  طور که پیش رود. همان کار مینیز تفسیری مشابه ب )̅ − α(y برای

 است۳ (۹رابطه )به شکل  AD، منحنی MPو  IS. با ترکیب روابط δ < 1 > 1−شود که در آن  می
   ̅    (   ̅)   (   ̅)              

 

(   ̅)      
   (   ̅)   

    
                                                                                                                                   (۹) 

                                                           
1. Countercyclical 3 

 

های مستقیم  کانال θپارامتر  .نرخ بهره طبیعی است    و ،حقیقینرخ بهره  شکاف تولید است،  ۀدهند نشان  ̃   در آن  که
مخارج  ۀدهند نشان   گذارد،  ثیر میاها بر مخارج ت از طریق این کانال rدهد که تغییر در  و غیرمستقیمی را نشان می

 گذارد. ثیر میانظر ت بر مخارج موردحقیقی نشده یا شوک تقاضایی است که در سطح معینی از نرخ بهره  بینی پیش
شوند. از منظر درآمدی  زایی نیز وجود دارند که موجب تغییر در تصمیمات سیاستی دولت می و برون زا های درون لفهوجا مدر این

از کشورها مخارج  برخیکند. افزون بر این، در  است، درآمد مالیاتی کاهش )افزایش( پیدا میرکود )رونق(  بودجه، زمانی که اقتصاد
های اقتصادی  ست مالی و اقتصاد تبعات مهمی برای واکنش اقتصاد به شوکمالی با وضعیت اقتصادی رابطه دارد. رابطه میان سیا

 را تعمیم داد. (:) زا ساختن سیاست مالی، مدل و درون ISکردن عبارت سیاست مالی در   توان برای لحاظ دارد. می
   ̃     (    )                                                                                              (:) 

و مخارج را نیز  و سایر منابع درآمدی ها تواند اثرات مالیات دهد که می در مخارج کل نشان می را نقش سیاست مالی gکه در آن 
 رابطۀ به شکل ISبنابراین، منحنی  .دبستگی دار    (̃ −   )δ =گیرد. فرض بر این است که مخارج دولتی به شکاف تولید،  در بر

 است۳ (۱( و )۱)
   ̃     (    )    (   ̃ )                                                                                              (۱) 
   ̃   (   )  [  (    )    ]                                                                                             (۱) 

 دهد۳ ای سیاست مالی را نشان می رفتار چرخه δعالمت 
  1−اگر < δ < 0 شود و در طی  انبساطی میمالی اقتصادی )شکاف تولید منفی( سیاست رکود ، در زمان     (   )، آنگاه

 .شود می 1ای چرخهود. در این مورد، سیاست مالی پادش تولید مثبت، سیاست مالی انقباضی می شکاف
  دولت در دوران رونق مخارج را افزایش و در دوران رکود، مخارج را کاهش      (   )، آنگاه        0زمانی که ،

 کند. مخارج را تشدید میهای  ثیر دیگر شوکات. این سیاست ای است سیاست مالی موافق چرخه ،دهد می
از  پژوهشدهد. در این  را تغییر میسود سیاستی مند نرخ  طور نظامشرایط اقتصادی در حال تغییر، به مقام پولی در واکنش به 

 کلی است۳ یابزارقاعده تیلور استفاده شده است که مورد خاصی از قاعده سیاست پولی مانند  عدهشکل ساده قا
         (   ̅)                                                                                                            (۷)  

قدرت واکنش بانک مرکزی به تورم  ((β   0و  ،تورم هدف بانک مرکزی ̅ ، حقیقیتورم  πنرخ بهره اسمی است،  rکه در آن 
 (۳( و )۶رابطه )سازد. در این مدل، قانون سیاست پولی به شرح  مرتبط می ISهستند. به نوعی قانون سیاست پولی را با رابطه 

 شود۳ توصیف می
       ̃    (    )                                                                                                   (۶) 
          (   ̅)   (   ̅)                                                                                      (۳) 

 کند۳ واکنش بانک مرکزی به شکاف تولید است. این قانون سیاستی بیان می αکه در آن 
 کند. این  را برابر با نرخ بهره طبیعی تعیین میسود اسمی ، بانک مرکزی نرخ ̅ =  ،برابر استهدف تورم  زمانی که تورم با

 شوک تقاضا، مخارج با تولید بالقوه برابر خواهند بود. نبودسیاست پولی خنثی است. در صورت 
  ،بنابراین .کند از نرخ بهره طبیعی تعیین می باالتر سودیبانک مرکزی نرخ ،   ̅  <زمانی که تورم باالتر از تورم هدف است، 

 سیاست پولی انقباضی خواهد بود.
 زمانی که تورم از نرخ تورم هدف کم ،کم سودیبانک مرکزی نرخ  ،  ̅  >تر استکند تر از نرخ بهره طبیعی را انتخاب می. 

 سیاست پولی انبساطی خواهد بود. ،بنابراین
بیان  )̅  − g = δ(yتر بیان شد، سیاست مالی به شکل  طور که پیش رود. همان کار مینیز تفسیری مشابه ب )̅ − α(y برای

 است۳ (۹رابطه )به شکل  AD، منحنی MPو  IS. با ترکیب روابط δ < 1 > 1−شود که در آن  می
   ̅    (   ̅)   (   ̅)              

 

(   ̅)      
   (   ̅)   

    
                                                                                                                                   (۹) 

                                                           
1. Countercyclical 

            )4(

3 
 

های مستقیم  کانال θپارامتر  .نرخ بهره طبیعی است    و ،حقیقینرخ بهره  شکاف تولید است،  ۀدهند نشان  ̃   در آن  که
مخارج  ۀدهند نشان   گذارد،  ثیر میاها بر مخارج ت از طریق این کانال rدهد که تغییر در  و غیرمستقیمی را نشان می

 گذارد. ثیر میانظر ت بر مخارج موردحقیقی نشده یا شوک تقاضایی است که در سطح معینی از نرخ بهره  بینی پیش
شوند. از منظر درآمدی  زایی نیز وجود دارند که موجب تغییر در تصمیمات سیاستی دولت می و برون زا های درون لفهوجا مدر این

از کشورها مخارج  برخیکند. افزون بر این، در  است، درآمد مالیاتی کاهش )افزایش( پیدا میرکود )رونق(  بودجه، زمانی که اقتصاد
های اقتصادی  ست مالی و اقتصاد تبعات مهمی برای واکنش اقتصاد به شوکمالی با وضعیت اقتصادی رابطه دارد. رابطه میان سیا

 را تعمیم داد. (:) زا ساختن سیاست مالی، مدل و درون ISکردن عبارت سیاست مالی در   توان برای لحاظ دارد. می
   ̃     (    )                                                                                              (:) 

و مخارج را نیز  و سایر منابع درآمدی ها تواند اثرات مالیات دهد که می در مخارج کل نشان می را نقش سیاست مالی gکه در آن 
 رابطۀ به شکل ISبنابراین، منحنی  .دبستگی دار    (̃ −   )δ =گیرد. فرض بر این است که مخارج دولتی به شکاف تولید،  در بر

 است۳ (۱( و )۱)
   ̃     (    )    (   ̃ )                                                                                              (۱) 
   ̃   (   )  [  (    )    ]                                                                                             (۱) 

 دهد۳ ای سیاست مالی را نشان می رفتار چرخه δعالمت 
  1−اگر < δ < 0 شود و در طی  انبساطی میمالی اقتصادی )شکاف تولید منفی( سیاست رکود ، در زمان     (   )، آنگاه

 .شود می 1ای چرخهود. در این مورد، سیاست مالی پادش تولید مثبت، سیاست مالی انقباضی می شکاف
  دولت در دوران رونق مخارج را افزایش و در دوران رکود، مخارج را کاهش      (   )، آنگاه        0زمانی که ،

 کند. مخارج را تشدید میهای  ثیر دیگر شوکات. این سیاست ای است سیاست مالی موافق چرخه ،دهد می
از  پژوهشدهد. در این  را تغییر میسود سیاستی مند نرخ  طور نظامشرایط اقتصادی در حال تغییر، به مقام پولی در واکنش به 

 کلی است۳ یابزارقاعده تیلور استفاده شده است که مورد خاصی از قاعده سیاست پولی مانند  عدهشکل ساده قا
         (   ̅)                                                                                                            (۷)  

قدرت واکنش بانک مرکزی به تورم  ((β   0و  ،تورم هدف بانک مرکزی ̅ ، حقیقیتورم  πنرخ بهره اسمی است،  rکه در آن 
 (۳( و )۶رابطه )سازد. در این مدل، قانون سیاست پولی به شرح  مرتبط می ISهستند. به نوعی قانون سیاست پولی را با رابطه 

 شود۳ توصیف می
       ̃    (    )                                                                                                   (۶) 
          (   ̅)   (   ̅)                                                                                      (۳) 

 کند۳ واکنش بانک مرکزی به شکاف تولید است. این قانون سیاستی بیان می αکه در آن 
 کند. این  را برابر با نرخ بهره طبیعی تعیین میسود اسمی ، بانک مرکزی نرخ ̅ =  ،برابر استهدف تورم  زمانی که تورم با

 شوک تقاضا، مخارج با تولید بالقوه برابر خواهند بود. نبودسیاست پولی خنثی است. در صورت 
  ،بنابراین .کند از نرخ بهره طبیعی تعیین می باالتر سودیبانک مرکزی نرخ ،   ̅  <زمانی که تورم باالتر از تورم هدف است، 

 سیاست پولی انقباضی خواهد بود.
 زمانی که تورم از نرخ تورم هدف کم ،کم سودیبانک مرکزی نرخ  ،  ̅  >تر استکند تر از نرخ بهره طبیعی را انتخاب می. 

 سیاست پولی انبساطی خواهد بود. ،بنابراین
بیان  )̅  − g = δ(yتر بیان شد، سیاست مالی به شکل  طور که پیش رود. همان کار مینیز تفسیری مشابه ب )̅ − α(y برای

 است۳ (۹رابطه )به شکل  AD، منحنی MPو  IS. با ترکیب روابط δ < 1 > 1−شود که در آن  می
   ̅    (   ̅)   (   ̅)              
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های مستقیم  کانال θپارامتر  .نرخ بهره طبیعی است    و ،حقیقینرخ بهره  شکاف تولید است،  ۀدهند نشان  ̃   در آن  که
مخارج  ۀدهند نشان   گذارد،  ثیر میاها بر مخارج ت از طریق این کانال rدهد که تغییر در  و غیرمستقیمی را نشان می

 گذارد. ثیر میانظر ت بر مخارج موردحقیقی نشده یا شوک تقاضایی است که در سطح معینی از نرخ بهره  بینی پیش
شوند. از منظر درآمدی  زایی نیز وجود دارند که موجب تغییر در تصمیمات سیاستی دولت می و برون زا های درون لفهوجا مدر این

از کشورها مخارج  برخیکند. افزون بر این، در  است، درآمد مالیاتی کاهش )افزایش( پیدا میرکود )رونق(  بودجه، زمانی که اقتصاد
های اقتصادی  ست مالی و اقتصاد تبعات مهمی برای واکنش اقتصاد به شوکمالی با وضعیت اقتصادی رابطه دارد. رابطه میان سیا

 را تعمیم داد. (:) زا ساختن سیاست مالی، مدل و درون ISکردن عبارت سیاست مالی در   توان برای لحاظ دارد. می
   ̃     (    )                                                                                              (:) 

و مخارج را نیز  و سایر منابع درآمدی ها تواند اثرات مالیات دهد که می در مخارج کل نشان می را نقش سیاست مالی gکه در آن 
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 کند. مخارج را تشدید میهای  ثیر دیگر شوکات. این سیاست ای است سیاست مالی موافق چرخه ،دهد می
از  پژوهشدهد. در این  را تغییر میسود سیاستی مند نرخ  طور نظامشرایط اقتصادی در حال تغییر، به مقام پولی در واکنش به 
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1. Countercyclical 

، آنگاه 

3 
 

های مستقیم  کانال θپارامتر  .نرخ بهره طبیعی است    و ،حقیقینرخ بهره  شکاف تولید است،  ۀدهند نشان  ̃   در آن  که
مخارج  ۀدهند نشان   گذارد،  ثیر میاها بر مخارج ت از طریق این کانال rدهد که تغییر در  و غیرمستقیمی را نشان می

 گذارد. ثیر میانظر ت بر مخارج موردحقیقی نشده یا شوک تقاضایی است که در سطح معینی از نرخ بهره  بینی پیش
شوند. از منظر درآمدی  زایی نیز وجود دارند که موجب تغییر در تصمیمات سیاستی دولت می و برون زا های درون لفهوجا مدر این

از کشورها مخارج  برخیکند. افزون بر این، در  است، درآمد مالیاتی کاهش )افزایش( پیدا میرکود )رونق(  بودجه، زمانی که اقتصاد
های اقتصادی  ست مالی و اقتصاد تبعات مهمی برای واکنش اقتصاد به شوکمالی با وضعیت اقتصادی رابطه دارد. رابطه میان سیا

 را تعمیم داد. (:) زا ساختن سیاست مالی، مدل و درون ISکردن عبارت سیاست مالی در   توان برای لحاظ دارد. می
   ̃     (    )                                                                                              (:) 

و مخارج را نیز  و سایر منابع درآمدی ها تواند اثرات مالیات دهد که می در مخارج کل نشان می را نقش سیاست مالی gکه در آن 
 رابطۀ به شکل ISبنابراین، منحنی  .دبستگی دار    (̃ −   )δ =گیرد. فرض بر این است که مخارج دولتی به شکاف تولید،  در بر

 است۳ (۱( و )۱)
   ̃     (    )    (   ̃ )                                                                                              (۱) 
   ̃   (   )  [  (    )    ]                                                                                             (۱) 

 دهد۳ ای سیاست مالی را نشان می رفتار چرخه δعالمت 
  1−اگر < δ < 0 شود و در طی  انبساطی میمالی اقتصادی )شکاف تولید منفی( سیاست رکود ، در زمان     (   )، آنگاه

 .شود می 1ای چرخهود. در این مورد، سیاست مالی پادش تولید مثبت، سیاست مالی انقباضی می شکاف
  دولت در دوران رونق مخارج را افزایش و در دوران رکود، مخارج را کاهش      (   )، آنگاه        0زمانی که ،

 کند. مخارج را تشدید میهای  ثیر دیگر شوکات. این سیاست ای است سیاست مالی موافق چرخه ،دهد می
از  پژوهشدهد. در این  را تغییر میسود سیاستی مند نرخ  طور نظامشرایط اقتصادی در حال تغییر، به مقام پولی در واکنش به 

 کلی است۳ یابزارقاعده تیلور استفاده شده است که مورد خاصی از قاعده سیاست پولی مانند  عدهشکل ساده قا
         (   ̅)                                                                                                            (۷)  

قدرت واکنش بانک مرکزی به تورم  ((β   0و  ،تورم هدف بانک مرکزی ̅ ، حقیقیتورم  πنرخ بهره اسمی است،  rکه در آن 
 (۳( و )۶رابطه )سازد. در این مدل، قانون سیاست پولی به شرح  مرتبط می ISهستند. به نوعی قانون سیاست پولی را با رابطه 

 شود۳ توصیف می
       ̃    (    )                                                                                                   (۶) 
          (   ̅)   (   ̅)                                                                                      (۳) 

 کند۳ واکنش بانک مرکزی به شکاف تولید است. این قانون سیاستی بیان می αکه در آن 
 کند. این  را برابر با نرخ بهره طبیعی تعیین میسود اسمی ، بانک مرکزی نرخ ̅ =  ،برابر استهدف تورم  زمانی که تورم با

 شوک تقاضا، مخارج با تولید بالقوه برابر خواهند بود. نبودسیاست پولی خنثی است. در صورت 
  ،بنابراین .کند از نرخ بهره طبیعی تعیین می باالتر سودیبانک مرکزی نرخ ،   ̅  <زمانی که تورم باالتر از تورم هدف است، 

 سیاست پولی انقباضی خواهد بود.
 زمانی که تورم از نرخ تورم هدف کم ،کم سودیبانک مرکزی نرخ  ،  ̅  >تر استکند تر از نرخ بهره طبیعی را انتخاب می. 

 سیاست پولی انبساطی خواهد بود. ،بنابراین
بیان  )̅  − g = δ(yتر بیان شد، سیاست مالی به شکل  طور که پیش رود. همان کار مینیز تفسیری مشابه ب )̅ − α(y برای

 است۳ (۹رابطه )به شکل  AD، منحنی MPو  IS. با ترکیب روابط δ < 1 > 1−شود که در آن  می
   ̅    (   ̅)   (   ̅)              

 

(   ̅)      
   (   ̅)   

    
                                                                                                                                   (۹) 

                                                           
1. Countercyclical 

• زمانی که 

دوران رکود، مخارج را کاهش می دهد، سیاست مالی موافق چرخه ای است. این سیاست تاثیر دیگر 
شوک های مخارج را تشدید می کند.

مقام پولی در واکنش به شرایط اقتصادی در حال تغییر، به طور نظام مند نرخ سود سیاستی را 
تغییر می دهد. در این پژوهش از شکل ساده قاعده سیاست پولی مانند قاعده تیلور استفاده شده است 

که مورد خاصی از قاعده ابزاری کلی است:
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های مستقیم  کانال θپارامتر  .نرخ بهره طبیعی است    و ،حقیقینرخ بهره  شکاف تولید است،  ۀدهند نشان  ̃   در آن  که
مخارج  ۀدهند نشان   گذارد،  ثیر میاها بر مخارج ت از طریق این کانال rدهد که تغییر در  و غیرمستقیمی را نشان می

 گذارد. ثیر میانظر ت بر مخارج موردحقیقی نشده یا شوک تقاضایی است که در سطح معینی از نرخ بهره  بینی پیش
شوند. از منظر درآمدی  زایی نیز وجود دارند که موجب تغییر در تصمیمات سیاستی دولت می و برون زا های درون لفهوجا مدر این

از کشورها مخارج  برخیکند. افزون بر این، در  است، درآمد مالیاتی کاهش )افزایش( پیدا میرکود )رونق(  بودجه، زمانی که اقتصاد
های اقتصادی  ست مالی و اقتصاد تبعات مهمی برای واکنش اقتصاد به شوکمالی با وضعیت اقتصادی رابطه دارد. رابطه میان سیا

 را تعمیم داد. (:) زا ساختن سیاست مالی، مدل و درون ISکردن عبارت سیاست مالی در   توان برای لحاظ دارد. می
   ̃     (    )                                                                                              (:) 

و مخارج را نیز  و سایر منابع درآمدی ها تواند اثرات مالیات دهد که می در مخارج کل نشان می را نقش سیاست مالی gکه در آن 
 رابطۀ به شکل ISبنابراین، منحنی  .دبستگی دار    (̃ −   )δ =گیرد. فرض بر این است که مخارج دولتی به شکاف تولید،  در بر

 است۳ (۱( و )۱)
   ̃     (    )    (   ̃ )                                                                                              (۱) 
   ̃   (   )  [  (    )    ]                                                                                             (۱) 

 دهد۳ ای سیاست مالی را نشان می رفتار چرخه δعالمت 
  1−اگر < δ < 0 شود و در طی  انبساطی میمالی اقتصادی )شکاف تولید منفی( سیاست رکود ، در زمان     (   )، آنگاه

 .شود می 1ای چرخهود. در این مورد، سیاست مالی پادش تولید مثبت، سیاست مالی انقباضی می شکاف
  دولت در دوران رونق مخارج را افزایش و در دوران رکود، مخارج را کاهش      (   )، آنگاه        0زمانی که ،

 کند. مخارج را تشدید میهای  ثیر دیگر شوکات. این سیاست ای است سیاست مالی موافق چرخه ،دهد می
از  پژوهشدهد. در این  را تغییر میسود سیاستی مند نرخ  طور نظامشرایط اقتصادی در حال تغییر، به مقام پولی در واکنش به 

 کلی است۳ یابزارقاعده تیلور استفاده شده است که مورد خاصی از قاعده سیاست پولی مانند  عدهشکل ساده قا
         (   ̅)                                                                                                            (۷)  

قدرت واکنش بانک مرکزی به تورم  ((β   0و  ،تورم هدف بانک مرکزی ̅ ، حقیقیتورم  πنرخ بهره اسمی است،  rکه در آن 
 (۳( و )۶رابطه )سازد. در این مدل، قانون سیاست پولی به شرح  مرتبط می ISهستند. به نوعی قانون سیاست پولی را با رابطه 

 شود۳ توصیف می
       ̃    (    )                                                                                                   (۶) 
          (   ̅)   (   ̅)                                                                                      (۳) 

 کند۳ واکنش بانک مرکزی به شکاف تولید است. این قانون سیاستی بیان می αکه در آن 
 کند. این  را برابر با نرخ بهره طبیعی تعیین میسود اسمی ، بانک مرکزی نرخ ̅ =  ،برابر استهدف تورم  زمانی که تورم با

 شوک تقاضا، مخارج با تولید بالقوه برابر خواهند بود. نبودسیاست پولی خنثی است. در صورت 
  ،بنابراین .کند از نرخ بهره طبیعی تعیین می باالتر سودیبانک مرکزی نرخ ،   ̅  <زمانی که تورم باالتر از تورم هدف است، 

 سیاست پولی انقباضی خواهد بود.
 زمانی که تورم از نرخ تورم هدف کم ،کم سودیبانک مرکزی نرخ  ،  ̅  >تر استکند تر از نرخ بهره طبیعی را انتخاب می. 

 سیاست پولی انبساطی خواهد بود. ،بنابراین
بیان  )̅  − g = δ(yتر بیان شد، سیاست مالی به شکل  طور که پیش رود. همان کار مینیز تفسیری مشابه ب )̅ − α(y برای

 است۳ (۹رابطه )به شکل  AD، منحنی MPو  IS. با ترکیب روابط δ < 1 > 1−شود که در آن  می
   ̅    (   ̅)   (   ̅)              

 

(   ̅)      
   (   ̅)   

    
                                                                                                                                   (۹) 

                                                           
1. Countercyclical 

              )6(
 تورم هدف بانک مرکزی، و (β > 0) قدرت 
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های مستقیم  کانال θپارامتر  .نرخ بهره طبیعی است    و ،حقیقینرخ بهره  شکاف تولید است،  ۀدهند نشان  ̃   در آن  که
مخارج  ۀدهند نشان   گذارد،  ثیر میاها بر مخارج ت از طریق این کانال rدهد که تغییر در  و غیرمستقیمی را نشان می

 گذارد. ثیر میانظر ت بر مخارج موردحقیقی نشده یا شوک تقاضایی است که در سطح معینی از نرخ بهره  بینی پیش
شوند. از منظر درآمدی  زایی نیز وجود دارند که موجب تغییر در تصمیمات سیاستی دولت می و برون زا های درون لفهوجا مدر این

از کشورها مخارج  برخیکند. افزون بر این، در  است، درآمد مالیاتی کاهش )افزایش( پیدا میرکود )رونق(  بودجه، زمانی که اقتصاد
های اقتصادی  ست مالی و اقتصاد تبعات مهمی برای واکنش اقتصاد به شوکمالی با وضعیت اقتصادی رابطه دارد. رابطه میان سیا

 را تعمیم داد. (:) زا ساختن سیاست مالی، مدل و درون ISکردن عبارت سیاست مالی در   توان برای لحاظ دارد. می
   ̃     (    )                                                                                              (:) 

و مخارج را نیز  و سایر منابع درآمدی ها تواند اثرات مالیات دهد که می در مخارج کل نشان می را نقش سیاست مالی gکه در آن 
 رابطۀ به شکل ISبنابراین، منحنی  .دبستگی دار    (̃ −   )δ =گیرد. فرض بر این است که مخارج دولتی به شکاف تولید،  در بر

 است۳ (۱( و )۱)
   ̃     (    )    (   ̃ )                                                                                              (۱) 
   ̃   (   )  [  (    )    ]                                                                                             (۱) 

 دهد۳ ای سیاست مالی را نشان می رفتار چرخه δعالمت 
  1−اگر < δ < 0 شود و در طی  انبساطی میمالی اقتصادی )شکاف تولید منفی( سیاست رکود ، در زمان     (   )، آنگاه

 .شود می 1ای چرخهود. در این مورد، سیاست مالی پادش تولید مثبت، سیاست مالی انقباضی می شکاف
  دولت در دوران رونق مخارج را افزایش و در دوران رکود، مخارج را کاهش      (   )، آنگاه        0زمانی که ،

 کند. مخارج را تشدید میهای  ثیر دیگر شوکات. این سیاست ای است سیاست مالی موافق چرخه ،دهد می
از  پژوهشدهد. در این  را تغییر میسود سیاستی مند نرخ  طور نظامشرایط اقتصادی در حال تغییر، به مقام پولی در واکنش به 

 کلی است۳ یابزارقاعده تیلور استفاده شده است که مورد خاصی از قاعده سیاست پولی مانند  عدهشکل ساده قا
         (   ̅)                                                                                                            (۷)  

قدرت واکنش بانک مرکزی به تورم  ((β   0و  ،تورم هدف بانک مرکزی ̅ ، حقیقیتورم  πنرخ بهره اسمی است،  rکه در آن 
 (۳( و )۶رابطه )سازد. در این مدل، قانون سیاست پولی به شرح  مرتبط می ISهستند. به نوعی قانون سیاست پولی را با رابطه 

 شود۳ توصیف می
       ̃    (    )                                                                                                   (۶) 
          (   ̅)   (   ̅)                                                                                      (۳) 

 کند۳ واکنش بانک مرکزی به شکاف تولید است. این قانون سیاستی بیان می αکه در آن 
 کند. این  را برابر با نرخ بهره طبیعی تعیین میسود اسمی ، بانک مرکزی نرخ ̅ =  ،برابر استهدف تورم  زمانی که تورم با

 شوک تقاضا، مخارج با تولید بالقوه برابر خواهند بود. نبودسیاست پولی خنثی است. در صورت 
  ،بنابراین .کند از نرخ بهره طبیعی تعیین می باالتر سودیبانک مرکزی نرخ ،   ̅  <زمانی که تورم باالتر از تورم هدف است، 

 سیاست پولی انقباضی خواهد بود.
 زمانی که تورم از نرخ تورم هدف کم ،کم سودیبانک مرکزی نرخ  ،  ̅  >تر استکند تر از نرخ بهره طبیعی را انتخاب می. 

 سیاست پولی انبساطی خواهد بود. ،بنابراین
بیان  )̅  − g = δ(yتر بیان شد، سیاست مالی به شکل  طور که پیش رود. همان کار مینیز تفسیری مشابه ب )̅ − α(y برای

 است۳ (۹رابطه )به شکل  AD، منحنی MPو  IS. با ترکیب روابط δ < 1 > 1−شود که در آن  می
   ̅    (   ̅)   (   ̅)              

 

(   ̅)      
   (   ̅)   

    
                                                                                                                                   (۹) 

                                                           
1. Countercyclical 

که در آن r نرخ بهره اسمی است، π تورم حقیقی، 
واکنش بانک مرکزی به تورم هستند. به نوعی قانون سیاست پولی را با رابطه IS مرتبط می سازد. در 

این مدل، قانون سیاست پولی به شرح رابطه )7( و )8( توصیف می شود:
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های مستقیم  کانال θپارامتر  .نرخ بهره طبیعی است    و ،حقیقینرخ بهره  شکاف تولید است،  ۀدهند نشان  ̃   در آن  که
مخارج  ۀدهند نشان   گذارد،  ثیر میاها بر مخارج ت از طریق این کانال rدهد که تغییر در  و غیرمستقیمی را نشان می

 گذارد. ثیر میانظر ت بر مخارج موردحقیقی نشده یا شوک تقاضایی است که در سطح معینی از نرخ بهره  بینی پیش
شوند. از منظر درآمدی  زایی نیز وجود دارند که موجب تغییر در تصمیمات سیاستی دولت می و برون زا های درون لفهوجا مدر این

از کشورها مخارج  برخیکند. افزون بر این، در  است، درآمد مالیاتی کاهش )افزایش( پیدا میرکود )رونق(  بودجه، زمانی که اقتصاد
های اقتصادی  ست مالی و اقتصاد تبعات مهمی برای واکنش اقتصاد به شوکمالی با وضعیت اقتصادی رابطه دارد. رابطه میان سیا

 را تعمیم داد. (:) زا ساختن سیاست مالی، مدل و درون ISکردن عبارت سیاست مالی در   توان برای لحاظ دارد. می
   ̃     (    )                                                                                              (:) 

و مخارج را نیز  و سایر منابع درآمدی ها تواند اثرات مالیات دهد که می در مخارج کل نشان می را نقش سیاست مالی gکه در آن 
 رابطۀ به شکل ISبنابراین، منحنی  .دبستگی دار    (̃ −   )δ =گیرد. فرض بر این است که مخارج دولتی به شکاف تولید،  در بر

 است۳ (۱( و )۱)
   ̃     (    )    (   ̃ )                                                                                              (۱) 
   ̃   (   )  [  (    )    ]                                                                                             (۱) 

 دهد۳ ای سیاست مالی را نشان می رفتار چرخه δعالمت 
  1−اگر < δ < 0 شود و در طی  انبساطی میمالی اقتصادی )شکاف تولید منفی( سیاست رکود ، در زمان     (   )، آنگاه

 .شود می 1ای چرخهود. در این مورد، سیاست مالی پادش تولید مثبت، سیاست مالی انقباضی می شکاف
  دولت در دوران رونق مخارج را افزایش و در دوران رکود، مخارج را کاهش      (   )، آنگاه        0زمانی که ،

 کند. مخارج را تشدید میهای  ثیر دیگر شوکات. این سیاست ای است سیاست مالی موافق چرخه ،دهد می
از  پژوهشدهد. در این  را تغییر میسود سیاستی مند نرخ  طور نظامشرایط اقتصادی در حال تغییر، به مقام پولی در واکنش به 

 کلی است۳ یابزارقاعده تیلور استفاده شده است که مورد خاصی از قاعده سیاست پولی مانند  عدهشکل ساده قا
         (   ̅)                                                                                                            (۷)  

قدرت واکنش بانک مرکزی به تورم  ((β   0و  ،تورم هدف بانک مرکزی ̅ ، حقیقیتورم  πنرخ بهره اسمی است،  rکه در آن 
 (۳( و )۶رابطه )سازد. در این مدل، قانون سیاست پولی به شرح  مرتبط می ISهستند. به نوعی قانون سیاست پولی را با رابطه 

 شود۳ توصیف می
       ̃    (    )                                                                                                   (۶) 
          (   ̅)   (   ̅)                                                                                      (۳) 

 کند۳ واکنش بانک مرکزی به شکاف تولید است. این قانون سیاستی بیان می αکه در آن 
 کند. این  را برابر با نرخ بهره طبیعی تعیین میسود اسمی ، بانک مرکزی نرخ ̅ =  ،برابر استهدف تورم  زمانی که تورم با

 شوک تقاضا، مخارج با تولید بالقوه برابر خواهند بود. نبودسیاست پولی خنثی است. در صورت 
  ،بنابراین .کند از نرخ بهره طبیعی تعیین می باالتر سودیبانک مرکزی نرخ ،   ̅  <زمانی که تورم باالتر از تورم هدف است، 

 سیاست پولی انقباضی خواهد بود.
 زمانی که تورم از نرخ تورم هدف کم ،کم سودیبانک مرکزی نرخ  ،  ̅  >تر استکند تر از نرخ بهره طبیعی را انتخاب می. 

 سیاست پولی انبساطی خواهد بود. ،بنابراین
بیان  )̅  − g = δ(yتر بیان شد، سیاست مالی به شکل  طور که پیش رود. همان کار مینیز تفسیری مشابه ب )̅ − α(y برای

 است۳ (۹رابطه )به شکل  AD، منحنی MPو  IS. با ترکیب روابط δ < 1 > 1−شود که در آن  می
   ̅    (   ̅)   (   ̅)              

 

(   ̅)      
   (   ̅)   

    
                                                                                                                                   (۹) 

                                                           
1. Countercyclical 

                     )7(
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های مستقیم  کانال θپارامتر  .نرخ بهره طبیعی است    و ،حقیقینرخ بهره  شکاف تولید است،  ۀدهند نشان  ̃   در آن  که
مخارج  ۀدهند نشان   گذارد،  ثیر میاها بر مخارج ت از طریق این کانال rدهد که تغییر در  و غیرمستقیمی را نشان می

 گذارد. ثیر میانظر ت بر مخارج موردحقیقی نشده یا شوک تقاضایی است که در سطح معینی از نرخ بهره  بینی پیش
شوند. از منظر درآمدی  زایی نیز وجود دارند که موجب تغییر در تصمیمات سیاستی دولت می و برون زا های درون لفهوجا مدر این

از کشورها مخارج  برخیکند. افزون بر این، در  است، درآمد مالیاتی کاهش )افزایش( پیدا میرکود )رونق(  بودجه، زمانی که اقتصاد
های اقتصادی  ست مالی و اقتصاد تبعات مهمی برای واکنش اقتصاد به شوکمالی با وضعیت اقتصادی رابطه دارد. رابطه میان سیا

 را تعمیم داد. (:) زا ساختن سیاست مالی، مدل و درون ISکردن عبارت سیاست مالی در   توان برای لحاظ دارد. می
   ̃     (    )                                                                                              (:) 

و مخارج را نیز  و سایر منابع درآمدی ها تواند اثرات مالیات دهد که می در مخارج کل نشان می را نقش سیاست مالی gکه در آن 
 رابطۀ به شکل ISبنابراین، منحنی  .دبستگی دار    (̃ −   )δ =گیرد. فرض بر این است که مخارج دولتی به شکاف تولید،  در بر

 است۳ (۱( و )۱)
   ̃     (    )    (   ̃ )                                                                                              (۱) 
   ̃   (   )  [  (    )    ]                                                                                             (۱) 

 دهد۳ ای سیاست مالی را نشان می رفتار چرخه δعالمت 
  1−اگر < δ < 0 شود و در طی  انبساطی میمالی اقتصادی )شکاف تولید منفی( سیاست رکود ، در زمان     (   )، آنگاه

 .شود می 1ای چرخهود. در این مورد، سیاست مالی پادش تولید مثبت، سیاست مالی انقباضی می شکاف
  دولت در دوران رونق مخارج را افزایش و در دوران رکود، مخارج را کاهش      (   )، آنگاه        0زمانی که ،

 کند. مخارج را تشدید میهای  ثیر دیگر شوکات. این سیاست ای است سیاست مالی موافق چرخه ،دهد می
از  پژوهشدهد. در این  را تغییر میسود سیاستی مند نرخ  طور نظامشرایط اقتصادی در حال تغییر، به مقام پولی در واکنش به 

 کلی است۳ یابزارقاعده تیلور استفاده شده است که مورد خاصی از قاعده سیاست پولی مانند  عدهشکل ساده قا
         (   ̅)                                                                                                            (۷)  

قدرت واکنش بانک مرکزی به تورم  ((β   0و  ،تورم هدف بانک مرکزی ̅ ، حقیقیتورم  πنرخ بهره اسمی است،  rکه در آن 
 (۳( و )۶رابطه )سازد. در این مدل، قانون سیاست پولی به شرح  مرتبط می ISهستند. به نوعی قانون سیاست پولی را با رابطه 

 شود۳ توصیف می
       ̃    (    )                                                                                                   (۶) 
          (   ̅)   (   ̅)                                                                                      (۳) 

 کند۳ واکنش بانک مرکزی به شکاف تولید است. این قانون سیاستی بیان می αکه در آن 
 کند. این  را برابر با نرخ بهره طبیعی تعیین میسود اسمی ، بانک مرکزی نرخ ̅ =  ،برابر استهدف تورم  زمانی که تورم با

 شوک تقاضا، مخارج با تولید بالقوه برابر خواهند بود. نبودسیاست پولی خنثی است. در صورت 
  ،بنابراین .کند از نرخ بهره طبیعی تعیین می باالتر سودیبانک مرکزی نرخ ،   ̅  <زمانی که تورم باالتر از تورم هدف است، 

 سیاست پولی انقباضی خواهد بود.
 زمانی که تورم از نرخ تورم هدف کم ،کم سودیبانک مرکزی نرخ  ،  ̅  >تر استکند تر از نرخ بهره طبیعی را انتخاب می. 

 سیاست پولی انبساطی خواهد بود. ،بنابراین
بیان  )̅  − g = δ(yتر بیان شد، سیاست مالی به شکل  طور که پیش رود. همان کار مینیز تفسیری مشابه ب )̅ − α(y برای

 است۳ (۹رابطه )به شکل  AD، منحنی MPو  IS. با ترکیب روابط δ < 1 > 1−شود که در آن  می
   ̅    (   ̅)   (   ̅)              

 

(   ̅)      
   (   ̅)   

    
                                                                                                                                   (۹) 

                                                           
1. Countercyclical 

           )8(
که در آن α واکنش بانک مرکزی به شکاف تولید است. این قانون سیاستی بیان می کند:

، بانک مرکزی نرخ سود اسمی را برابر با نرخ بهره 
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های مستقیم  کانال θپارامتر  .نرخ بهره طبیعی است    و ،حقیقینرخ بهره  شکاف تولید است،  ۀدهند نشان  ̃   در آن  که
مخارج  ۀدهند نشان   گذارد،  ثیر میاها بر مخارج ت از طریق این کانال rدهد که تغییر در  و غیرمستقیمی را نشان می

 گذارد. ثیر میانظر ت بر مخارج موردحقیقی نشده یا شوک تقاضایی است که در سطح معینی از نرخ بهره  بینی پیش
شوند. از منظر درآمدی  زایی نیز وجود دارند که موجب تغییر در تصمیمات سیاستی دولت می و برون زا های درون لفهوجا مدر این

از کشورها مخارج  برخیکند. افزون بر این، در  است، درآمد مالیاتی کاهش )افزایش( پیدا میرکود )رونق(  بودجه، زمانی که اقتصاد
های اقتصادی  ست مالی و اقتصاد تبعات مهمی برای واکنش اقتصاد به شوکمالی با وضعیت اقتصادی رابطه دارد. رابطه میان سیا

 را تعمیم داد. (:) زا ساختن سیاست مالی، مدل و درون ISکردن عبارت سیاست مالی در   توان برای لحاظ دارد. می
   ̃     (    )                                                                                              (:) 

و مخارج را نیز  و سایر منابع درآمدی ها تواند اثرات مالیات دهد که می در مخارج کل نشان می را نقش سیاست مالی gکه در آن 
 رابطۀ به شکل ISبنابراین، منحنی  .دبستگی دار    (̃ −   )δ =گیرد. فرض بر این است که مخارج دولتی به شکاف تولید،  در بر

 است۳ (۱( و )۱)
   ̃     (    )    (   ̃ )                                                                                              (۱) 
   ̃   (   )  [  (    )    ]                                                                                             (۱) 

 دهد۳ ای سیاست مالی را نشان می رفتار چرخه δعالمت 
  1−اگر < δ < 0 شود و در طی  انبساطی میمالی اقتصادی )شکاف تولید منفی( سیاست رکود ، در زمان     (   )، آنگاه

 .شود می 1ای چرخهود. در این مورد، سیاست مالی پادش تولید مثبت، سیاست مالی انقباضی می شکاف
  دولت در دوران رونق مخارج را افزایش و در دوران رکود، مخارج را کاهش      (   )، آنگاه        0زمانی که ،

 کند. مخارج را تشدید میهای  ثیر دیگر شوکات. این سیاست ای است سیاست مالی موافق چرخه ،دهد می
از  پژوهشدهد. در این  را تغییر میسود سیاستی مند نرخ  طور نظامشرایط اقتصادی در حال تغییر، به مقام پولی در واکنش به 

 کلی است۳ یابزارقاعده تیلور استفاده شده است که مورد خاصی از قاعده سیاست پولی مانند  عدهشکل ساده قا
         (   ̅)                                                                                                            (۷)  

قدرت واکنش بانک مرکزی به تورم  ((β   0و  ،تورم هدف بانک مرکزی ̅ ، حقیقیتورم  πنرخ بهره اسمی است،  rکه در آن 
 (۳( و )۶رابطه )سازد. در این مدل، قانون سیاست پولی به شرح  مرتبط می ISهستند. به نوعی قانون سیاست پولی را با رابطه 

 شود۳ توصیف می
       ̃    (    )                                                                                                   (۶) 
          (   ̅)   (   ̅)                                                                                      (۳) 

 کند۳ واکنش بانک مرکزی به شکاف تولید است. این قانون سیاستی بیان می αکه در آن 
 کند. این  را برابر با نرخ بهره طبیعی تعیین میسود اسمی ، بانک مرکزی نرخ ̅ =  ،برابر استهدف تورم  زمانی که تورم با

 شوک تقاضا، مخارج با تولید بالقوه برابر خواهند بود. نبودسیاست پولی خنثی است. در صورت 
  ،بنابراین .کند از نرخ بهره طبیعی تعیین می باالتر سودیبانک مرکزی نرخ ،   ̅  <زمانی که تورم باالتر از تورم هدف است، 

 سیاست پولی انقباضی خواهد بود.
 زمانی که تورم از نرخ تورم هدف کم ،کم سودیبانک مرکزی نرخ  ،  ̅  >تر استکند تر از نرخ بهره طبیعی را انتخاب می. 

 سیاست پولی انبساطی خواهد بود. ،بنابراین
بیان  )̅  − g = δ(yتر بیان شد، سیاست مالی به شکل  طور که پیش رود. همان کار مینیز تفسیری مشابه ب )̅ − α(y برای

 است۳ (۹رابطه )به شکل  AD، منحنی MPو  IS. با ترکیب روابط δ < 1 > 1−شود که در آن  می
   ̅    (   ̅)   (   ̅)              

 

(   ̅)      
   (   ̅)   

    
                                                                                                                                   (۹) 

                                                           
1. Countercyclical 

• زمانی که تورم با هدف تورم برابر است، 
طبیعی تعیین می کند. این سیاست پولی خنثی است. در صورت نبود شوک تقاضا، مخارج با تولید 

بالقوه برابر خواهند بود.
، بانک مرکزی نرخ سودی باالتر از نرخ بهره 
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های مستقیم  کانال θپارامتر  .نرخ بهره طبیعی است    و ،حقیقینرخ بهره  شکاف تولید است،  ۀدهند نشان  ̃   در آن  که
مخارج  ۀدهند نشان   گذارد،  ثیر میاها بر مخارج ت از طریق این کانال rدهد که تغییر در  و غیرمستقیمی را نشان می

 گذارد. ثیر میانظر ت بر مخارج موردحقیقی نشده یا شوک تقاضایی است که در سطح معینی از نرخ بهره  بینی پیش
شوند. از منظر درآمدی  زایی نیز وجود دارند که موجب تغییر در تصمیمات سیاستی دولت می و برون زا های درون لفهوجا مدر این

از کشورها مخارج  برخیکند. افزون بر این، در  است، درآمد مالیاتی کاهش )افزایش( پیدا میرکود )رونق(  بودجه، زمانی که اقتصاد
های اقتصادی  ست مالی و اقتصاد تبعات مهمی برای واکنش اقتصاد به شوکمالی با وضعیت اقتصادی رابطه دارد. رابطه میان سیا

 را تعمیم داد. (:) زا ساختن سیاست مالی، مدل و درون ISکردن عبارت سیاست مالی در   توان برای لحاظ دارد. می
   ̃     (    )                                                                                              (:) 

و مخارج را نیز  و سایر منابع درآمدی ها تواند اثرات مالیات دهد که می در مخارج کل نشان می را نقش سیاست مالی gکه در آن 
 رابطۀ به شکل ISبنابراین، منحنی  .دبستگی دار    (̃ −   )δ =گیرد. فرض بر این است که مخارج دولتی به شکاف تولید،  در بر

 است۳ (۱( و )۱)
   ̃     (    )    (   ̃ )                                                                                              (۱) 
   ̃   (   )  [  (    )    ]                                                                                             (۱) 

 دهد۳ ای سیاست مالی را نشان می رفتار چرخه δعالمت 
  1−اگر < δ < 0 شود و در طی  انبساطی میمالی اقتصادی )شکاف تولید منفی( سیاست رکود ، در زمان     (   )، آنگاه

 .شود می 1ای چرخهود. در این مورد، سیاست مالی پادش تولید مثبت، سیاست مالی انقباضی می شکاف
  دولت در دوران رونق مخارج را افزایش و در دوران رکود، مخارج را کاهش      (   )، آنگاه        0زمانی که ،

 کند. مخارج را تشدید میهای  ثیر دیگر شوکات. این سیاست ای است سیاست مالی موافق چرخه ،دهد می
از  پژوهشدهد. در این  را تغییر میسود سیاستی مند نرخ  طور نظامشرایط اقتصادی در حال تغییر، به مقام پولی در واکنش به 

 کلی است۳ یابزارقاعده تیلور استفاده شده است که مورد خاصی از قاعده سیاست پولی مانند  عدهشکل ساده قا
         (   ̅)                                                                                                            (۷)  

قدرت واکنش بانک مرکزی به تورم  ((β   0و  ،تورم هدف بانک مرکزی ̅ ، حقیقیتورم  πنرخ بهره اسمی است،  rکه در آن 
 (۳( و )۶رابطه )سازد. در این مدل، قانون سیاست پولی به شرح  مرتبط می ISهستند. به نوعی قانون سیاست پولی را با رابطه 

 شود۳ توصیف می
       ̃    (    )                                                                                                   (۶) 
          (   ̅)   (   ̅)                                                                                      (۳) 

 کند۳ واکنش بانک مرکزی به شکاف تولید است. این قانون سیاستی بیان می αکه در آن 
 کند. این  را برابر با نرخ بهره طبیعی تعیین میسود اسمی ، بانک مرکزی نرخ ̅ =  ،برابر استهدف تورم  زمانی که تورم با

 شوک تقاضا، مخارج با تولید بالقوه برابر خواهند بود. نبودسیاست پولی خنثی است. در صورت 
  ،بنابراین .کند از نرخ بهره طبیعی تعیین می باالتر سودیبانک مرکزی نرخ ،   ̅  <زمانی که تورم باالتر از تورم هدف است، 

 سیاست پولی انقباضی خواهد بود.
 زمانی که تورم از نرخ تورم هدف کم ،کم سودیبانک مرکزی نرخ  ،  ̅  >تر استکند تر از نرخ بهره طبیعی را انتخاب می. 

 سیاست پولی انبساطی خواهد بود. ،بنابراین
بیان  )̅  − g = δ(yتر بیان شد، سیاست مالی به شکل  طور که پیش رود. همان کار مینیز تفسیری مشابه ب )̅ − α(y برای

 است۳ (۹رابطه )به شکل  AD، منحنی MPو  IS. با ترکیب روابط δ < 1 > 1−شود که در آن  می
   ̅    (   ̅)   (   ̅)              

 

(   ̅)      
   (   ̅)   

    
                                                                                                                                   (۹) 

                                                           
1. Countercyclical 

• زمانی که تورم باالتر از تورم هدف است، 
طبیعی تعیین می کند. بنابراین، سیاست پولی انقباضی خواهد بود.

1. Countercyclical
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، بانک مرکزی نرخ سودی کم تر از نرخ بهره 
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های مستقیم  کانال θپارامتر  .نرخ بهره طبیعی است    و ،حقیقینرخ بهره  شکاف تولید است،  ۀدهند نشان  ̃   در آن  که
مخارج  ۀدهند نشان   گذارد،  ثیر میاها بر مخارج ت از طریق این کانال rدهد که تغییر در  و غیرمستقیمی را نشان می

 گذارد. ثیر میانظر ت بر مخارج موردحقیقی نشده یا شوک تقاضایی است که در سطح معینی از نرخ بهره  بینی پیش
شوند. از منظر درآمدی  زایی نیز وجود دارند که موجب تغییر در تصمیمات سیاستی دولت می و برون زا های درون لفهوجا مدر این

از کشورها مخارج  برخیکند. افزون بر این، در  است، درآمد مالیاتی کاهش )افزایش( پیدا میرکود )رونق(  بودجه، زمانی که اقتصاد
های اقتصادی  ست مالی و اقتصاد تبعات مهمی برای واکنش اقتصاد به شوکمالی با وضعیت اقتصادی رابطه دارد. رابطه میان سیا

 را تعمیم داد. (:) زا ساختن سیاست مالی، مدل و درون ISکردن عبارت سیاست مالی در   توان برای لحاظ دارد. می
   ̃     (    )                                                                                              (:) 

و مخارج را نیز  و سایر منابع درآمدی ها تواند اثرات مالیات دهد که می در مخارج کل نشان می را نقش سیاست مالی gکه در آن 
 رابطۀ به شکل ISبنابراین، منحنی  .دبستگی دار    (̃ −   )δ =گیرد. فرض بر این است که مخارج دولتی به شکاف تولید،  در بر

 است۳ (۱( و )۱)
   ̃     (    )    (   ̃ )                                                                                              (۱) 
   ̃   (   )  [  (    )    ]                                                                                             (۱) 

 دهد۳ ای سیاست مالی را نشان می رفتار چرخه δعالمت 
  1−اگر < δ < 0 شود و در طی  انبساطی میمالی اقتصادی )شکاف تولید منفی( سیاست رکود ، در زمان     (   )، آنگاه

 .شود می 1ای چرخهود. در این مورد، سیاست مالی پادش تولید مثبت، سیاست مالی انقباضی می شکاف
  دولت در دوران رونق مخارج را افزایش و در دوران رکود، مخارج را کاهش      (   )، آنگاه        0زمانی که ،

 کند. مخارج را تشدید میهای  ثیر دیگر شوکات. این سیاست ای است سیاست مالی موافق چرخه ،دهد می
از  پژوهشدهد. در این  را تغییر میسود سیاستی مند نرخ  طور نظامشرایط اقتصادی در حال تغییر، به مقام پولی در واکنش به 

 کلی است۳ یابزارقاعده تیلور استفاده شده است که مورد خاصی از قاعده سیاست پولی مانند  عدهشکل ساده قا
         (   ̅)                                                                                                            (۷)  

قدرت واکنش بانک مرکزی به تورم  ((β   0و  ،تورم هدف بانک مرکزی ̅ ، حقیقیتورم  πنرخ بهره اسمی است،  rکه در آن 
 (۳( و )۶رابطه )سازد. در این مدل، قانون سیاست پولی به شرح  مرتبط می ISهستند. به نوعی قانون سیاست پولی را با رابطه 

 شود۳ توصیف می
       ̃    (    )                                                                                                   (۶) 
          (   ̅)   (   ̅)                                                                                      (۳) 

 کند۳ واکنش بانک مرکزی به شکاف تولید است. این قانون سیاستی بیان می αکه در آن 
 کند. این  را برابر با نرخ بهره طبیعی تعیین میسود اسمی ، بانک مرکزی نرخ ̅ =  ،برابر استهدف تورم  زمانی که تورم با

 شوک تقاضا، مخارج با تولید بالقوه برابر خواهند بود. نبودسیاست پولی خنثی است. در صورت 
  ،بنابراین .کند از نرخ بهره طبیعی تعیین می باالتر سودیبانک مرکزی نرخ ،   ̅  <زمانی که تورم باالتر از تورم هدف است، 

 سیاست پولی انقباضی خواهد بود.
 زمانی که تورم از نرخ تورم هدف کم ،کم سودیبانک مرکزی نرخ  ،  ̅  >تر استکند تر از نرخ بهره طبیعی را انتخاب می. 

 سیاست پولی انبساطی خواهد بود. ،بنابراین
بیان  )̅  − g = δ(yتر بیان شد، سیاست مالی به شکل  طور که پیش رود. همان کار مینیز تفسیری مشابه ب )̅ − α(y برای

 است۳ (۹رابطه )به شکل  AD، منحنی MPو  IS. با ترکیب روابط δ < 1 > 1−شود که در آن  می
   ̅    (   ̅)   (   ̅)              

 

(   ̅)      
   (   ̅)   

    
                                                                                                                                   (۹) 

                                                           
1. Countercyclical 

زمانی که تورم از نرخ تورم هدف کم تر است، 
طبیعی را انتخاب می کند. بنابراین، سیاست پولی انبساطی خواهد بود.

 نیز تفسیری مشابه بکار می رود. همان طور که پیش تر بیان شد، سیاست مالی به 
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های مستقیم  کانال θپارامتر  .نرخ بهره طبیعی است    و ،حقیقینرخ بهره  شکاف تولید است،  ۀدهند نشان  ̃   در آن  که
مخارج  ۀدهند نشان   گذارد،  ثیر میاها بر مخارج ت از طریق این کانال rدهد که تغییر در  و غیرمستقیمی را نشان می

 گذارد. ثیر میانظر ت بر مخارج موردحقیقی نشده یا شوک تقاضایی است که در سطح معینی از نرخ بهره  بینی پیش
شوند. از منظر درآمدی  زایی نیز وجود دارند که موجب تغییر در تصمیمات سیاستی دولت می و برون زا های درون لفهوجا مدر این

از کشورها مخارج  برخیکند. افزون بر این، در  است، درآمد مالیاتی کاهش )افزایش( پیدا میرکود )رونق(  بودجه، زمانی که اقتصاد
های اقتصادی  ست مالی و اقتصاد تبعات مهمی برای واکنش اقتصاد به شوکمالی با وضعیت اقتصادی رابطه دارد. رابطه میان سیا

 را تعمیم داد. (:) زا ساختن سیاست مالی، مدل و درون ISکردن عبارت سیاست مالی در   توان برای لحاظ دارد. می
   ̃     (    )                                                                                              (:) 

و مخارج را نیز  و سایر منابع درآمدی ها تواند اثرات مالیات دهد که می در مخارج کل نشان می را نقش سیاست مالی gکه در آن 
 رابطۀ به شکل ISبنابراین، منحنی  .دبستگی دار    (̃ −   )δ =گیرد. فرض بر این است که مخارج دولتی به شکاف تولید،  در بر

 است۳ (۱( و )۱)
   ̃     (    )    (   ̃ )                                                                                              (۱) 
   ̃   (   )  [  (    )    ]                                                                                             (۱) 

 دهد۳ ای سیاست مالی را نشان می رفتار چرخه δعالمت 
  1−اگر < δ < 0 شود و در طی  انبساطی میمالی اقتصادی )شکاف تولید منفی( سیاست رکود ، در زمان     (   )، آنگاه

 .شود می 1ای چرخهود. در این مورد، سیاست مالی پادش تولید مثبت، سیاست مالی انقباضی می شکاف
  دولت در دوران رونق مخارج را افزایش و در دوران رکود، مخارج را کاهش      (   )، آنگاه        0زمانی که ،

 کند. مخارج را تشدید میهای  ثیر دیگر شوکات. این سیاست ای است سیاست مالی موافق چرخه ،دهد می
از  پژوهشدهد. در این  را تغییر میسود سیاستی مند نرخ  طور نظامشرایط اقتصادی در حال تغییر، به مقام پولی در واکنش به 

 کلی است۳ یابزارقاعده تیلور استفاده شده است که مورد خاصی از قاعده سیاست پولی مانند  عدهشکل ساده قا
         (   ̅)                                                                                                            (۷)  

قدرت واکنش بانک مرکزی به تورم  ((β   0و  ،تورم هدف بانک مرکزی ̅ ، حقیقیتورم  πنرخ بهره اسمی است،  rکه در آن 
 (۳( و )۶رابطه )سازد. در این مدل، قانون سیاست پولی به شرح  مرتبط می ISهستند. به نوعی قانون سیاست پولی را با رابطه 

 شود۳ توصیف می
       ̃    (    )                                                                                                   (۶) 
          (   ̅)   (   ̅)                                                                                      (۳) 

 کند۳ واکنش بانک مرکزی به شکاف تولید است. این قانون سیاستی بیان می αکه در آن 
 کند. این  را برابر با نرخ بهره طبیعی تعیین میسود اسمی ، بانک مرکزی نرخ ̅ =  ،برابر استهدف تورم  زمانی که تورم با

 شوک تقاضا، مخارج با تولید بالقوه برابر خواهند بود. نبودسیاست پولی خنثی است. در صورت 
  ،بنابراین .کند از نرخ بهره طبیعی تعیین می باالتر سودیبانک مرکزی نرخ ،   ̅  <زمانی که تورم باالتر از تورم هدف است، 

 سیاست پولی انقباضی خواهد بود.
 زمانی که تورم از نرخ تورم هدف کم ،کم سودیبانک مرکزی نرخ  ،  ̅  >تر استکند تر از نرخ بهره طبیعی را انتخاب می. 

 سیاست پولی انبساطی خواهد بود. ،بنابراین
بیان  )̅  − g = δ(yتر بیان شد، سیاست مالی به شکل  طور که پیش رود. همان کار مینیز تفسیری مشابه ب )̅ − α(y برای

 است۳ (۹رابطه )به شکل  AD، منحنی MPو  IS. با ترکیب روابط δ < 1 > 1−شود که در آن  می
   ̅    (   ̅)   (   ̅)              

 

(   ̅)      
   (   ̅)   

    
                                                                                                                                   (۹) 

                                                           
1. Countercyclical 

برای 
. با ترکیب روابط IS و MP، منحنی AD به 
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های مستقیم  کانال θپارامتر  .نرخ بهره طبیعی است    و ،حقیقینرخ بهره  شکاف تولید است،  ۀدهند نشان  ̃   در آن  که
مخارج  ۀدهند نشان   گذارد،  ثیر میاها بر مخارج ت از طریق این کانال rدهد که تغییر در  و غیرمستقیمی را نشان می

 گذارد. ثیر میانظر ت بر مخارج موردحقیقی نشده یا شوک تقاضایی است که در سطح معینی از نرخ بهره  بینی پیش
شوند. از منظر درآمدی  زایی نیز وجود دارند که موجب تغییر در تصمیمات سیاستی دولت می و برون زا های درون لفهوجا مدر این

از کشورها مخارج  برخیکند. افزون بر این، در  است، درآمد مالیاتی کاهش )افزایش( پیدا میرکود )رونق(  بودجه، زمانی که اقتصاد
های اقتصادی  ست مالی و اقتصاد تبعات مهمی برای واکنش اقتصاد به شوکمالی با وضعیت اقتصادی رابطه دارد. رابطه میان سیا

 را تعمیم داد. (:) زا ساختن سیاست مالی، مدل و درون ISکردن عبارت سیاست مالی در   توان برای لحاظ دارد. می
   ̃     (    )                                                                                              (:) 

و مخارج را نیز  و سایر منابع درآمدی ها تواند اثرات مالیات دهد که می در مخارج کل نشان می را نقش سیاست مالی gکه در آن 
 رابطۀ به شکل ISبنابراین، منحنی  .دبستگی دار    (̃ −   )δ =گیرد. فرض بر این است که مخارج دولتی به شکاف تولید،  در بر

 است۳ (۱( و )۱)
   ̃     (    )    (   ̃ )                                                                                              (۱) 
   ̃   (   )  [  (    )    ]                                                                                             (۱) 

 دهد۳ ای سیاست مالی را نشان می رفتار چرخه δعالمت 
  1−اگر < δ < 0 شود و در طی  انبساطی میمالی اقتصادی )شکاف تولید منفی( سیاست رکود ، در زمان     (   )، آنگاه

 .شود می 1ای چرخهود. در این مورد، سیاست مالی پادش تولید مثبت، سیاست مالی انقباضی می شکاف
  دولت در دوران رونق مخارج را افزایش و در دوران رکود، مخارج را کاهش      (   )، آنگاه        0زمانی که ،

 کند. مخارج را تشدید میهای  ثیر دیگر شوکات. این سیاست ای است سیاست مالی موافق چرخه ،دهد می
از  پژوهشدهد. در این  را تغییر میسود سیاستی مند نرخ  طور نظامشرایط اقتصادی در حال تغییر، به مقام پولی در واکنش به 

 کلی است۳ یابزارقاعده تیلور استفاده شده است که مورد خاصی از قاعده سیاست پولی مانند  عدهشکل ساده قا
         (   ̅)                                                                                                            (۷)  

قدرت واکنش بانک مرکزی به تورم  ((β   0و  ،تورم هدف بانک مرکزی ̅ ، حقیقیتورم  πنرخ بهره اسمی است،  rکه در آن 
 (۳( و )۶رابطه )سازد. در این مدل، قانون سیاست پولی به شرح  مرتبط می ISهستند. به نوعی قانون سیاست پولی را با رابطه 

 شود۳ توصیف می
       ̃    (    )                                                                                                   (۶) 
          (   ̅)   (   ̅)                                                                                      (۳) 

 کند۳ واکنش بانک مرکزی به شکاف تولید است. این قانون سیاستی بیان می αکه در آن 
 کند. این  را برابر با نرخ بهره طبیعی تعیین میسود اسمی ، بانک مرکزی نرخ ̅ =  ،برابر استهدف تورم  زمانی که تورم با

 شوک تقاضا، مخارج با تولید بالقوه برابر خواهند بود. نبودسیاست پولی خنثی است. در صورت 
  ،بنابراین .کند از نرخ بهره طبیعی تعیین می باالتر سودیبانک مرکزی نرخ ،   ̅  <زمانی که تورم باالتر از تورم هدف است، 

 سیاست پولی انقباضی خواهد بود.
 زمانی که تورم از نرخ تورم هدف کم ،کم سودیبانک مرکزی نرخ  ،  ̅  >تر استکند تر از نرخ بهره طبیعی را انتخاب می. 

 سیاست پولی انبساطی خواهد بود. ،بنابراین
بیان  )̅  − g = δ(yتر بیان شد، سیاست مالی به شکل  طور که پیش رود. همان کار مینیز تفسیری مشابه ب )̅ − α(y برای

 است۳ (۹رابطه )به شکل  AD، منحنی MPو  IS. با ترکیب روابط δ < 1 > 1−شود که در آن  می
   ̅    (   ̅)   (   ̅)              

 

(   ̅)      
   (   ̅)   

    
                                                                                                                                   (۹) 

                                                           
1. Countercyclical 

 بیان می شود که در آن 
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های مستقیم  کانال θپارامتر  .نرخ بهره طبیعی است    و ،حقیقینرخ بهره  شکاف تولید است،  ۀدهند نشان  ̃   در آن  که
مخارج  ۀدهند نشان   گذارد،  ثیر میاها بر مخارج ت از طریق این کانال rدهد که تغییر در  و غیرمستقیمی را نشان می

 گذارد. ثیر میانظر ت بر مخارج موردحقیقی نشده یا شوک تقاضایی است که در سطح معینی از نرخ بهره  بینی پیش
شوند. از منظر درآمدی  زایی نیز وجود دارند که موجب تغییر در تصمیمات سیاستی دولت می و برون زا های درون لفهوجا مدر این

از کشورها مخارج  برخیکند. افزون بر این، در  است، درآمد مالیاتی کاهش )افزایش( پیدا میرکود )رونق(  بودجه، زمانی که اقتصاد
های اقتصادی  ست مالی و اقتصاد تبعات مهمی برای واکنش اقتصاد به شوکمالی با وضعیت اقتصادی رابطه دارد. رابطه میان سیا

 را تعمیم داد. (:) زا ساختن سیاست مالی، مدل و درون ISکردن عبارت سیاست مالی در   توان برای لحاظ دارد. می
   ̃     (    )                                                                                              (:) 

و مخارج را نیز  و سایر منابع درآمدی ها تواند اثرات مالیات دهد که می در مخارج کل نشان می را نقش سیاست مالی gکه در آن 
 رابطۀ به شکل ISبنابراین، منحنی  .دبستگی دار    (̃ −   )δ =گیرد. فرض بر این است که مخارج دولتی به شکاف تولید،  در بر

 است۳ (۱( و )۱)
   ̃     (    )    (   ̃ )                                                                                              (۱) 
   ̃   (   )  [  (    )    ]                                                                                             (۱) 

 دهد۳ ای سیاست مالی را نشان می رفتار چرخه δعالمت 
  1−اگر < δ < 0 شود و در طی  انبساطی میمالی اقتصادی )شکاف تولید منفی( سیاست رکود ، در زمان     (   )، آنگاه

 .شود می 1ای چرخهود. در این مورد، سیاست مالی پادش تولید مثبت، سیاست مالی انقباضی می شکاف
  دولت در دوران رونق مخارج را افزایش و در دوران رکود، مخارج را کاهش      (   )، آنگاه        0زمانی که ،

 کند. مخارج را تشدید میهای  ثیر دیگر شوکات. این سیاست ای است سیاست مالی موافق چرخه ،دهد می
از  پژوهشدهد. در این  را تغییر میسود سیاستی مند نرخ  طور نظامشرایط اقتصادی در حال تغییر، به مقام پولی در واکنش به 

 کلی است۳ یابزارقاعده تیلور استفاده شده است که مورد خاصی از قاعده سیاست پولی مانند  عدهشکل ساده قا
         (   ̅)                                                                                                            (۷)  

قدرت واکنش بانک مرکزی به تورم  ((β   0و  ،تورم هدف بانک مرکزی ̅ ، حقیقیتورم  πنرخ بهره اسمی است،  rکه در آن 
 (۳( و )۶رابطه )سازد. در این مدل، قانون سیاست پولی به شرح  مرتبط می ISهستند. به نوعی قانون سیاست پولی را با رابطه 

 شود۳ توصیف می
       ̃    (    )                                                                                                   (۶) 
          (   ̅)   (   ̅)                                                                                      (۳) 

 کند۳ واکنش بانک مرکزی به شکاف تولید است. این قانون سیاستی بیان می αکه در آن 
 کند. این  را برابر با نرخ بهره طبیعی تعیین میسود اسمی ، بانک مرکزی نرخ ̅ =  ،برابر استهدف تورم  زمانی که تورم با

 شوک تقاضا، مخارج با تولید بالقوه برابر خواهند بود. نبودسیاست پولی خنثی است. در صورت 
  ،بنابراین .کند از نرخ بهره طبیعی تعیین می باالتر سودیبانک مرکزی نرخ ،   ̅  <زمانی که تورم باالتر از تورم هدف است، 

 سیاست پولی انقباضی خواهد بود.
 زمانی که تورم از نرخ تورم هدف کم ،کم سودیبانک مرکزی نرخ  ،  ̅  >تر استکند تر از نرخ بهره طبیعی را انتخاب می. 

 سیاست پولی انبساطی خواهد بود. ،بنابراین
بیان  )̅  − g = δ(yتر بیان شد، سیاست مالی به شکل  طور که پیش رود. همان کار مینیز تفسیری مشابه ب )̅ − α(y برای

 است۳ (۹رابطه )به شکل  AD، منحنی MPو  IS. با ترکیب روابط δ < 1 > 1−شود که در آن  می
   ̅    (   ̅)   (   ̅)              
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   (   ̅)   

    
                                                                                                                                   (۹) 
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شکل 
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های مستقیم  کانال θپارامتر  .نرخ بهره طبیعی است    و ،حقیقینرخ بهره  شکاف تولید است،  ۀدهند نشان  ̃   در آن  که
مخارج  ۀدهند نشان   گذارد،  ثیر میاها بر مخارج ت از طریق این کانال rدهد که تغییر در  و غیرمستقیمی را نشان می

 گذارد. ثیر میانظر ت بر مخارج موردحقیقی نشده یا شوک تقاضایی است که در سطح معینی از نرخ بهره  بینی پیش
شوند. از منظر درآمدی  زایی نیز وجود دارند که موجب تغییر در تصمیمات سیاستی دولت می و برون زا های درون لفهوجا مدر این

از کشورها مخارج  برخیکند. افزون بر این، در  است، درآمد مالیاتی کاهش )افزایش( پیدا میرکود )رونق(  بودجه، زمانی که اقتصاد
های اقتصادی  ست مالی و اقتصاد تبعات مهمی برای واکنش اقتصاد به شوکمالی با وضعیت اقتصادی رابطه دارد. رابطه میان سیا

 را تعمیم داد. (:) زا ساختن سیاست مالی، مدل و درون ISکردن عبارت سیاست مالی در   توان برای لحاظ دارد. می
   ̃     (    )                                                                                              (:) 

و مخارج را نیز  و سایر منابع درآمدی ها تواند اثرات مالیات دهد که می در مخارج کل نشان می را نقش سیاست مالی gکه در آن 
 رابطۀ به شکل ISبنابراین، منحنی  .دبستگی دار    (̃ −   )δ =گیرد. فرض بر این است که مخارج دولتی به شکاف تولید،  در بر

 است۳ (۱( و )۱)
   ̃     (    )    (   ̃ )                                                                                              (۱) 
   ̃   (   )  [  (    )    ]                                                                                             (۱) 

 دهد۳ ای سیاست مالی را نشان می رفتار چرخه δعالمت 
  1−اگر < δ < 0 شود و در طی  انبساطی میمالی اقتصادی )شکاف تولید منفی( سیاست رکود ، در زمان     (   )، آنگاه

 .شود می 1ای چرخهود. در این مورد، سیاست مالی پادش تولید مثبت، سیاست مالی انقباضی می شکاف
  دولت در دوران رونق مخارج را افزایش و در دوران رکود، مخارج را کاهش      (   )، آنگاه        0زمانی که ،

 کند. مخارج را تشدید میهای  ثیر دیگر شوکات. این سیاست ای است سیاست مالی موافق چرخه ،دهد می
از  پژوهشدهد. در این  را تغییر میسود سیاستی مند نرخ  طور نظامشرایط اقتصادی در حال تغییر، به مقام پولی در واکنش به 

 کلی است۳ یابزارقاعده تیلور استفاده شده است که مورد خاصی از قاعده سیاست پولی مانند  عدهشکل ساده قا
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 زمانی که تورم از نرخ تورم هدف کم ،کم سودیبانک مرکزی نرخ  ،  ̅  >تر استکند تر از نرخ بهره طبیعی را انتخاب می. 

 سیاست پولی انبساطی خواهد بود. ،بنابراین
بیان  )̅  − g = δ(yتر بیان شد، سیاست مالی به شکل  طور که پیش رود. همان کار مینیز تفسیری مشابه ب )̅ − α(y برای

 است۳ (۹رابطه )به شکل  AD، منحنی MPو  IS. با ترکیب روابط δ < 1 > 1−شود که در آن  می
   ̅    (   ̅)   (   ̅)              

 

(   ̅)      
   (   ̅)   

    
                                                                                                                                   (۹) 

                                                           
1. Countercyclical 

3 
 

های مستقیم  کانال θپارامتر  .نرخ بهره طبیعی است    و ،حقیقینرخ بهره  شکاف تولید است،  ۀدهند نشان  ̃   در آن  که
مخارج  ۀدهند نشان   گذارد،  ثیر میاها بر مخارج ت از طریق این کانال rدهد که تغییر در  و غیرمستقیمی را نشان می

 گذارد. ثیر میانظر ت بر مخارج موردحقیقی نشده یا شوک تقاضایی است که در سطح معینی از نرخ بهره  بینی پیش
شوند. از منظر درآمدی  زایی نیز وجود دارند که موجب تغییر در تصمیمات سیاستی دولت می و برون زا های درون لفهوجا مدر این

از کشورها مخارج  برخیکند. افزون بر این، در  است، درآمد مالیاتی کاهش )افزایش( پیدا میرکود )رونق(  بودجه، زمانی که اقتصاد
های اقتصادی  ست مالی و اقتصاد تبعات مهمی برای واکنش اقتصاد به شوکمالی با وضعیت اقتصادی رابطه دارد. رابطه میان سیا

 را تعمیم داد. (:) زا ساختن سیاست مالی، مدل و درون ISکردن عبارت سیاست مالی در   توان برای لحاظ دارد. می
   ̃     (    )                                                                                              (:) 

و مخارج را نیز  و سایر منابع درآمدی ها تواند اثرات مالیات دهد که می در مخارج کل نشان می را نقش سیاست مالی gکه در آن 
 رابطۀ به شکل ISبنابراین، منحنی  .دبستگی دار    (̃ −   )δ =گیرد. فرض بر این است که مخارج دولتی به شکاف تولید،  در بر

 است۳ (۱( و )۱)
   ̃     (    )    (   ̃ )                                                                                              (۱) 
   ̃   (   )  [  (    )    ]                                                                                             (۱) 

 دهد۳ ای سیاست مالی را نشان می رفتار چرخه δعالمت 
  1−اگر < δ < 0 شود و در طی  انبساطی میمالی اقتصادی )شکاف تولید منفی( سیاست رکود ، در زمان     (   )، آنگاه

 .شود می 1ای چرخهود. در این مورد، سیاست مالی پادش تولید مثبت، سیاست مالی انقباضی می شکاف
  دولت در دوران رونق مخارج را افزایش و در دوران رکود، مخارج را کاهش      (   )، آنگاه        0زمانی که ،

 کند. مخارج را تشدید میهای  ثیر دیگر شوکات. این سیاست ای است سیاست مالی موافق چرخه ،دهد می
از  پژوهشدهد. در این  را تغییر میسود سیاستی مند نرخ  طور نظامشرایط اقتصادی در حال تغییر، به مقام پولی در واکنش به 

 کلی است۳ یابزارقاعده تیلور استفاده شده است که مورد خاصی از قاعده سیاست پولی مانند  عدهشکل ساده قا
         (   ̅)                                                                                                            (۷)  

قدرت واکنش بانک مرکزی به تورم  ((β   0و  ،تورم هدف بانک مرکزی ̅ ، حقیقیتورم  πنرخ بهره اسمی است،  rکه در آن 
 (۳( و )۶رابطه )سازد. در این مدل، قانون سیاست پولی به شرح  مرتبط می ISهستند. به نوعی قانون سیاست پولی را با رابطه 

 شود۳ توصیف می
       ̃    (    )                                                                                                   (۶) 
          (   ̅)   (   ̅)                                                                                      (۳) 

 کند۳ واکنش بانک مرکزی به شکاف تولید است. این قانون سیاستی بیان می αکه در آن 
 کند. این  را برابر با نرخ بهره طبیعی تعیین میسود اسمی ، بانک مرکزی نرخ ̅ =  ،برابر استهدف تورم  زمانی که تورم با

 شوک تقاضا، مخارج با تولید بالقوه برابر خواهند بود. نبودسیاست پولی خنثی است. در صورت 
  ،بنابراین .کند از نرخ بهره طبیعی تعیین می باالتر سودیبانک مرکزی نرخ ،   ̅  <زمانی که تورم باالتر از تورم هدف است، 

 سیاست پولی انقباضی خواهد بود.
 زمانی که تورم از نرخ تورم هدف کم ،کم سودیبانک مرکزی نرخ  ،  ̅  >تر استکند تر از نرخ بهره طبیعی را انتخاب می. 

 سیاست پولی انبساطی خواهد بود. ،بنابراین
بیان  )̅  − g = δ(yتر بیان شد، سیاست مالی به شکل  طور که پیش رود. همان کار مینیز تفسیری مشابه ب )̅ − α(y برای

 است۳ (۹رابطه )به شکل  AD، منحنی MPو  IS. با ترکیب روابط δ < 1 > 1−شود که در آن  می
   ̅    (   ̅)   (   ̅)              

 

(   ̅)      
   (   ̅)   

    
                                                                                                                                   (۹) 

                                                           
1. Countercyclical 

            )9(

فرض می شود بانک مرکزی به تورم واکنش نشان می دهد، اما هیچ واکنشی به شکاف تولید نشان 
نمی دهد. آنگاه معادله عرضه کل )AS( به شرح رابطه )10( خواهد بود.

4 
 

معادله عرضه آنگاه  .دهد اما هیچ واکنشی به شکاف تولید نشان نمی ،دهد شود بانک مرکزی به تورم واکنش نشان می فرض می
 خواهد بود. (1۱رابطه )رح ( به شASکل )

      (   ̅)       [ (    )   ]                                                                  (1۱) 
نظرگرفتن انتظارات تورمی هیچ  زا در وتحلیل، برون اما بنا بر اهداف این تجزیه ،، بستگی دارد  عرضه کل به تورم مورد انتظار،

 کند. ایجاد نمیمشکلی 
 Tavakolianبلکه نرخ رشد پایه پولی است ) ،گذاری پولی در اقتصاد ایران نرخ بهره نیستتوجه داشت که ابزار سیاسته باید البت

., 2019et alTavakolian, 2012; .)  های گذشته و سابقۀ کوتاه  نرخ سود در دههبه عبارت دیگر، به دلیل دستوری تعیین شدن
جای نرخ بهره، نرخ رشد پایه پولی جایگزین شده است. به ار پول ایران، در قاعده تیلور بهکریدور نرخ سود در باز کارگیری چارچوبب

اما این متغیر به عنوان  پولی نیست،گذار سیاستو تحت کنترل  داردار ثیر سلطه مالی قرشد پایه پولی نیز تحت تاکه نرخ ررغم این
 است.  مد نظر قرار گرفته پژوهش حاضرابزار سیاست پولی در 

 
 سیاست پولی و مالی تعامل

طور که  هماناند.  شده  داده نشان (1) شکلکه در د شد نمحتمل بررسی خواه قابل سیاستی در قالب چهار سناریواثرات مت
زا  تغییر برون ۀدهند شوک سیاست مالی نشان .گیرند ت میئهای تقاضای کل )مخارج( از دو منبع مختلف نش شوک ،شود مشاهده می

 β هستند. ستون مقام پولی پارامتر    نشده بینی پیش یشوک تقاضا ۀدهند استثنای سیاست مالی نشان بهاست و سایر عوامل  gدر 
واکنش سیاست مالی به نوسانات  بهاشاره دارد  δ. ستون مقام مالی به پارامتر استدهد که واکنش بانک مرکزی به تورم  را نشان می
ها چگونه با یکدیگر تعامل برقرار  در واکنش به شوکان پولی و مالی گذارسیاست شود که در ستون آخر نشان داده میاقتصادی. 

 ند از۳ال عبارتچهار نتیجه محتم کنند. می
  توان این  اعمال کنند، میانقباضی تقاضای کل، سیاستی مثبت های  ثیر شوکار مقام پولی و مالی برای جبران تاگ. 1سناریوی

مقام پولی و مالی در همکاری با یکدیگر در راستای هدفی مشترک، ابزارشان را نامید. در این مورد،  1سناریو را هماهنگی سیاستی
 یابند. کنند. در نتیجه، سیاستگذاران پولی و مالی به نتایج اقتصادی مطلوب و ثبات اقتصاد کالن دست می میتعیین 

  حال مقام مالی  عین مقام پولی سیاستی انقباضی اعمال کند و در ،اگر در زمان وجود شوک مثبت تقاضای کل .5سناریوی
افتند و این شرایط با  یکباره اتفاق میها به نظر گرفت که همه بدبیاریر توان آن را شرایطی د می ،مال کنداع انبساطیسیاستی 

ثبات  کاهش رشد پایه پولیمطابقت دارد. در این مورد، حتی اگر مقام پولی تالش کند با  (2۱۱۱) 2همکاران و کامینسکیتحلیل 
زای انبساط تولید نچرا که سیاست مالی عامل درو ،کند ای عمل می ای موافق چرخه مالی به شیوه را به اقتصاد بازگرداند، سیاست

شوند. این  می های انبساطی تقاضای کل تقویت ناخالص داخلی در دوران رونق و انقباض در دوران رکود است و در نتیجه شوک
 شود.  مدی نتایج سیاستی میاامر منجر به ناکار

                                                           
1. Policy Coordination 
2. Kaminsky et al. 

         )10(
، بستگی دارد، اما بنا بر اهداف این تجزیه  وتحلیل، برون زا در 
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زا  تغییر برون ۀدهند شوک سیاست مالی نشان .گیرند ت میئهای تقاضای کل )مخارج( از دو منبع مختلف نش شوک ،شود مشاهده می

 β هستند. ستون مقام پولی پارامتر    نشده بینی پیش یشوک تقاضا ۀدهند استثنای سیاست مالی نشان بهاست و سایر عوامل  gدر 
واکنش سیاست مالی به نوسانات  بهاشاره دارد  δ. ستون مقام مالی به پارامتر استدهد که واکنش بانک مرکزی به تورم  را نشان می
ها چگونه با یکدیگر تعامل برقرار  در واکنش به شوکان پولی و مالی گذارسیاست شود که در ستون آخر نشان داده میاقتصادی. 

 ند از۳ال عبارتچهار نتیجه محتم کنند. می
  توان این  اعمال کنند، میانقباضی تقاضای کل، سیاستی مثبت های  ثیر شوکار مقام پولی و مالی برای جبران تاگ. 1سناریوی

مقام پولی و مالی در همکاری با یکدیگر در راستای هدفی مشترک، ابزارشان را نامید. در این مورد،  1سناریو را هماهنگی سیاستی
 یابند. کنند. در نتیجه، سیاستگذاران پولی و مالی به نتایج اقتصادی مطلوب و ثبات اقتصاد کالن دست می میتعیین 

  حال مقام مالی  عین مقام پولی سیاستی انقباضی اعمال کند و در ،اگر در زمان وجود شوک مثبت تقاضای کل .5سناریوی
افتند و این شرایط با  یکباره اتفاق میها به نظر گرفت که همه بدبیاریر توان آن را شرایطی د می ،مال کنداع انبساطیسیاستی 

ثبات  کاهش رشد پایه پولیمطابقت دارد. در این مورد، حتی اگر مقام پولی تالش کند با  (2۱۱۱) 2همکاران و کامینسکیتحلیل 
زای انبساط تولید نچرا که سیاست مالی عامل درو ،کند ای عمل می ای موافق چرخه مالی به شیوه را به اقتصاد بازگرداند، سیاست

شوند. این  می های انبساطی تقاضای کل تقویت ناخالص داخلی در دوران رونق و انقباض در دوران رکود است و در نتیجه شوک
 شود.  مدی نتایج سیاستی میاامر منجر به ناکار
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عرضه کل به تورم مورد انتظار، 
نظرگرفتن انتظارات تورمی هیچ مشکلی ایجاد نمی کند.

البته باید توجه داشت که ابزار سیاستگذاری پولی در اقتصاد ایران نرخ بهره نیست، بلکه نرخ رشد 
پایه پولی است )Tavakolian et al., 2019; Tavakolian, 2012(. به عبارت دیگر، به دلیل دستوری 
تعیین شدن نرخ سود در دهه های گذشته و سابقۀ کوتاه بکارگیری چارچوب کریدور نرخ سود در بازار 
پول ایران، در قاعده تیلور به جای نرخ بهره، نرخ رشد پایه پولی جایگزین شده است. به رغم این که نرخ 
رشد پایه پولی نیز تحت تاثیر سلطه مالی قرار دارد و تحت کنترل سیاستگذار پولی نیست، اما این 

متغیر به عنوان ابزار سیاست پولی در پژوهش حاضر مد نظر قرار گرفته است. 

تعاملسیاستپولیومالی

اثرات متقابل سیاستی در قالب چهار سناریو محتمل بررسی خواهند شد که در شکل )1( نشان 
مختلف  منبع  دو  از  )مخارج(  تقاضای کل  می شود، شوک های  مشاهده  که  همان طور  داده  شده اند. 
نشئت می گیرند. شوک سیاست مالی نشان دهندۀ تغییر برون زا در g است و سایر عوامل به استثنای 
 هستند. ستون مقام پولی پارامتر β را 
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معادله عرضه آنگاه  .دهد اما هیچ واکنشی به شکاف تولید نشان نمی ،دهد شود بانک مرکزی به تورم واکنش نشان می فرض می
 خواهد بود. (1۱رابطه )رح ( به شASکل )

      (   ̅)       [ (    )   ]                                                                  (1۱) 
نظرگرفتن انتظارات تورمی هیچ  زا در وتحلیل، برون اما بنا بر اهداف این تجزیه ،، بستگی دارد  عرضه کل به تورم مورد انتظار،

 کند. ایجاد نمیمشکلی 
 Tavakolianبلکه نرخ رشد پایه پولی است ) ،گذاری پولی در اقتصاد ایران نرخ بهره نیستتوجه داشت که ابزار سیاسته باید البت

., 2019et alTavakolian, 2012; .)  های گذشته و سابقۀ کوتاه  نرخ سود در دههبه عبارت دیگر، به دلیل دستوری تعیین شدن
جای نرخ بهره، نرخ رشد پایه پولی جایگزین شده است. به ار پول ایران، در قاعده تیلور بهکریدور نرخ سود در باز کارگیری چارچوبب

اما این متغیر به عنوان  پولی نیست،گذار سیاستو تحت کنترل  داردار ثیر سلطه مالی قرشد پایه پولی نیز تحت تاکه نرخ ررغم این
 است.  مد نظر قرار گرفته پژوهش حاضرابزار سیاست پولی در 
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زا  تغییر برون ۀدهند شوک سیاست مالی نشان .گیرند ت میئهای تقاضای کل )مخارج( از دو منبع مختلف نش شوک ،شود مشاهده می
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  توان این  اعمال کنند، میانقباضی تقاضای کل، سیاستی مثبت های  ثیر شوکار مقام پولی و مالی برای جبران تاگ. 1سناریوی

مقام پولی و مالی در همکاری با یکدیگر در راستای هدفی مشترک، ابزارشان را نامید. در این مورد،  1سناریو را هماهنگی سیاستی
 یابند. کنند. در نتیجه، سیاستگذاران پولی و مالی به نتایج اقتصادی مطلوب و ثبات اقتصاد کالن دست می میتعیین 

  حال مقام مالی  عین مقام پولی سیاستی انقباضی اعمال کند و در ،اگر در زمان وجود شوک مثبت تقاضای کل .5سناریوی
افتند و این شرایط با  یکباره اتفاق میها به نظر گرفت که همه بدبیاریر توان آن را شرایطی د می ،مال کنداع انبساطیسیاستی 

ثبات  کاهش رشد پایه پولیمطابقت دارد. در این مورد، حتی اگر مقام پولی تالش کند با  (2۱۱۱) 2همکاران و کامینسکیتحلیل 
زای انبساط تولید نچرا که سیاست مالی عامل درو ،کند ای عمل می ای موافق چرخه مالی به شیوه را به اقتصاد بازگرداند، سیاست

شوند. این  می های انبساطی تقاضای کل تقویت ناخالص داخلی در دوران رونق و انقباض در دوران رکود است و در نتیجه شوک
 شود.  مدی نتایج سیاستی میاامر منجر به ناکار
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سیاست مالی نشان دهندۀ شوک تقاضای پیش بینی نشده 
به  اشاره دارد   δ پارامتر  به  تورم است. ستون مقام مالی  به  بانک مرکزی  نشان می دهد که واکنش 
واکنش سیاست مالی به نوسانات اقتصادی. در ستون آخر نشان داده می شود که سیاستگذاران پولی و 
مالی در واکنش به شوک ها چگونه با یکدیگر تعامل برقرار می کنند. چهار نتیجه محتمل عبارت اند از:
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• سناریوی 1. اگر مقام پولی و مالی برای جبران تاثیر شوک های مثبت تقاضای کل، سیاستی 
انقباضی اعمال کنند، می توان این سناریو را هماهنگی سیاستی1 نامید. در این مورد، مقام پولی و مالی 
در همکاری با یکدیگر در راستای هدفی مشترک، ابزارشان را تعیین می کنند. در نتیجه، سیاستگذاران 

پولی و مالی به نتایج اقتصادی مطلوب و ثبات اقتصاد کالن دست می یابند.
• سناریوی 2. اگر در زمان وجود شوک مثبت تقاضای کل، مقام پولی سیاستی انقباضی اعمال 
کند و در عین حال مقام مالی سیاستی انبساطی اعمال کند، می توان آن را شرایطی در نظر گرفت که 
همه بدبیاری ها به یکباره اتفاق می افتند و این شرایط با تحلیل کامینسکی و همکاران )2004( مطابقت 
دارد. در این مورد، حتی اگر مقام پولی تالش کند با کاهش رشد پایه پولی ثبات را به اقتصاد بازگرداند، 
سیاست مالی به شیوه ای موافق چرخه ای عمل می کند، چرا که سیاست مالی عامل درون زای انبساط 
تولید ناخالص داخلی در دوران رونق و انقباض در دوران رکود است و در نتیجه شوک های انبساطی 

تقاضای کل تقویت می شوند. این امر منجر به ناکارامدی نتایج سیاستی می شود. 
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 : تعامل سیاست پولی و مالی۱شکل 

 
  توان آن را  اعمال کند، می. اگر برای جبران اثرات انبساطی افزایش در مخارج دولتی مقام پولی سیاستی انقباضی ۳سناریوی

ت ئها نشاین تعارض از اهداف متفاوت مقام پولی و مالی و تصمیمات دوسویه مستقل آنگذاری کرد. سناریو تعارض سیاستی نام
مالی -پیامدهای کیفی بازی تعارض پولی .وتحلیل کرد تجزیهاین مورد را ها  بازی هتوان با استفاده از چارچوب نظری گیرد. می می

 .ه استها بحث شددر مورد آن (۰۲1۲)  کوتنرو  (۰۲۲۳) 1دیکسیت و المبرتینی پژوهششبیه به مواردی هستند که در 
  توان این سناریو را  سازد. می می تر انبساطیهد یا آن را د . در زمان رونق مالی، مقام پولی سیاست ثابتی را ادامه می۴سناریوی

فشار سیاسی یا  ها مقام پولی تحت دهد که در آن مورد بانک مرکزی منفعل یا مطیع نامید. این سناریو در کشورهایی رخ می
ای کنترل تورم تغییر دهد. سیاستی خود را برع تواند موض مقام پولی نمیابزاری برای پرداخت دیون دولتی است و مالی،  سلطه

کند که فاقد ابزار یا استقالل  توسعه و بازارهای نوظهوری صدق می حال های مرکزی اقتصادهای در له در مورد بانکئاین مس
 شود. ثباتی اقتصاد کالن منجر می تر و بیهستند و با احتمال زیاد به تورم بیش

 
 نش  تعادل

ها  توان از نظریه بازی برای رسیدن به این هدف می ،ارزیابی هماهنگی سیاست پولی و مالی است پژوهشکه هدف  با توجه به این
ر مالی گذاد. سیاسته هر یک ابزار سیاستی خود را دارگذاران پولی و مالی هستند کبازیگران اصلی در این بازی سیاستاستفاده کرد. 

 د. ل را در اختیار دارار نرخ رشد پوگذار پولی ابزابزار مخارج دولت و سیاست
انقباضی. هر دو مقام قصد دارند در راستای  راهبردانبساطی و  راهبرد دارد: راهبردگذار دو فرض بر این است که هر سیاست

ها،  بازیوب نظریه توانند در چارچ برای این منظور می هاآن برسانند. کمینهاهداف و تنها با توجه به تصمیم خود، تابع زیانشان را به 
تعادل نش در نتیجه بازی کنند،  بازی می غیرهمکارانهصورت  زمانی که هر دو مقام به یا غیرهمکارانه بازی کنند. به صورت همکارانه

 زمانی که .(Kuttner, 2016) توانند به اهداف خود مانند اهداف تولید و قیمت دست یابند نمیات این مقامتواند نشان دهد که  می
جود دارد. در این مورد، ی وسیاست مال وسیاست پولی  بینزمان اتخاذ نشوند، مدلی جایگزین برای روابط صورت هم تصمیمات به

در نقش پیرو پس از تصمیم رهبر اقدام دهد و سیاستگذار دیگر  میحرکت اول را انجام  ۰گتاکلبرشاگذار در نقش رهبر یک سیاست

                                                           
1. Dixit & Lambertini 
2. Stackelberg 

شوک تقاضای  
 کل انبساطی

غیر از :  منبع شوک
 سیاست مالی  

 انقباضی: مقام پولی

β>0 

 

انقباضی   : مقام مالی
<0δ 

 

 هماهنگی

 β>0انقباضی : مقام پولی
 انبساطی: مقام مالی

>0δ  
 نتیجه ناخوشایند

مخارج  :  منبع شوک
 دولت  

 تعارض β>0انقباضی : مقام پولی

ثابت یا : مقام پولی
  β<0یا   β=0انبساطی

 بانک مرکزی مطیع  

شکل1:تعاملسیاستپولیومالی

• سناریوی 3. اگر برای جبران اثرات انبساطی افزایش در مخارج دولتی مقام پولی سیاستی 
اهداف  از  تعارض  این  کرد.  نامگذاری  سیاستی  تعارض  سناریو  را  آن  می توان  کند،  اعمال  انقباضی 
استفاده  با  می توان  می گیرد.  نشئت  آن ها  مستقل  دوسویه  تصمیمات  و  مالی  و  پولی  مقام  متفاوت 

1. Policy Coordination
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از چارچوب نظریه بازی ها این مورد را تجزیه وتحلیل کرد. پیامدهای کیفی بازی تعارض پولی-مالی 
شبیه به مواردی هستند که در پژوهش دیکسیت و المبرتینی )2003( و کوتنر )2016( در مورد 

آن ها بحث شده است.
• سناریوی 4. در زمان رونق مالی، مقام پولی سیاست ثابتی را ادامه می دهد یا آن را انبساطی تر 
می سازد. می توان این سناریو را مورد بانک مرکزی منفعل یا مطیع نامید. این سناریو در کشورهایی 
پرداخت دیون  برای  ابزاری  مالی،  یا سلطه  پولی تحت  فشار سیاسی  مقام  رخ می دهد که در آن ها 
دولتی است و مقام پولی نمی تواند موضع سیاستی خود را برای کنترل تورم تغییر دهد. این مسئله در 
مورد بانک های مرکزی اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهوری صدق می کند که فاقد ابزار یا 

استقالل هستند و با احتمال زیاد به تورم بیش تر و بی ثباتی اقتصاد کالن منجر می شود.

تعادلنش

با توجه به این که هدف پژوهش ارزیابی هماهنگی سیاست پولی و مالی است، برای رسیدن به این 
هدف می توان از نظریه بازی ها استفاده کرد. بازیگران اصلی در این بازی سیاستگذاران پولی و مالی 
هستند که هر یک ابزار سیاستی خود را دارد. سیاستگذار مالی ابزار مخارج دولت و سیاستگذار پولی 

ابزار نرخ رشد پول را در اختیار دارد. 
فرض بر این است که هر سیاستگذار دو راهبرد دارد: راهبرد انبساطی و راهبرد انقباضی. هر دو مقام 
قصد دارند در راستای اهداف و تنها با توجه به تصمیم خود، تابع زیانشان را به کمینه برسانند. آن ها 
برای این منظور می توانند در چارچوب نظریه بازی ها، به صورت همکارانه یا غیرهمکارانه بازی کنند. 
زمانی که هر دو مقام به صورت غیرهمکارانه بازی می کنند، نتیجه بازی در تعادل نش می تواند نشان 
 .)Kuttner, 2016( دهد که این مقامات نمی توانند به اهداف خود مانند اهداف تولید و قیمت دست یابند 
زمانی که تصمیمات به صورت همزمان اتخاذ نشوند، مدلی جایگزین برای روابط بین سیاست پولی و 
سیاست مالی وجود دارد. در این مورد، یک سیاستگذار در نقش رهبر اشتاکلبرگ1 حرکت اول را انجام 
می دهد و سیاستگذار دیگر در نقش پیرو پس از تصمیم رهبر اقدام به تصمیم گیری می کند و حرکت 
بعدی را انجام می دهد. دیکسیت و المبرتینی )2003( و باتی و همکاران )2009( در این بازی بانک 

مرکزی را به عنوان رهبر اشتاکلبرگ و مقام مالی را به عنوان پیرو تعریف می کنند.

1. Stackelberg
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6 
 

در این بازی  (2۱۱۹) 1و همکاران باتیو  (:2۱۱یت و المبرتینی )سدیکدهد.  بعدی را انجام میکند و حرکت  گیری می به تصمیم
 .کنندمیعنوان پیرو تعریف  و مقام مالی را به تاکلبرگشاعنوان رهبر  بانک مرکزی را به

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 ماتریس ترکیب سیاست: 5شکل 
 

زیرا  ،عمل کند تاکلبرگشاتواند در نقش رهبر  که مقام مالی می کنندمیاستدالل  (2۱۱1) 2باونبرگ بیتسما و سوی دیگر،از 
صورت ساالنه تصویب  بودجه دولتی بهکه معموالً  حالی در ،تغییر دهدسرعت بهرا رشد پایه پولی بانک مرکزی قادر است نرخ 

 سادگی ممکن نیست.آن به شود و تغییر می
 کند. در سناریو نمایی میها این است که تعادل نش در میزان تعارض بزرگ ترین اطالعات حاصل از این مجموعه پژوهش مهم

یامدهای کیفی از لحاظ رفتار موافق تر انقباضی است. هرچند، پتر انبساطی و سیاست پولی بیشمشارکتی، سیاست مالی بیش
بط متقابل متفاوت روا اریوبررسی چهار سن ی مدل عرضه کل/ تقاضای کل هستند.شبیه به پیامدهاای  چرخهپادای/  چرخه

 دهد که۳  نشان می( 2شکل ی )های پولی و مال سیاست
 ای هستند هماهنگی۳ کشورها دارای سیاست پولی و سیاست مالی پادچرخه سناریوی. 
 ها به وقتی همه بدبیاری»عارض یا سناریوی تاین شرایط در کشورهایی اتفاق افتاده است که دارای «۳ افتند یکباره اتفاق می

تر ای تمایل دارد. بیش هتثبیت چرخها به ای هستند و سیاست پولی آن ای و سیاست پولی پادچرخه سیاست مالی موافق چرخه
  توسعه از جمله این کشورها هستند.  حال های نوظهور و کشورهای در بازار

 بانک مرکزی مطیع۳ در کشورهایی رخ داده است که در آن سناریو ها هم سیاست پولی و هم سیاست مالی رفتاری موافق
کشورهای نفتی توسعه هستند. شدیدترین مورد مربوط به  حال در تر کشورهای عضو این گروه، کشورهایبیش. ای داشتند چرخه

د نو در نتیجه در معرض ریسک تغییرات قیمت نفت قرار دارهستند است که تا حد زیادی به منابع حاصل از درآمد نفت وابسته 
الی رفتاری موافق رود. به دلیل وجود چرخه در قیمت نفت، سیاست م شمار میمحرک رفتار سیاست مالی بهترین  که مهم

 (.Demid, 2018) ای دارد چرخه

                                                           
1. Buti et al. 
2. Beetsma & Bovenberg 

 سیاست پولی 

ت مالی 
سیاس

 

 سیاست هماهنگی 
β>0 , δ<0 

 شوددر نظرگرفته نمی

 بانک مرکزی مطیع 
 β=0 ,  g>0   یاβ<0 

 افتند می اتفاق یکبارهبه هابدبیاری همه وقتی
β>0 ,  δ>0 

 یا تعارض
β>0 ,  g>0 

 ای موافق چرخه ای پادچرخه
خه

چر
ق 

واف
م

 
 ای

خه
چر

پاد
 

 ای

شکل2:ماتریسترکیبسیاست

از سوی دیگر، بیتسما و باونبرگ )2001( استدالل می کنند که مقام مالی می تواند در نقش رهبر 
اشتاکلبرگ عمل کند، زیرا بانک مرکزی قادر است نرخ رشد پایه پولی را به سرعت تغییر دهد، در 

حالی که معموالً بودجه دولتی به صورت ساالنه تصویب می شود و تغییر آن به سادگی ممکن نیست.
مهم ترین اطالعات حاصل از این مجموعه پژوهش ها این است که تعادل نش در میزان تعارض 
بیش تر  پولی  سیاست  و  انبساطی  بیش تر  مالی  سیاست  مشارکتی،  سناریو  در  می کند.  بزرگ نمایی 
انقباضی است. هرچند، پیامدهای کیفی از لحاظ رفتار موافق چرخه ای/ پادچرخه ای شبیه به پیامدهای 
مدل عرضه کل/ تقاضای کل هستند. بررسی چهار سناریو متفاوت روابط متقابل سیاست های پولی و 

مالی )شکل 2( نشان می دهد که: 
• سناریوی هماهنگی: کشورها دارای سیاست پولی و سیاست مالی پادچرخه ای هستند.

• سناریوی تعارض یا »وقتی همه بدبیاری ها به یکباره اتفاق می افتند«: این شرایط در کشورهایی 
و  هستند  پادچرخه ای  پولی  سیاست  و  چرخه ای  موافق  مالی  سیاست  دارای  که  است  افتاده  اتفاق 
نوظهور و کشورهای در حال  بازار های  بیش تر  دارد.  تمایل  تثبیت چرخه ای  به  پولی آن ها  سیاست 

توسعه از جمله این کشورها هستند.  



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
تم

هف
 و 

ت
س

ل بي
سا

ه 1
مار

ش
14

01
ار 

به

40

• سناریو بانک مرکزی مطیع: در کشورهایی رخ داده است که در آن ها هم سیاست پولی و هم 
سیاست مالی رفتاری موافق چرخه ای داشتند. بیش تر کشورهای عضو این گروه، کشورهای در حال 
توسعه هستند. شدیدترین مورد مربوط به کشورهای نفتی است که تا حد زیادی به منابع حاصل از 
درآمد نفت وابسته هستند و در نتیجه در معرض ریسک تغییرات قیمت نفت قرار دارند که مهم ترین 
محرک رفتار سیاست مالی به شمار می رود. به دلیل وجود چرخه در قیمت نفت، سیاست مالی رفتاری 

.)Demid, 2018( موافق چرخه ای دارد
• سناریوی سیاست مالی پادچرخه ای و سیاست پولی چرخه ای: بررسی ها نشان می دهد وقوع این 
شرایط بسیار نادر است. البته مطالعات بیانگر آن است که این شرایط در برخی کشورها مانند جمهوری 
چک، برزیل، و اوگاندا مشاهده شده است. ممکن است این امر به دلیل خطای داده یا مواردی منحصر 

.)Demid, 2018( به  فرد رخ داده باشد

مروریبرادبیاتتجربی

از پنج رویکرد  ارزیابی هماهنگی و تعامل بین سیاست پولی و سیاست مالی  پژوهشگران برای 
استفاده  کرده اند. نتایج این پژوهش ها حاکی از آن است که در طول دوره تحلیل، در بخش عمده 
غالب  محور  مالی،  و سیاست  است  مالی  از سیاست  تابعی  پولی  بررسی، سیاست  تحت  اقتصاد های 
بوده است. در رویکرد اول، با استفاده از نظریه مالی سطح قیمت نشان دادند که وجود سلطه مالی 
بیش تر  اثرگذاری  باعث  هستند،  منابع  از  حاصل  درآمد  دارای  که  کشورهایی  به ویژه  کشورها،  در 
 Kuncoro  Sebayang, 2013; Javid  Arif,( آن می شود  نوسانات  و  پولی  بر سیاست   مالی  سیاست 
 2014; Elbadawi et al., 2017; Goncalves, 2017; Panjer et al., 2020; Mezhoud  Achouche, 2017;

.)Jevđović  Milenković, 2018; Bajo-Rubio et al., 2014

رویکرد دوم، با استفاده از مدل های پارامتر زمان متغیر1 و مارکف سوئیچینگ ماهیت تعامل بین سیاست 
 Semmler  Zhang, 2003; Chuku, 2010; Bianchi, 2012;( بررسی می کند  را  مالی  و سیاست  پولی 

.)Gonzalez-Astudillo, 2013; Cekin, 2013; Davig et al., 2006

بین  تعامل   2)DSGE( تصادفی  پویای  عمومی  تعادل  الگوهای  از  استفاده  با  سوم،  رویکرد  در 
 ;Muscatelli et al., 2004( مقام پولی و مقام مالی با توجه به قید بودجه دولت بررسی شده است 

.)Nunes  Portugal, 2009; Shahid et al., 2017; Tavakolian  Taherpoor, 2021

1. Time Varying Parameter Model Approach
2. Dynamic Stochastic General Equilibrium Models
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بنت و لویزا )2000(، گویال )2007(، مرزلیاکف )2012(، و سائولو و همکاران )2013( نیز از 
نظریه بازی ها استفاده کرده اند که می توان آن را به عنوان رویکرد چهارم در نظر گرفت. برای نمونه، 
سائولو و همکاران )2013( با استفاده از نظریه بازی به بررسی تعامالت سیاست پولی و مالی در قالب 
تعادل نش، اشتاکلبرگ، و همکارانه می پردازند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هماهنگی بین 
سیاست های مالی و پولی ضروری است، زیرا تصمیمات اتخاذشده توسط یک مقام ممکن است به زیان 
رفاهی برای جامعه منجر شود. از طرف دیگر، هنگامی که مقام پولی به عنوان رهبر عمل می کند در 

مقایسه با سیاست مالی بهینه در راه حل تعادل نش، زیان اجتماعی کم تری اعمال می شود.
اربی و حنیف )2010(، و اِنگالما و همکاران )2014( برای تعیین میزان هماهنگی سیاست مالی 
میزان  تعیین  نموده اند.  استفاده  سیاستی  واکنش  ماتریس  و  اقتصادی  وضعیت  ماتریس  از  پولی  و 
هماهنگی بین سیاستگذار پولی و مالی با توجه به شوک های اقتصادی مختلف و بر اساس ماتریس 
محیط اقتصاد کالن1 صورت پذیرفته است. رشد اقتصادی و تورم نشان دهندۀ عملکرد اقتصادی است. 
بنابراین، در این پژوهش بر شکاف تورم و تولید که نیاز به واکنش سیاستی دارد تمرکز شده است. 
ماتریس محیط اقتصاد کالن، چهار ترکیب احتمالی از شوک به رشد و تورم را ارائه می دهد که شامل 
شوک های مثبت و منفی هستند. اگر شوک مثبتی هم به رشد و هم به تورم وارد شود، نه تنها سیاست 
پولی باید انقباضی عمل کند تا تورم مهار شود، بلکه سیاست مالی نیز باید از همین روند پیروی کند 
یا دست کم نباید انبساطی باشد. آن ها این ترکیب را به عنوان CC تعریف می کنند که نشان دهندۀ 
وجود هماهنگی خط مشی بین سیاست پولی و مالی است. از سوی دیگر، اگر رشد و تورم هر دو تحت 
تاثیر شوک های منفی قرار گیرند، در صورت هماهنگی، سیاست های پولی و مالی هر دو باید انبساطی 
باشند. این ترکیب خط مشی به عنوان EE نشان داده شد. پس ماتریس واکنش سیاستی2 ترکیبی از 
انواع وضعیت های خالف/ موافق چرخه ای سیاستگذار پولی و مالی را نشان می دهد. به عبارت دیگر، 
هر سلول از ماتریس محیط اقتصاد کالن و ماتریس واکنش سیاستی شامل مجموعه ای از آن دوره هایی 
است که در آن ترکیبات معین شوک ها و موضع سیاست قابل مشاهده است. عالوه بر این، برای ارزیابی 
هماهنگی بین سیاست پولی و سیاست مالی پژوهش های توصیفی و مفهومی متعددی انجام  شده است 

که از میان آنها می توان به پژوهش لورنز و ِد ال پیدرا )1998( اشاره کرد. 
رابطه متقابل  پانلی  برداری ساختاری  الگوی خودرگرسیونی  از مدل  استفاده  با  دمید )2018(، 

1. Macroeconomic Environment Matrix
2. Policy Response Matrix



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
تم

هف
 و 

ت
س

ل بي
سا

ه 1
مار

ش
14

01
ار 

به

42

بین سیاست پولی و سیاست مالی و نقش ساختارهای نهادی و چارچوب های سیاستی را برای 42 
کشور در طی دوره 1991 تا 2006 و همچنین برآورد واکنش سیاست پولی و سیاست مالی به شوک 
تقاضای کل برای پانلی متشکل از 25 کشور در طی دوره 1996 تا 2016 بررسی می کند. یافته های 
تجربی این پژوهش بیان می دارد که اقتصادهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه با محیط نهادی 
در  همچنین،  دارند.  پادچرخه ای  مالی  و  پولی  سیاست های  اجرای  به  بیش تری  تمایل  قدرتمندتر، 
کشورهای دارای هدفگذاری تورم هماهنگی سیاستی افزایش پیدا می کند و کشورهایی با هدفگذاری 
کل های پولی، دچار تعارض سیاستی هستند. کشورهایی که تورم را هدف قرار داده اند، ساختار نهادی 
خویش را به طور قابل توجهی بهبود بخشیده اند که عامل مهمی در رژیم هدفگذاری تورم است. به طور 
کلی، نتایج این دیدگاه را تایید می کند که تاسیس نهادها و اجرای هدفگذاری تورمی می تواند تعارض 
بین سیاست پولی و سیاست مالی را کاهش و احتمال بهبود شاخص های اقتصاد کالن را افزایش دهد. 
در ایران نیز توکلیان و همکاران )2019( با استفاده از مدل های DSGE نشان می دهند که بهترین 
شرایط رفاهی در صورت همکاری دو سیاستگذار و لحاظ وزن بیش تر به تورم رخ خواهد داد و در کل 
این رویکرد زیان پایین تری را نسبت به شرایط دیگر به همراه خواهد داشت. توصیه الگوی آن ها اهتمام 
دو سیاست به همکاری دوجانبه برای نیل به هدف مشترک کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی است و 
برای این منظور اولویت در کنترل تورم است. آن ها بر اساس الگوی استخراج شده اعالم می دارند که در 
صورت نرسیدن به همکاری سیاستگذاران مالی و پولی، رهبری سیاستگذار پولی در اولویت دوم باشد، 
چرا که این حالت زیان کم تری برای هر دو سیاستگذار به همراه دارد. محمودینیا و زیدآبادی )2021(، 
با بررسی تعامل رفتار دولت و بانک مرکزی در یک بازی رهبر-پیرو با وجود ریسک صرف ریسک به این 
نتیجه دست یافتند که در چارچوب بازی دیفرانسیلی غیرخطی، تعامل مقام پولی و مالی در یک بازی 
اشتاکلبرگ و با تعریف دولت به عنوان رهبر و بانک مرکزی به عنوان پیرو، پیامدهای مطلوب تر اقتصادی 
برای جامعه رقم خواهد خورد، به گونه ای که رهبری مالی باعث کاهش بیش تر سطح بدهی های دولت 
و کسری بودجه می شود. این پژوهشگران اعالم می دارند که در این وضعیت، سرعت همگرایی بدهی 
به مقدار هدفش باالتر است. کاهش صرف ریسک و نرخ ترجیح زمانی، می تواند شرایط بهتری را برای 
سیاستگذار پولی و مالی در جهت دستیابی به اهداف فراهم نماید. زارعی )1394(، با استفاده از ماتریس 
وضعیت اقتصادی و ماتریس واکنش سیاستی، به این نتیجه دست یافت که میزان هماهنگی مقام های 
پولی و مالی ایران در دوره زمانی 1393-1370 ضعیف بوده است. پس برای افزایش هماهنگی بین 
سیاستگذار پولی و مالی در راستای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی و ثبات قیمت ها پیشنهاد می کند 
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که مقام های پولی و مالی طراحی و پیاده سازی قواعد مالی و پولی )Kordbache, 2018(، تشکیل شورای 
بدهی، استقالل بانک مرکزی، و تشکیل شورای هماهنگی سیاست های پولی و مالی را مد نظر قرار دهند.  

معرفی الگوی پژوهش

برای دستیابی به اهداف پژوهش، با استفاده از مدل هایی با پارامتر زمان متغیر، تابع واکنش وابسته 
به زمان بانک مرکزی و سیاستگذار مالی به شکاف تورم و تولید برآورد می شود و در نهایت بر اساس 
ماتریس ترکیب سیاستی، که بر اساس چارچوب تعادل نش استخراج شده است، سناریو ممکن برای 

اقتصاد ایران مشخص  می شود.
مطالعات تجربی در رابطه با برآورد تابع واکنش بانک مرکزی ایران با لحاظ ضرایب ثابت نشان 
)شکاف  هدف  متغیرهای  شکاف  بستن  جهت  در  معناداری  واکنش  پولی  سیاستگذار  که  می دهند 
تورم و تولید( نداشته است )Jalali-Naini  Hemmaty, 2013(. حال این پرسش مطرح می شود که آیا 
می توان دوره هایی را یافت که در آن ها سیاستگذار مالی و پولی در ایران واکنش پادچرخه ای معناداری 
داشته اند و در برخی از دوره های زمانی برای کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی هماهنگ بوده اند؟ 
برای پاسخ به این پرسش و تحلیل نحوۀ واکنش بانک مرکزی و همچنین سیاستگذار مالی در ایران، از 
الگویی وابسته به زمان استفاده می شود. این رویکرد امکان بررسی افت وخیزهای رخ داده در تعامل دو 
سیاستگذار و واکنش های مختلف آنان را نسبت به متغیرهای کلیدی مهیا می سازد. در ادامه، با معرفی 

قاعده گذشته نگر به برآورد ضرایب وابسته به زمان آن پرداخته می شود. 
به منظور تحلیل نحوۀ واکنش سیاستگذار پولی فرض بر این است که در تابع زیان بانک مرکزی 
دو عامل شکاف تورم و شکاف تولید وجود دارد و بانک مرکزی با تعدیل ابزار سیاست پولی مبادرت به 
بستن این دو شکاف می کند. به منظور تصریح یک مدل با پارامتر زمان متغیر الزم است در قالب یک 

الگوی فضا-حالت1، معادالت مشاهده و انتقال تعریف شوند. به عبارت دیگر:

)11(
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در تابع زیان بانک مرکزی دو عامل شکاف تورم و شکاف بر این است که واکنش سیاستگذار پولی فرض  منظور تحلیل نحوۀ به
با  مدل یککند. به منظور تصریح  تولید وجود دارد و بانک مرکزی با تعدیل ابزار سیاست پولی مبادرت به بستن این دو شکاف می

 ، معادالت مشاهده و انتقال تعریف شوند. به عبارت دیگر1۳حالت-قالب یک الگوی فضاالزم است در  پارامتر زمان متغیر
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().گرفته شده استه عنوان ابزار سیاست پولی در نظرنرخ رشد پایه پولی ب tmbدر معادله مشاهده  11   tt   شکاف نرخ
()( است.2تورم در دوره قبل )اختالف نرخ تورم از نرخ تورم هدف ضمنی 1ty حقیقی در دوره قبل است که به صورت  شکاف تولید

فرض پارامترهای  حقیقی از روند تعریف شده است. به منظور روندزدایی از فیلتر هادریک پرسکات با GDPانحراف لگاریتم 
ضرایب وقفه اول نرخ رشد پایه پولی و دو متغیر شکاف  ،شود طور که مشاهده میاستفاده شده است. همان ۷۶۶( λهموارسازی )

شود ضرایب  . به منظور تصریح معادالت انتقال فرض میستوابسته به زمان بودن ضرایب الگودارند که بیانگر  tتورم و تولید اندیس 
، به منظور برآورد الگوی . همچنینند )معادالت انتقال را مشاهده نمایید(نک یند گام تصادفی بدون عرض از مبدأ تبعیت میاز یک فرا

است. با توضیحاتی که در باال  1:۹۹۳۱تا  1:۷۶۳1شود. دوره برآورد الگو  های فصلی و فیلتر کالمن استفاده می شده از دادهمعرفی
 شود۳ وابسته به زمان دولت به صورت ذیل تصریح می واکنشبیان شد، تابع 
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  .گرفته شده استنظره عنوان ابزار سیاست مالی در های دولت ب نرخ رشد هزینه tg، فوق در معادله
 

 پژوهشهای  داده
های جاری و عمرانی( به عنوان  های دولت )مجموع پرداخت متغیرهای مدل شامل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، هزینه

های فصلی از  به دلیل استفاده از داده :.و نرخ رشد پایه پولی به عنوان ابزار سیاست پولی است ،ابزار سیاست مالی دولت، نرخ تورم
اریتمی متغیرهای تعدیل گو به صورت تفاضل لگبرای تعدیل اثرات فصلی استفاده شده است. نرخ رشد متغیرهای ال x12روش 
ه توسط شدهای فصلی منتشر از داده ،رفته شده است. در این مطالعهگسبت به فصل مشابه سال قبل در نظرشده در هر فصل نفصلی

ی فولر کو با استفاده از آزمون دیگلیه متغیرهای الکاستفاده شده است. مانایی  1:۹۹۳۱تا  1:۷۶۳1زی برای دوره زمانی کمر کانب
 ،اند اریتمی تعریف شدهگه به صورت تفاضل لک ییتمامی متغیرها ،رفته است. بر اساس نتایج مربوطهگمورد ارزیابی قرار  یافته تعمیم

 ماناست. است و تفاضل آن  کانباشته از درجه ی مانا هستند. متغیر نماینده ابزار سیاست مالی نیز در سطح هم
 ی فولر تعمیم یافته(کو )دیگآزمون مانایی متغیرهای ال :1جدول 

 P-Value )تفاضل مرتبه اول متغیر( tآماره  P-Value )سطح متغیر( tآماره  تغیرمنام 
LRGDP 11۹۱/2-  2:۶۶/۱  2۱:۳/1۱-  ۱۱۱/۱  

                                                           
1. State Space 

  شده است. روزرسانیهو ب استخراج (1:۹۱) توکلیان پژوهشتورم هدف ضمنی از . 2
 ه بانک مرکزی دریافت شده است. شدهای منتشر مجموع دادهها از  این داده. :

 

   مشاهده تالمعاد                           (11) 

انتقال التمعاد                  (           12)   

   

مشاهده التمعاد    (                         1۱)   

معادالت انتقال   (                          1۱)      
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در تابع زیان بانک مرکزی دو عامل شکاف تورم و شکاف بر این است که واکنش سیاستگذار پولی فرض  منظور تحلیل نحوۀ به
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شود ضرایب  . به منظور تصریح معادالت انتقال فرض میستوابسته به زمان بودن ضرایب الگودارند که بیانگر  tتورم و تولید اندیس 
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است. با توضیحاتی که در باال  1:۹۹۳۱تا  1:۷۶۳1شود. دوره برآورد الگو  های فصلی و فیلتر کالمن استفاده می شده از دادهمعرفی
 شود۳ وابسته به زمان دولت به صورت ذیل تصریح می واکنشبیان شد، تابع 
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 ،اند اریتمی تعریف شدهگه به صورت تفاضل لک ییتمامی متغیرها ،رفته است. بر اساس نتایج مربوطهگمورد ارزیابی قرار  یافته تعمیم

 ماناست. است و تفاضل آن  کانباشته از درجه ی مانا هستند. متغیر نماینده ابزار سیاست مالی نیز در سطح هم
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در معادله مشاهده mbt نرخ رشد پایه پولی به عنوان ابزار سیاست پولی در نظرگرفته شده است. 
 شکاف نرخ تورم در دوره قبل )اختالف نرخ تورم از نرخ تورم هدف ضمنی1( است. 
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در تابع زیان بانک مرکزی دو عامل شکاف تورم و شکاف بر این است که واکنش سیاستگذار پولی فرض  منظور تحلیل نحوۀ به
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   مشاهده تالمعاد                           (11) 
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مشاهده التمعاد    (                         1۱)   

معادالت انتقال   (                          1۱)      

   

 شکاف تولید حقیقی در دوره قبل است که به صورت انحراف لگاریتم GDP حقیقی از روند 
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().گرفته شده استه عنوان ابزار سیاست پولی در نظرنرخ رشد پایه پولی ب tmbدر معادله مشاهده  11   tt   شکاف نرخ
()( است.2تورم در دوره قبل )اختالف نرخ تورم از نرخ تورم هدف ضمنی 1ty حقیقی در دوره قبل است که به صورت  شکاف تولید

فرض پارامترهای  حقیقی از روند تعریف شده است. به منظور روندزدایی از فیلتر هادریک پرسکات با GDPانحراف لگاریتم 
ضرایب وقفه اول نرخ رشد پایه پولی و دو متغیر شکاف  ،شود طور که مشاهده میاستفاده شده است. همان ۷۶۶( λهموارسازی )

شود ضرایب  . به منظور تصریح معادالت انتقال فرض میستوابسته به زمان بودن ضرایب الگودارند که بیانگر  tتورم و تولید اندیس 
، به منظور برآورد الگوی . همچنینند )معادالت انتقال را مشاهده نمایید(نک یند گام تصادفی بدون عرض از مبدأ تبعیت میاز یک فرا

است. با توضیحاتی که در باال  1:۹۹۳۱تا  1:۷۶۳1شود. دوره برآورد الگو  های فصلی و فیلتر کالمن استفاده می شده از دادهمعرفی
 شود۳ وابسته به زمان دولت به صورت ذیل تصریح می واکنشبیان شد، تابع 
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  .گرفته شده استنظره عنوان ابزار سیاست مالی در های دولت ب نرخ رشد هزینه tg، فوق در معادله
 

 پژوهشهای  داده
های جاری و عمرانی( به عنوان  های دولت )مجموع پرداخت متغیرهای مدل شامل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، هزینه

های فصلی از  به دلیل استفاده از داده :.و نرخ رشد پایه پولی به عنوان ابزار سیاست پولی است ،ابزار سیاست مالی دولت، نرخ تورم
اریتمی متغیرهای تعدیل گو به صورت تفاضل لگبرای تعدیل اثرات فصلی استفاده شده است. نرخ رشد متغیرهای ال x12روش 
ه توسط شدهای فصلی منتشر از داده ،رفته شده است. در این مطالعهگسبت به فصل مشابه سال قبل در نظرشده در هر فصل نفصلی

ی فولر کو با استفاده از آزمون دیگلیه متغیرهای الکاستفاده شده است. مانایی  1:۹۹۳۱تا  1:۷۶۳1زی برای دوره زمانی کمر کانب
 ،اند اریتمی تعریف شدهگه به صورت تفاضل لک ییتمامی متغیرها ،رفته است. بر اساس نتایج مربوطهگمورد ارزیابی قرار  یافته تعمیم

 ماناست. است و تفاضل آن  کانباشته از درجه ی مانا هستند. متغیر نماینده ابزار سیاست مالی نیز در سطح هم
 ی فولر تعمیم یافته(کو )دیگآزمون مانایی متغیرهای ال :1جدول 

 P-Value )تفاضل مرتبه اول متغیر( tآماره  P-Value )سطح متغیر( tآماره  تغیرمنام 
LRGDP 11۹۱/2-  2:۶۶/۱  2۱:۳/1۱-  ۱۱۱/۱  

                                                           
1. State Space 

  شده است. روزرسانیهو ب استخراج (1:۹۱) توکلیان پژوهشتورم هدف ضمنی از . 2
 ه بانک مرکزی دریافت شده است. شدهای منتشر مجموع دادهها از  این داده. :

 

   مشاهده تالمعاد                           (11) 

انتقال التمعاد                  (           12)   

   

مشاهده التمعاد    (                         1۱)   

معادالت انتقال   (                          1۱)      
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در تابع زیان بانک مرکزی دو عامل شکاف تورم و شکاف بر این است که واکنش سیاستگذار پولی فرض  منظور تحلیل نحوۀ به
با  مدل یککند. به منظور تصریح  تولید وجود دارد و بانک مرکزی با تعدیل ابزار سیاست پولی مبادرت به بستن این دو شکاف می

 ، معادالت مشاهده و انتقال تعریف شوند. به عبارت دیگر1۳حالت-قالب یک الگوی فضاالزم است در  پارامتر زمان متغیر
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تعریف شده است.  به منظور روندزدایی از فیلتر هادریک پرسکات با فرض پارامترهای هموارسازی 
677 استفاده شده است. همان طور که مشاهده می شود، ضرایب وقفه اول نرخ رشد پایه پولی و دو 
متغیر شکاف تورم و تولید اندیس t دارند که بیانگر وابسته به زمان بودن ضرایب الگوست. به منظور 
تصریح معادالت انتقال فرض می شود ضرایب از یک فرایند گام تصادفی بدون عرض از مبدأ تبعیت 
می کنند )معادالت انتقال را مشاهده نمایید(. همچنین، به منظور برآورد الگوی معرفی شده از داده های 
فصلی و فیلتر کالمن استفاده می شود. دوره برآورد الگو 1367:1 تا 1399:4 است. با توضیحاتی که در 

باال بیان شد، تابع واکنش وابسته به زمان دولت به صورت ذیل تصریح می شود:

)13(
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 ،اند اریتمی تعریف شدهگه به صورت تفاضل لک ییتمامی متغیرها ،رفته است. بر اساس نتایج مربوطهگمورد ارزیابی قرار  یافته تعمیم

 ماناست. است و تفاضل آن  کانباشته از درجه ی مانا هستند. متغیر نماینده ابزار سیاست مالی نیز در سطح هم
 ی فولر تعمیم یافته(کو )دیگآزمون مانایی متغیرهای ال :1جدول 

 P-Value )تفاضل مرتبه اول متغیر( tآماره  P-Value )سطح متغیر( tآماره  تغیرمنام 
LRGDP 11۹۱/2-  2:۶۶/۱  2۱:۳/1۱-  ۱۱۱/۱  

                                                           
1. State Space 

  شده است. روزرسانیهو ب استخراج (1:۹۱) توکلیان پژوهشتورم هدف ضمنی از . 2
 ه بانک مرکزی دریافت شده است. شدهای منتشر مجموع دادهها از  این داده. :

 

   مشاهده تالمعاد                           (11) 

انتقال التمعاد                  (           12)   

   

مشاهده التمعاد    (                         1۱)   

معادالت انتقال   (                          1۱)      
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در تابع زیان بانک مرکزی دو عامل شکاف تورم و شکاف بر این است که واکنش سیاستگذار پولی فرض  منظور تحلیل نحوۀ به
با  مدل یککند. به منظور تصریح  تولید وجود دارد و بانک مرکزی با تعدیل ابزار سیاست پولی مبادرت به بستن این دو شکاف می

 ، معادالت مشاهده و انتقال تعریف شوند. به عبارت دیگر1۳حالت-قالب یک الگوی فضاالزم است در  پارامتر زمان متغیر
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().گرفته شده استه عنوان ابزار سیاست پولی در نظرنرخ رشد پایه پولی ب tmbدر معادله مشاهده  11   tt   شکاف نرخ
()( است.2تورم در دوره قبل )اختالف نرخ تورم از نرخ تورم هدف ضمنی 1ty حقیقی در دوره قبل است که به صورت  شکاف تولید

فرض پارامترهای  حقیقی از روند تعریف شده است. به منظور روندزدایی از فیلتر هادریک پرسکات با GDPانحراف لگاریتم 
ضرایب وقفه اول نرخ رشد پایه پولی و دو متغیر شکاف  ،شود طور که مشاهده میاستفاده شده است. همان ۷۶۶( λهموارسازی )

شود ضرایب  . به منظور تصریح معادالت انتقال فرض میستوابسته به زمان بودن ضرایب الگودارند که بیانگر  tتورم و تولید اندیس 
، به منظور برآورد الگوی . همچنینند )معادالت انتقال را مشاهده نمایید(نک یند گام تصادفی بدون عرض از مبدأ تبعیت میاز یک فرا

است. با توضیحاتی که در باال  1:۹۹۳۱تا  1:۷۶۳1شود. دوره برآورد الگو  های فصلی و فیلتر کالمن استفاده می شده از دادهمعرفی
 شود۳ وابسته به زمان دولت به صورت ذیل تصریح می واکنشبیان شد، تابع 
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  .گرفته شده استنظره عنوان ابزار سیاست مالی در های دولت ب نرخ رشد هزینه tg، فوق در معادله
 

 پژوهشهای  داده
های جاری و عمرانی( به عنوان  های دولت )مجموع پرداخت متغیرهای مدل شامل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، هزینه

های فصلی از  به دلیل استفاده از داده :.و نرخ رشد پایه پولی به عنوان ابزار سیاست پولی است ،ابزار سیاست مالی دولت، نرخ تورم
اریتمی متغیرهای تعدیل گو به صورت تفاضل لگبرای تعدیل اثرات فصلی استفاده شده است. نرخ رشد متغیرهای ال x12روش 
ه توسط شدهای فصلی منتشر از داده ،رفته شده است. در این مطالعهگسبت به فصل مشابه سال قبل در نظرشده در هر فصل نفصلی

ی فولر کو با استفاده از آزمون دیگلیه متغیرهای الکاستفاده شده است. مانایی  1:۹۹۳۱تا  1:۷۶۳1زی برای دوره زمانی کمر کانب
 ،اند اریتمی تعریف شدهگه به صورت تفاضل لک ییتمامی متغیرها ،رفته است. بر اساس نتایج مربوطهگمورد ارزیابی قرار  یافته تعمیم

 ماناست. است و تفاضل آن  کانباشته از درجه ی مانا هستند. متغیر نماینده ابزار سیاست مالی نیز در سطح هم
 ی فولر تعمیم یافته(کو )دیگآزمون مانایی متغیرهای ال :1جدول 

 P-Value )تفاضل مرتبه اول متغیر( tآماره  P-Value )سطح متغیر( tآماره  تغیرمنام 
LRGDP 11۹۱/2-  2:۶۶/۱  2۱:۳/1۱-  ۱۱۱/۱  

                                                           
1. State Space 

  شده است. روزرسانیهو ب استخراج (1:۹۱) توکلیان پژوهشتورم هدف ضمنی از . 2
 ه بانک مرکزی دریافت شده است. شدهای منتشر مجموع دادهها از  این داده. :

 

   مشاهده تالمعاد                           (11) 

انتقال التمعاد                  (           12)   

   

مشاهده التمعاد    (                         1۱)   

معادالت انتقال   (                          1۱)      

   
)14(

 نرخ رشد هزینه های دولت به عنوان ابزار سیاست مالی در نظرگرفته شده است. 
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در تابع زیان بانک مرکزی دو عامل شکاف تورم و شکاف بر این است که واکنش سیاستگذار پولی فرض  منظور تحلیل نحوۀ به
با  مدل یککند. به منظور تصریح  تولید وجود دارد و بانک مرکزی با تعدیل ابزار سیاست پولی مبادرت به بستن این دو شکاف می

 ، معادالت مشاهده و انتقال تعریف شوند. به عبارت دیگر1۳حالت-قالب یک الگوی فضاالزم است در  پارامتر زمان متغیر
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().گرفته شده استه عنوان ابزار سیاست پولی در نظرنرخ رشد پایه پولی ب tmbدر معادله مشاهده  11   tt   شکاف نرخ
()( است.2تورم در دوره قبل )اختالف نرخ تورم از نرخ تورم هدف ضمنی 1ty حقیقی در دوره قبل است که به صورت  شکاف تولید

فرض پارامترهای  حقیقی از روند تعریف شده است. به منظور روندزدایی از فیلتر هادریک پرسکات با GDPانحراف لگاریتم 
ضرایب وقفه اول نرخ رشد پایه پولی و دو متغیر شکاف  ،شود طور که مشاهده میاستفاده شده است. همان ۷۶۶( λهموارسازی )

شود ضرایب  . به منظور تصریح معادالت انتقال فرض میستوابسته به زمان بودن ضرایب الگودارند که بیانگر  tتورم و تولید اندیس 
، به منظور برآورد الگوی . همچنینند )معادالت انتقال را مشاهده نمایید(نک یند گام تصادفی بدون عرض از مبدأ تبعیت میاز یک فرا

است. با توضیحاتی که در باال  1:۹۹۳۱تا  1:۷۶۳1شود. دوره برآورد الگو  های فصلی و فیلتر کالمن استفاده می شده از دادهمعرفی
 شود۳ وابسته به زمان دولت به صورت ذیل تصریح می واکنشبیان شد، تابع 
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  .گرفته شده استنظره عنوان ابزار سیاست مالی در های دولت ب نرخ رشد هزینه tg، فوق در معادله
 

 پژوهشهای  داده
های جاری و عمرانی( به عنوان  های دولت )مجموع پرداخت متغیرهای مدل شامل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، هزینه

های فصلی از  به دلیل استفاده از داده :.و نرخ رشد پایه پولی به عنوان ابزار سیاست پولی است ،ابزار سیاست مالی دولت، نرخ تورم
اریتمی متغیرهای تعدیل گو به صورت تفاضل لگبرای تعدیل اثرات فصلی استفاده شده است. نرخ رشد متغیرهای ال x12روش 
ه توسط شدهای فصلی منتشر از داده ،رفته شده است. در این مطالعهگسبت به فصل مشابه سال قبل در نظرشده در هر فصل نفصلی

ی فولر کو با استفاده از آزمون دیگلیه متغیرهای الکاستفاده شده است. مانایی  1:۹۹۳۱تا  1:۷۶۳1زی برای دوره زمانی کمر کانب
 ،اند اریتمی تعریف شدهگه به صورت تفاضل لک ییتمامی متغیرها ،رفته است. بر اساس نتایج مربوطهگمورد ارزیابی قرار  یافته تعمیم

 ماناست. است و تفاضل آن  کانباشته از درجه ی مانا هستند. متغیر نماینده ابزار سیاست مالی نیز در سطح هم
 ی فولر تعمیم یافته(کو )دیگآزمون مانایی متغیرهای ال :1جدول 

 P-Value )تفاضل مرتبه اول متغیر( tآماره  P-Value )سطح متغیر( tآماره  تغیرمنام 
LRGDP 11۹۱/2-  2:۶۶/۱  2۱:۳/1۱-  ۱۱۱/۱  

                                                           
1. State Space 

  شده است. روزرسانیهو ب استخراج (1:۹۱) توکلیان پژوهشتورم هدف ضمنی از . 2
 ه بانک مرکزی دریافت شده است. شدهای منتشر مجموع دادهها از  این داده. :

 

   مشاهده تالمعاد                           (11) 

انتقال التمعاد                  (           12)   

   

مشاهده التمعاد    (                         1۱)   

معادالت انتقال   (                          1۱)      

   

در معادله فوق، 

دادههایپژوهش

)مجموع  دولت  هزینه های  حقیقی،  داخلی  ناخالص  تولید  رشد  نرخ  شامل  مدل  متغیرهای 
پرداخت های جاری و عمرانی( به عنوان ابزار سیاست مالی دولت، نرخ تورم، و نرخ رشد پایه پولی به 
عنوان ابزار سیاست پولی است.2 به دلیل استفاده از داده های فصلی از روش x12 برای تعدیل اثرات فصلی 
استفاده شده است. نرخ رشد متغیرهای الگو به صورت تفاضل لگاریتمی متغیرهای تعدیل فصلی شده 
در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل در نظرگرفته شده است. در این مطالعه، از داده های فصلی 
منتشرشده توسط بانک مرکزی برای دوره زمانی 1367:1 تا 1399:4 استفاده شده است. مانایی کلیه 
متغیرهای الگو با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس نتایج 

1. تورم هدف ضمنی از پژوهش توکلیان )1394( استخراج و به روزرسانی شده است. 
2. این داده ها از مجموع داده های منتشرشده بانک مرکزی دریافت شده است. 
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مربوطه، تمامی متغیرهایی که به صورت تفاضل لگاریتمی تعریف شده اند، مانا هستند. متغیر نماینده 
ابزار سیاست مالی نیز در سطح هم انباشته از درجه یک است و تفاضل آن  ماناست.

جدول1:آزمونماناییمتغیرهایالگو)دیکیفولرتعمیمیافته(

P-Valueآماره t )تفاضل مرتبه اول متغیر(P-Valueآماره t )سطح متغیر(نام متغیر
LRGDP-2/11900/2377-14/25380/000

LMB0/51080/9865-12/64630/000
LG-2/63230/0895-10/98790/000

LCPI-1/82810/6852-6/27050/000

Eview12 منبع: خروجی نرم افزار

برآوردمدل

نتایج برآورد تابع واکنش وابسته به زمان برای بانک مرکزی در اشکال )1( و )2( نشان داده شده 
است. بر اساس نتایج، بررسی واکنش ابزار پولی )نرخ رشد پایه پولی( به شکاف تورم )شکل 1( نشان 
می دهد در سال های 1369 تا 1376 ضریب شکاف تورم مثبت و معنادار بوده است. به بیان دیگر، در 
این سال ها بانک مرکزی به جای کاهش نرخ رشد پایه پولی برای بستن شکاف تورم، با افزایش نرخ 

رشد پایه پولی این فشار تورمی را تشدید کرده است. 
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LMB ۱1۱۳/۱  ۹۳۷۱/۱  ۷۱۷:/12-  ۱۱۱/۱  
LG ۷:2:/2-  ۱۳۹۱/۱  ۹۳۶۹/1۱-  ۱۱۱/۱  

LCPI ۳2۳1/1-  ۷۳۱2/۱  2۶۱۱/۷-  ۱۱۱/۱  
 Eview12افزار منبع۳ خروجی نرم

 
 برآورد مدل

نشان داده شده است. بر اساس نتایج، بررسی  (2)و  (1) اشکالنتایج برآورد تابع واکنش وابسته به زمان برای بانک مرکزی در 
ضریب شکاف تورم  1:۶۷تا  1:۷۹های  دهد در سال ( نشان می1 شکلواکنش ابزار پولی )نرخ رشد پایه پولی( به شکاف تورم )

جای کاهش نرخ رشد پایه پولی برای بستن شکاف تورم، با  ها بانک مرکزی به در این سال ،مثبت و معنادار بوده است. به بیان دیگر
 افزایش نرخ رشد پایه پولی این فشار تورمی را تشدید کرده است. 

 
 تحول واکنش ابزار پولی به شکاف تورم :1شکل 

 
که ضریب شکاف تورم منفی و به لحاظ آماری  1:۹1غیر از چهار فصل سال  ، به1:۹۹تا فصل چهارم  1:۶۶های  در فاصله سال

توان راجع به مثبت یا  نمی ،شوند( در بقیه فصول با توجه به فاصله اطمینان )باند باال و پایین خط صفر را شامل می ،معنادار است
 گیری قطعی کرد. منفی بودن ضریب نتیجه

اما  بوده،که ضریب برآوردی در کل دوره منفی با وجود این ،دهد می ( نشان2 شکلتولید )بررسی واکنش ابزار پولی به شکاف 
 ضریب منفی و معنادار بوده است.  1:۹:۳1تا  :1:۶1۳تنها بین دوره 

 
 : تحول واکنش ابزار پولی به شکاف تولید5 شکل

 
پولی   عمال سیاستاقتصادی اقدام به اِ گذار پولی در واکنش به وضعیت رکود و رونق، طی این دوره، سیاستبه عبارت دیگر

 مناسب نموده است. 
نشان داده شده است. بر اساس نتایج، بررسی واکنش  (۱)و  (:) اشکالنتایج برآورد تابع واکنش وابسته به زمان برای دولت در 

ضریب شکاف  1:۹1۳۱تا  1:۳۱۳۱دهد در دوره  ( نشان می: شکلت( به شکاف تورم )های دول ابزار سیاست مالی )نرخ رشد هزینه
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شکل1:تحولواکنشابزارپولیبهشکافتورم
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در فاصله سال های 1377 تا فصل چهارم 1399، به غیر از چهار فصل سال 1391 که ضریب شکاف 
تورم منفی و به لحاظ آماری معنادار است، در بقیه فصول با توجه به فاصله اطمینان )باند باال و پایین 

خط صفر را شامل می شوند(، نمی توان راجع به مثبت یا منفی بودن ضریب نتیجه گیری قطعی کرد.
بررسی واکنش ابزار پولی به شکاف تولید )شکل 2( نشان می دهد، با وجود این که ضریب برآوردی 

در کل دوره منفی بوده، اما تنها بین دوره 1371:3 تا 1393:1 ضریب منفی و معنادار بوده است. 
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LMB ۱1۱۳/۱  ۹۳۷۱/۱  ۷۱۷:/12-  ۱۱۱/۱  
LG ۷:2:/2-  ۱۳۹۱/۱  ۹۳۶۹/1۱-  ۱۱۱/۱  

LCPI ۳2۳1/1-  ۷۳۱2/۱  2۶۱۱/۷-  ۱۱۱/۱  
 Eview12افزار منبع۳ خروجی نرم

 
 برآورد مدل

نشان داده شده است. بر اساس نتایج، بررسی  (2)و  (1) اشکالنتایج برآورد تابع واکنش وابسته به زمان برای بانک مرکزی در 
ضریب شکاف تورم  1:۶۷تا  1:۷۹های  دهد در سال ( نشان می1 شکلواکنش ابزار پولی )نرخ رشد پایه پولی( به شکاف تورم )

جای کاهش نرخ رشد پایه پولی برای بستن شکاف تورم، با  ها بانک مرکزی به در این سال ،مثبت و معنادار بوده است. به بیان دیگر
 افزایش نرخ رشد پایه پولی این فشار تورمی را تشدید کرده است. 

 
 تحول واکنش ابزار پولی به شکاف تورم :1شکل 

 
که ضریب شکاف تورم منفی و به لحاظ آماری  1:۹1غیر از چهار فصل سال  ، به1:۹۹تا فصل چهارم  1:۶۶های  در فاصله سال

توان راجع به مثبت یا  نمی ،شوند( در بقیه فصول با توجه به فاصله اطمینان )باند باال و پایین خط صفر را شامل می ،معنادار است
 گیری قطعی کرد. منفی بودن ضریب نتیجه

اما  بوده،که ضریب برآوردی در کل دوره منفی با وجود این ،دهد می ( نشان2 شکلتولید )بررسی واکنش ابزار پولی به شکاف 
 ضریب منفی و معنادار بوده است.  1:۹:۳1تا  :1:۶1۳تنها بین دوره 

 
 : تحول واکنش ابزار پولی به شکاف تولید5 شکل

 
پولی   عمال سیاستاقتصادی اقدام به اِ گذار پولی در واکنش به وضعیت رکود و رونق، طی این دوره، سیاستبه عبارت دیگر

 مناسب نموده است. 
نشان داده شده است. بر اساس نتایج، بررسی واکنش  (۱)و  (:) اشکالنتایج برآورد تابع واکنش وابسته به زمان برای دولت در 

ضریب شکاف  1:۹1۳۱تا  1:۳۱۳۱دهد در دوره  ( نشان می: شکلت( به شکاف تورم )های دول ابزار سیاست مالی )نرخ رشد هزینه
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شکل2:تحولواکنشابزارپولیبهشکافتولید

به عبارت دیگر، طی این دوره، سیاستگذار پولی در واکنش به وضعیت رکود و رونق اقتصادی اقدام 
به اِعمال سیاست  پولی مناسب نموده است. 

نتایج برآورد تابع واکنش وابسته به زمان برای دولت در اشکال )3( و )4( نشان داده شده است. 
بر اساس نتایج، بررسی واکنش ابزار سیاست مالی )نرخ رشد هزینه های دولت( به شکاف تورم )شکل 
3( نشان می دهد در دوره 1385:4 تا 1391:4 ضریب شکاف تورم معنادار بوده، اما در دوره مذکور، 
برخالف نظریه اقتصادی این ضریب مثبت بوده است، یعنی سیاستگذار به جای بستن شکاف به افزایش 
شکاف دامن زده است. به بیان دیگر، در این سال ها دولت به جای کاهش نرخ رشد هزینه هایش برای 
بستن شکاف تورم، این فشار تورمی را با افزایش نرخ رشد هزینه ها تشدید کرده است. همچنین، در 
انتهای دوره مورد بررسی بین فاصله زمانی 1396:3 تا 1399:4 ضریب شکاف تورم منفی و معنادار 
است. البته شرایط تحریم و افت درآمدهای نفتی در این کاهش نرخ رشد هزینه های دولت بی تاثیر 

نبود و نمی توان با قطعیت در مورد عملکرد مناسب سیاستگذار مالی نتیجه گیری کرد.
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جای بستن شکاف به  ، یعنی سیاستگذار بهاست بوده اقتصادی این ضریب مثبت نظریهخالف ، براما در دوره مذکور ،تورم معنادار بوده
این  هایش برای بستن شکاف تورم، جای کاهش نرخ رشد هزینه ها دولت به در این سال ،افزایش شکاف دامن زده است. به بیان دیگر

تا  :1:۹۷۳در انتهای دوره مورد بررسی بین فاصله زمانی  ،ها تشدید کرده است. همچنین با افزایش نرخ رشد هزینه فشار تورمی را
های  شد هزینهفت درآمدهای نفتی در این کاهش نرخ رضریب شکاف تورم منفی و معنادار است. البته شرایط تحریم و ا 1:۹۹۳۱

 گیری کرد. گذار مالی نتیجهسیاست عملکرد مناسبتوان با قطعیت در مورد  و نمی تاثیر نبود دولت بی

 
 : تحول واکنش ابزار سیاست مالی به شکاف تورم۳ شکل

 
تا  1:۷۹۳1که ضریب برآوردی در دوره با وجود این ،دهد می ( نشان۱ شکلتولید )بررسی واکنش ابزار سیاست مالی به شکاف 

با  هدر مواجهدولت  ،ضریب منفی و معنادار بوده است. به عبارت دیگر 1:۳۱۳۱تا  1:۳1۳1اما تنها بین دوره  بوده،منفی  1:۳۹۳1
 (2) شکلنتایج با مقایسه  متناسبی اتخاذ نموده است.از خود نشان داده و سیاست مالی ای  پادچرخهرکود و رونق اقتصادی واکنش 

توان هماهنگی سیاستگذار پولی و مالی را صرفاً در خصوص شکاف تولید آن هم  مربوط به واکنش بانک مرکزی به شکاف تولید، می
 ای صادق نیست. ف تورمی در هیچ دورهگیری در مورد شکا مشاهده کرد. اما این نتیجه 1:۳۱تا  1:۳1های  در بین سال

 
 : تحول واکنش ابزار سیاست مالی به شکاف تولید0 شکل

 
مورد بررسی تورم  شکاف به پولی و مالی گذارسیاست که واکنش ،(۱) شکلدر ییدی بر این نتایج است. ، نیز تا(۷)و  (۱) اشکال

 ،1:۶۱ سال سوم فصل تا 1:۶۱ سال سوم فصل ،1:۶1 سال اول فصل تا 1:۶۱ سال چهارم فصل دهد می نشانقرار گرفته است، 
 فصل تا 1:۹۱ سال اول فصل همچنین و، 1:۶۳ سال سوم فصل تا 1:۶۳ سال اول فصل ،1:۶۶ سال دوم فصل تا 1:۶۷ دوم فصل
کرده  اتخاذ سیاست پولی انقباضیاقدام به در راستای بستن شکاف تورم،  پولی گذارسیاست که اند بوده هایی دوره 1:۹۱ سال دوم
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شکل3:تحولواکنشابزارسیاستمالیبهشکافتورم

بررسی واکنش ابزار سیاست مالی به شکاف تولید )شکل 4( نشان می دهد، با وجود این که ضریب برآوردی 
در دوره 1369:1 تا 1389:1 منفی بوده، اما تنها بین دوره 1381:1 تا 1385:4 ضریب منفی و معنادار بوده 
است. به عبارت دیگر، دولت در مواجهه با رکود و رونق اقتصادی واکنش پادچرخه ای از خود نشان داده و 
سیاست مالی متناسبی اتخاذ نموده است. با مقایسه نتایج شکل )2( مربوط به واکنش بانک مرکزی به شکاف 
تولید، می توان هماهنگی سیاستگذار پولی و مالی را صرفاً در خصوص شکاف تولید آن هم در بین سال های 

1381 تا 1385 مشاهده کرد. اما این نتیجه گیری در مورد شکاف تورمی در هیچ دوره ای صادق نیست.
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جای بستن شکاف به  ، یعنی سیاستگذار بهاست بوده اقتصادی این ضریب مثبت نظریهخالف ، براما در دوره مذکور ،تورم معنادار بوده
این  هایش برای بستن شکاف تورم، جای کاهش نرخ رشد هزینه ها دولت به در این سال ،افزایش شکاف دامن زده است. به بیان دیگر

تا  :1:۹۷۳در انتهای دوره مورد بررسی بین فاصله زمانی  ،ها تشدید کرده است. همچنین با افزایش نرخ رشد هزینه فشار تورمی را
های  شد هزینهفت درآمدهای نفتی در این کاهش نرخ رضریب شکاف تورم منفی و معنادار است. البته شرایط تحریم و ا 1:۹۹۳۱

 گیری کرد. گذار مالی نتیجهسیاست عملکرد مناسبتوان با قطعیت در مورد  و نمی تاثیر نبود دولت بی

 
 : تحول واکنش ابزار سیاست مالی به شکاف تورم۳ شکل

 
تا  1:۷۹۳1که ضریب برآوردی در دوره با وجود این ،دهد می ( نشان۱ شکلتولید )بررسی واکنش ابزار سیاست مالی به شکاف 

با  هدر مواجهدولت  ،ضریب منفی و معنادار بوده است. به عبارت دیگر 1:۳۱۳۱تا  1:۳1۳1اما تنها بین دوره  بوده،منفی  1:۳۹۳1
 (2) شکلنتایج با مقایسه  متناسبی اتخاذ نموده است.از خود نشان داده و سیاست مالی ای  پادچرخهرکود و رونق اقتصادی واکنش 

توان هماهنگی سیاستگذار پولی و مالی را صرفاً در خصوص شکاف تولید آن هم  مربوط به واکنش بانک مرکزی به شکاف تولید، می
 ای صادق نیست. ف تورمی در هیچ دورهگیری در مورد شکا مشاهده کرد. اما این نتیجه 1:۳۱تا  1:۳1های  در بین سال

 
 : تحول واکنش ابزار سیاست مالی به شکاف تولید0 شکل

 
مورد بررسی تورم  شکاف به پولی و مالی گذارسیاست که واکنش ،(۱) شکلدر ییدی بر این نتایج است. ، نیز تا(۷)و  (۱) اشکال

 ،1:۶۱ سال سوم فصل تا 1:۶۱ سال سوم فصل ،1:۶1 سال اول فصل تا 1:۶۱ سال چهارم فصل دهد می نشانقرار گرفته است، 
 فصل تا 1:۹۱ سال اول فصل همچنین و، 1:۶۳ سال سوم فصل تا 1:۶۳ سال اول فصل ،1:۶۶ سال دوم فصل تا 1:۶۷ دوم فصل
کرده  اتخاذ سیاست پولی انقباضیاقدام به در راستای بستن شکاف تورم،  پولی گذارسیاست که اند بوده هایی دوره 1:۹۱ سال دوم
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شکل4:تحولواکنشابزارسیاستمالیبهشکافتولید
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اشکال )5( و )6(، نیز تاییدی بر این نتایج است. در شکل )5(، که واکنش سیاستگذار مالی و پولی به 
شکاف تورم مورد بررسی قرار گرفته است، نشان می دهد فصل چهارم سال 1370 تا فصل اول سال 1371، 
فصل سوم سال 1374 تا فصل سوم سال 1375، فصل دوم 1376 تا فصل دوم سال 1377، فصل اول سال 
1378 تا فصل سوم سال 1378، و همچنین فصل اول سال 1390 تا فصل دوم سال 1390 دوره هایی 
بوده اند که سیاستگذار پولی در راستای بستن شکاف تورم، اقدام به اتخاذ سیاست پولی انقباضی کرده است. 
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 تورم شکاف به پولی و مالی گذارسیاست واکنش :2 شکل

 
 فصل ،1:۶1 سال اول فصل تا 1:۶۱ سال چهارم فصل که است آن یایگو زین تورم شکاف به یمال گذاراستیس واکنش یبررس

در  دولتمردان که اند بوده ییها دوره تنها 1:۹2 سال دوم فصل تا 1:۹2 سال اول فصل و، 1:۹۱ سال دوم فصل تا 1:۹۱ سال اول
 به یپول و یمال گذاراناستیس واکنش که زین (۷) شکلاند.  کرده به اتخاذ سیاست مالی انقباضی اقدام تورم شکافراستای کاهش 

 فصل سال، همان سوم فصل تا 1:۳۱ سال اول فصل در یپول مقام که دهد یم نشان ،است گرفته قرار یبررس مورد دیتول شکاف
 و، 1:۹1 چهارم فصل تا 1:۹1 سال اول فصل ،1:۳۳ سال انیپا تا 1:۳۶ دوم فصل ،1:۳۶ سال اول فصل تا 1:۳۷ سال سوم
 نشان داده است.  انبساطی واکنش یمنف دیتول شکاف برای کاهش 1:۹۱ سال اول فصل تا 1:۹1 سال اول فصل

 
 گذار مالی و پولی به شکاف تولید: واکنش سیاست۶شکل 

 
 همان سوم فصل تا 1:۳۱ سال اول فصل آن، یآت سال دوم فصل تا 1:۶2 سال دوم فصل در زین یمال گذاراستیس ،گرید یسو از
 همان یانیپا فصل تا 1:۹۱ سال اول فصل نیهمچن و، :1:۹ سال یانیپا فصل سه ،1:۳۹ داخرد تا 1:۳۶ سال دوم فصل سال،
فصل مشخص گردید  ،این بر اساس دهد.منفی را کاهش  دیتول شکاف است توانسته مناسب یا پادچرخه استیس اتخاذ با سال

نها ت)دو فصل(  1:۹۱تا فصل دوم سال  1:۹۱)دو فصل( و همچنین فصل اول سال  1:۶1تا فصل اول سال  1:۶۱چهارم سال 
مقام  ،همچنیناند.  نمودهشکاف مثبت تورم اقدام به کاهش طور همزمان و هماهنگ اند که سیاستگذار پولی و مالی به هایی بوده دوره
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 واکنش سیاست گذار پولی به شکاف تورم    واکنش سیاست گذار مالی  به شکاف تورم   شکاف تورم مثبت  
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 واکنش سیاست گذار پولی به شکاف تولید  واکنش سیاست گذار مالی به شکاف تولید  شکاف تولید مثبت

شکل5:واکنشسیاستگذارمالیوپولیبهشکافتورم

بررسی واکنش سیاستگذار مالی به شکاف تورم نیز گویای آن است که فصل چهارم سال 1370 تا فصل 
اول سال 1371، فصل اول سال 1390 تا فصل دوم سال 1390، و فصل اول سال 1392 تا فصل دوم سال 
1392 تنها دوره هایی بوده اند که دولتمردان در راستای کاهش شکاف تورم اقدام به اتخاذ سیاست مالی انقباضی 
کرده اند. شکل )6( نیز که واکنش سیاستگذاران مالی و پولی به شکاف تولید مورد بررسی قرار گرفته است، 
نشان می دهد که مقام پولی در فصل اول سال 1385 تا فصل سوم همان سال، فصل سوم سال 1386 تا فصل 
اول سال 1387، فصل دوم 1387 تا پایان سال 1388، فصل اول سال 1391 تا فصل چهارم 1391، و فصل 

اول سال 1391 تا فصل اول سال 1394 برای کاهش شکاف تولید منفی واکنش انبساطی نشان داده است. 
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در  دولتمردان که اند بوده ییها دوره تنها 1:۹2 سال دوم فصل تا 1:۹2 سال اول فصل و، 1:۹۱ سال دوم فصل تا 1:۹۱ سال اول
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 و، 1:۹1 چهارم فصل تا 1:۹1 سال اول فصل ،1:۳۳ سال انیپا تا 1:۳۶ دوم فصل ،1:۳۶ سال اول فصل تا 1:۳۷ سال سوم
 نشان داده است.  انبساطی واکنش یمنف دیتول شکاف برای کاهش 1:۹۱ سال اول فصل تا 1:۹1 سال اول فصل
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فصل مشخص گردید  ،این بر اساس دهد.منفی را کاهش  دیتول شکاف است توانسته مناسب یا پادچرخه استیس اتخاذ با سال

نها ت)دو فصل(  1:۹۱تا فصل دوم سال  1:۹۱)دو فصل( و همچنین فصل اول سال  1:۶1تا فصل اول سال  1:۶۱چهارم سال 
مقام  ،همچنیناند.  نمودهشکاف مثبت تورم اقدام به کاهش طور همزمان و هماهنگ اند که سیاستگذار پولی و مالی به هایی بوده دوره
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 واکنش سیاست گذار پولی به شکاف تورم    واکنش سیاست گذار مالی  به شکاف تورم   شکاف تورم مثبت  
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 واکنش سیاست گذار پولی به شکاف تولید  واکنش سیاست گذار مالی به شکاف تولید  شکاف تولید مثبت

شکل6:واکنشسیاستگذارمالیوپولیبهشکافتولید

از سوی دیگر، سیاستگذار مالی نیز در فصل دوم سال 1372 تا فصل دوم سال آتی آن، فصل 
اول سال 1385 تا فصل سوم همان سال، فصل دوم سال 1387 تا خرداد 1389، سه فصل پایانی 
سال 1393، و همچنین فصل اول سال 1394 تا فصل پایانی همان سال با اتخاذ سیاست پادچرخه ای 
مناسب توانسته است شکاف تولید منفی را کاهش دهد. بر اساس این، مشخص گردید فصل چهارم 
سال 1370 تا فصل اول سال 1371 )دو فصل( و همچنین فصل اول سال 1390 تا فصل دوم سال 
1390 )دو فصل( تنها دوره هایی بوده اند که سیاستگذار پولی و مالی به طور همزمان و هماهنگ اقدام 
به کاهش شکاف مثبت تورم نموده اند. همچنین، مقام پولی و مالی نیز صرفاً در سه فصل ابتدایی سال 
1385 و فصل دوم 1387 تا پایان سال 1388 )7 فصل(، به شکاف منفی تولید همزمان واکنش مثبت 

نشان داده و برای کاهش شکاف منفی به صورت هماهنگ واکنش پادچرخه ای داشته اند. 

بحث و نتيجه گيری 

پژوهش های پیشین درخصوص ارزیابی هماهنگی سیاست پولی و مالی در اقتصاد ایران بیش تر بر 
روابط بلندمدت و کوتاه مدت و با فرض رویکرد پارامتر ثابت تمرکز داشتند و به دنبال پاسخ  کاملی برای 
این پرسش بودند که آیا سیاستگذار پولی و مالی در اقتصاد ایران و بسته به وضعیت متغیرهای هدف 
)شکاف تورم و تولید( در جهت بستن شکاف متغیرهای کلیدی با همدیگر هماهنگ عمل می کنند؟ 
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بر اساس این، پژوهش حاضر می کوشد با استفاده از رویکرد دمید )2018( و کوتنر )2016( ضمن 
بررسی رفتار سیاستگذار مالی و پولی در دوره زمانی 1367:1 تا 1399:4، درصدد یافتن پاسخی برای 
این پرسش است که آیا سیاستگذاران پولی و مالی ایران به این پرسش ها پاسخ داده اند. پس پژوهش 
حاضر دو سهم در پر کردن شکاف موجود در ادبیات داخلی دارد: 1( ارائۀ مدلی با پارامترهای زمان متغیر 
)TVP( و الگوی فضا-حالت برای ارزیابی هماهنگی سیاست های پولی و مالی در مواجهه با فشار تورمی 
و تقاضا؛ و 2( بررسی میزان هماهنگی و تعارض بین سیاست پولی و سیاست مالی با پیروی از مطالعه 
کوتنر )2016( در چارچوب نظریه بازی ها و تعادل نش که مبتنی بر تصمیم گیری مستقل دو بازیگر است 

و استخراج ماتریس ترکیب سیاست ها بر اساس سناریوهای پیشاروی تعامل این دو سیاست. 
 نتایج ارزیابی هماهنگی سیاست های پولی و مالی ایران بر اساس رویکرد دمید )2018( و با استفاده 
از مدل هایی با پارامتر زمان متغیر و الگوی فضا-حالت در دوره زمانی 1367:1 تا 1399:4 بیانگر آن است 
که در سال های 1369 تا 1376 ضریب شکاف تورم مثبت و معنادار بوده و بانک مرکزی به جای کاهش 
نرخ رشد پایه پولی برای بستن شکاف تورم، این فشار تورمی را با افزایش نرخ رشد پایه پولی تشدید کرده 
است. در فاصله سال های 1377 تا پایان سال 1399، به غیر از چهار فصل سال 1391 که ضریب شکاف 

تورم منفی و به لحاظ آماری معنادار بود، در بقیه فصول نمی توان نتیجه گیری قطعی کرد.
بررسی واکنش سیاست پولی به شکاف تولید نیز نشان می دهد، بین دوره 1371:3 تا فصل اول 

1393، بانک مرکزی در این دوره ها مبادرت به بستن شکاف تولید کرده است. 
تا 1391:4  نشان می دهد، در دوره 1385:4  نیز  تورم  به شکاف  مالی  واکنش سیاست  بررسی 
سیاستگذار به جای بستن شکاف به افزایش شکاف دامن زده است. همچنین، در انتهای دوره مورد 
بررسی بین فاصله زمانی 1396:3 تا 1399:4 ضریب شکاف تورم منفی و معنادار است. البته شرایط 
تحریم و افت درآمدهای نفتی در این کاهش نرخ رشد هزینه های دولت بی تاثیر نبود و نمی توان با 

قطعیت در مورد عملکرد مناسب سیاستگذار مالی برای بستن شکاف تورم نتیجه گیری کرد.
بررسی واکنش ابزار سیاست مالی به شکاف تولید نیز گویای آن است که با وجود این که ضریب 
برآوردی در دوره 1369:1 تا 1389:1 منفی بوده، اما دولت تنها بین دوره 1381:1 تا 1385:4 مبادرت 

به بستن شکاف تولید کرده است. 
مقایسه نتایج واکنش بانک مرکزی و دولت به شکاف تولید و تورم نشان داد که سیاستگذار پولی 
و مالی صرفاً درخصوص بستن شکاف تولید آن هم در بین سال های 1381تا 1385 هماهنگی داشته 
و سیاست های پولی و مالی ایران در هیچ دوره ای در مواجهه با فشار تورمی با یکدیگر هماهنگ نبوده 
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و چه بسا تصمیمات سیاستی آن ها عاملی برای تشدید شرایط تورمی بوده اند. 
بهینه  اهداف  به  راستای دستیابی  در  مالی  و  پولی  بین سیاستگذاران  پژوهش،  نتایج  اساس  بر 
تعریف شده هماهنگی وجود ندارد. عالوه بر این، بر اساس تعادل نش و با پیروی از کوتنر )2016( و با 
استخراج ماتریس ترکیب سیاست حاصل از نتایج مدل، مشخص گردید که در بخش عمده ای از دوره 
زمانی مطالعه، بانک مرکزی در ایران مطیع بوده و استقالل نداشته است. این بدان معناست که در این 
شرایط، سیاستگذاران پولی و مالی نه تنها نتوانسته اند شکاف تورم را کاهش دهند یا حتی آن را تثبیت 

 کنند، بلکه تصمیمات سیاستی آن ها عاملی برای تشدید شرایط تورمی بوده است.
سناریو بانک مرکزی مطیع در کشورهایی رخ می دهد که در آن ها مقام پولی تحت  فشار سیاسی یا 
سلطه مالی، توان کنترل تورم را به عنوان هدف سیاستی ندارد. این مسئله در مورد بانک های مرکزی 
اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهوری صدق می کند که فاقد ابزار یا استقالل هستند و با 

احتمال زیاد به تورم بیش تر و بی ثباتی اقتصاد کالن منجر می شود.
از مهم ترین چالش هایی که برای پیاده سازی موثر هماهنگی سیاست پولی و مالی وجود دارد، می توان 
به فقدان کانال های مناسب به منظور برقراری ارتباط موثر بین مقام های پولی و مالی، وجود تضاد در اهداف 
سیاستگذاران پولی و مالی، فقدان بازار مالی مناسب و توسعه یافته برای تامین مالی بودجه دولت، ضعف 
نهادهای نظارتی، و وجود سلطه مالی اشاره کرد. بنابراین، برای رفع این چالش ها و برقراری هماهنگی بیش تر 
سیاستگذاران مالی و پولی، تعریف و تبیین برخی ترتیبات نهادی و چارچوب های قانونی الزامی است که از 
آن جمله می توان به تعریف، تبیین، و پیاده سازی قواعد مالی اشاره نمود. زیرا این قواعد می توانند معیارهای 
کّمی با هدف محدودسازی مداخالت سیاسی باشند یا قواعد رویه ای باشند که هدف بهبود کارکرد نهادهای 
بودجه ای و مدیریت بخش عمومی را دنبال می کنند )Ghasemi  Mohajeri, 2015(. از آن جا که هدف هاي 
سیاست پولي و سیاست مالي متفاوت هستند و هر یک نیازمند ابزارهاي مناسبي است، باید بین آن ها تمایز 
قائل شد. اما تمایز بین این دو سیاست، بر نبود تعامل بین آن ها داللت نمي کند و بدون شک، سیاست تثبیت 
اقتصادي به طور همزمان درگیر با هر دو قواعد سیاست پولي و مالي است )Kordbache, 2018(. از این رو، 
پیشنهاد می شود پیاده سازی قواعد مالی همزمان با هدفگذاری تورمی صورت پذیرد تا با کاهش درجه سلطه 
مالی دولت یا حتی از بین بردن آن، بانک مرکزی بتواند اقدامات الزم را برای عملیاتی نمودن چارچوب 

هدفگذاری تورم تحقق بخشد.
تقویت استقالل قانونی بانک مرکزی و اصالح قوانین پولی و بانکی کشور در راستای ارتقای سطح 
استقالل و کاهش سلطه مالی دولت نیز از جمله موارد دیگری هستند که می توانند زمینۀ کاهش 
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مطیع بودن بانک مرکزی را فراهم آورند. البته در این بین، برای حفظ استقالل بانک مرکزی باید تاکید 
داشت که این بانک باید در اهداف به دولت وابسته، ولی در انتخاب ابزار مستقل باشد. 

در نهایت باید به این نکته اشاره نمود که این آگاهی باید در میان سیاستگذاران ایجاد گردد که 
اتخاذ چنین رویکردهایی نشان از بازی برد-برد مقام های پولی و مالی است.

در انجام پژوهش حاضر محدودیت هایی وجود داشت که می توان به دو مورد اشاره نمود: 1( نرخ بهره در 
ایران به صورت دستوری تعیین می شود و نمی توان آن را به عنوان ابزار سیاستگذار پولی در نظر گرفت. بر 
اساس این، در پژوهش فعلی از رشد پایه پولی به عنوان ابزار سیاستگذار پولی استفاده شده است. اما با توجه 
به تحت تاثیر قرار گرفتن پایه پولی از ذخایر ارزی حاصل از درآمدهای نفتی می توان گفت بخش اعظمی 
از این متغیر در کنترل بانک مرکزی نیست. 2( نرخ تورم هدفگذاری شده در برنامه  های توسعه اقتصادی، 
اجتماعی، و فرهنگی کشور به دور از حقایق آشکارشده این نرخ در کشور بوده و در برنامه پنجم توسعه نیز 
این نرخ به صورت کّمی بیان نشده است. پس در پژوهش فعلی شکاف نرخ تورم برابر اختالف نرخ تورم از نرخ 
تورم هدف ضمنی است و تورم هدف ضمنی از پژوهش توکلیان )1394( استخراج و به روزرسانی شده است.
پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی برای بررسی هماهنگی سیاست پولی و مالی، اجزای پایه پولی 

یا نرخ بهره بین بانکی با تواتر فصلی به عنوان ابزار جایگزین سیاستگذار پولی مورد آزمون قرار گیرند.
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جهت  در  صالحدیدی  و  قاعده  بر  مبتنی  بهینه،  پولی  سیاستگذاری   .)1394( حسین  توکلیان، 
.1-38  ،)23(8 بانکی،  و  پولی  پژوهش های  نشریه  پنج ساله.  برنامه های  تورمی  اهداف  به   رسیدن 
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ارزی،  و  پولی  سیاست های  همایش  بیست وپنجمین  مالی.  و  پولی  سیاست  هماهنگی   .)1394( ژاله  زارعی، 
پژوهشکده پولی و بانکی. 
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بر  ماليات  عوارض  توزيع  در  نابرابری  بررسی 
ارزش افزوده و اثر آن بر ضريب جينی )1۳۹۵-1۳۹۸(1

پذیرش: 1401/03/21د     ریافت: 1400/04/05

چکيد     ه: پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387، مقرر شد که بخشی از 
درآمدهای آن تحت عنوان »عوارض ارزش افزوده« بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع گردد. 
سهم بری شهرداری ها و دهیاری ها از درآمدهای مالیاتی »درآمدهای انتقالی درون حاکمیتی« 
نامیده می شود، که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، با هدف کاهش نابرابری منطقه ای، بخشی 
از بودجه دولت های محلی را تامین می کند. نحوۀ توزیع عوارض در سالیان مختلف هم در قوانین 
دائمی و هم در قوانین بودجه سنواتی به دلیل اهمیت همواره دستخوش تغییر بوده است. شایان 
اشاره است که نحوه و ساختار توزیع عوارض و اثر آن بر نابرابری بین منطقه ای از حیث داللت های 
سیاستی واجد اهمیت است. این پژوهش با استفاده از داده های توزیع عوارض بین شهرستان ها 
)سامانه توزیع عوارض سازمان امور مالیاتی( نتیجه می گیرد که ضریب جینی توزیع عوارض مالیات 
بر ارزش افزوده در سطح استانی در سال 1395، 0/64 بوده که با تغییر قانون توزیع در سال 
1396 با اندکی بهبود به 0/61 رسیده است. در سال 1397 تغییرات محسوسی نسبت به سال 
1396 نداشته است، اما سال 1398 با توزیع ناعادالنه تر عوارض مالیات بر ارزش افزوده مواجه 
بوده ایم، به طوری که ضریب جینی توزیع آن با اندکی افزایش به 0/67 رسیده است. پژوهش حاضر 
)1( نشان می دهد که توزیع عوارض قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ناعادالنه است؛ )2( بر 
اساس تخمین تصریح تابلویی بین استانی توزیع ناعادالنه عوارض موجب افزایش نابرابری درآمدی 
درون منطقه ای می شود؛ و )3( پیشنهادهایی در جهت توزیع منصفانه تر عوارض ارائه می دهد و 

ضرورت اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 را برجسته می کند.

ارزش افزوده،  مالیات  عوارض،  منطقه ای،  توازن  درون حاکمیتی،  کليد     واژه ها:  انتقال 
نابرابری، دولت های محلی، نابرابری بین منطقه ای.
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مقدمه

دولت های  به  که  مرکزی  دولت  درآمدهای  از  بخشی  به  اقتصادی  سیاستگذاری  ادبیات  در 
توزیع سهم شهرداری ها  می شود.  گفته  درون حاکمیتی  انتقالی  درآمدهای  می یابد،  تخصیص  محلی 
نیز  ارزش افزوده«  »عوارض  داخلی  قوانین  در  که  را  ارزش افزوده  بر  مالیات  از  کشور  دهیاری های  و 
تصویب  از  پس  دانست.  ایران  در  درون حاکمیتی  پرداخت های  از  مصداقی  می توان  می شود،  نامیده 
قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 مقرر گردید که 1/5 واحد درصد از 3 درصد مالیات بر 
ارزش افزودۀ کاالها و خدمات عام بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع گردد. با افزایش تدریجی نرخ 
مالیات بر ارزش افزوده به 9 درصد، سهم شهرداری ها و دهیاری ها نیز به 3 درصد افزایش یافت. نیاز به 
اشاره است که سهم بری شهرداری ها و دهیاری های کشور از مالیات بر ارزش افزوده به کاالها و خدمات 
عام منحصر نیست و بخشی از درآمد مالیات بر ارزش افزوده کاالهای مستثنا از نرخ 9 درصدی )مانند 
با تصویب  سیگار و دخانیات و بنزین( نیز به شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص می یابد. همچنین، 
قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در سال 1400 سهم شهرداری ها و دهیاری ها به 4 واحد درصد 
)از 9 درصد( برای کاالها و خدمات عام افزایش یافت، که در پژوهش حاضر مورد بحث قرار نمی گیرد.
سازوکار توزیع عوارض بین شهرداری ها و دهیاری های کشور از زمان تصویب قانون در طی برنامه های 
پنجم و ششم توسعه پنج ساله دو تغییر مهم داشته است. تا پیش از برنامه پنجم، درآمدهای عوارض 
به شهرداری ها و دهیاری های همان محل تخصیص  از هر شهرستان  کاالها و خدمات عام دریافتی 
پیدا می کرد. در داخل حوزه شهری، عوارض ارزش افزوده به شهرداری همان محل، و مجموع عوارض 
شهرستان  همان  دهیاری های  میان  جمعیت،  نسبت  به  شهرستان  هر  غیرشهری  مناطق  از  وصولی 
تخصیص می یافت. با اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، تمایز بین حریم شهری و غیرشهری برداشته 
شد، ولی کماکان مقرر شد که درآمدهای وصولی از هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها 
از سطح  برنامه ششم، سطح تجمیع عوارض  قانون  توزیع گردد. در  و دهیاری های همان شهرستان 
شهرستان به استان تغییر کرد و مصوب شد که سهم شهرداری ها و دهیاری ها از مالیات بر ارزش افزوده 
هر استان، به نسبت جمعیت میان شهرستان ها توزیع گردد. یک نکته مهم در قانون برنامه ششم اِعمال 
فرمولی واحد برای توزیع درآمد بین شهرداری ها و دهیاری ها و مناطق عشایری، بدون توجه به بافت 
شهریـ  روستایی استان ها و شهرستان های مختلف کشور متکثری چون ایران است. قانون برنامه ششم 
مقرر می دارد که درآمدهای هر استان به نسبت 70-30 درصد بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع 
گردد. این در حالی است که نسبت جمعیت شهری-روستایی در استان قم 95 به 5 درصد، و در استان 
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سیستان و بلوچستان 49 به 51 درصد است و استفاده از فرمول واحد برای تسهیم درآمدها بین شهر و 
روستا برای استان ها و حتی شهرستان های کشور به ترکیب های متفاوتی از نابرابری بین شهر و روستا 
منجر می گردد. همچنین، ساختار متفاوت تولید در مناطق مختلف کشور دلیل دیگری از نابرابری توزیع 
عوارض ارزش افزوده در استان های کشور بوده است. از این لحاظ که با توجه به این که استان های شمالی 
از آن جا که بخش کشاورزی  و  بزرگ تری دارند  به طور نسبی بخش کشاورزی  و شمال غربی کشور 
معاف از مالیات بر ارزش افزوده است، سهم پایینی از این نوع عوارض دریافت می کنند. در طرف مقابل، 
استان های صنعتِی دارای صنایع آالینده )بوشهر و خوزستان( که مشمول عوارض جداگانه آالیندگی نیز 

هستند، بیش ترین دریافتی عوارض مالیات بر ارزش افزوده را دارند.
با وجود این که در پژوهش هایی که اقتصاد ایران را مورد مطالعه قرار داده اند کمک های بودجه ای 
دولت به شهرداری ها )دولت های محلی( و نیز پیامدهای منطقه ای سیاست های بودجه ای دولت مورد 
درآمدهای  مسیر  از  دولت  بودجه ای  سیاست های  منطقه ای  پیامدهای  ولی  گرفته اند،  قرار  مطالعه 
انتقالی درون حاکمیتی به شهرداری ها مورد مطالعه جداگانه قرار نگرفته است. برای نمونه، یارمحمدیان 
و آقاجانی معمار )2014( به بررسی انواع کمک های بودجه ای دولت به شهرداری ها می پردازند، ولی 
پژوهش آن ها جنبه توصیفی و تحلیلی دارد و به آثار کّمی کمک های بودجه ای دولت نمی پردازد. از 
سوی دیگر، به رغم وجود پژوهش هایی مانند رییسپور و پژویان )2014(، که به بررسی نتایج منطقه ای 
سیاست های بودجه ای دولت )بهره وری نیروی کار( می پردازند، ولی پژوهش مستقلی که پیامدهای 
اقتصادی و اجتماعی سیاست های بودجه ای دولت را مورد مطالعه قرار دهد که از مسیر درآمدهای 
انتقالی به شهرداری ها بر شاخص ها و متغیرهای منطقه ای تاثیر می گذارند، در حد اطالع نویسندگان 
موجود نیست. بنابراین، سهم پژوهش حاضر در ادبیات اقتصادی ایران، برقراری پیوند بین این دو حوزه 

و پاسخ به این شکاف در ادبیات است.
انتقالی  پرداخت های  حوزه  در  جهانی  تجربۀ  و  موضوع  ادبیات  مرور  به  ابتدا  پژوهش،  این  در 
که  صورتی  در  که  می شود  بحث  اقتصادی،  سیاستگذاری  ادبیات  در  می پردازیم.  درون حاکمیتی 
پرداخت های دولت مرکزی به دولت های محلی به صورت بی قید و شرط باشد، و با ابزارهای مختلف 
اِعمال  از سوی دیگر،  نتایج مطلوبی نخواهد داشت.  بر بهره وری هزینه کردها نظارتی صورت نگیرد، 
به تضعیف استقالل عمل آن ها  نباید  بر هزینه کردهای دولت های محلی  محدودیت و قیود مختلف 
منجر گردد، و برقراری تعادل بین این دو ضروری است. به منظور برقراری عدالت توزیعی بین مناطق 
دسترسی  در  بیش تر  برابری  به  محلی  دولت های  مالی  ظرفیت  نظرگرفتن  در  یا  تخصیص  مختلف، 
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شهروندان مناطق مختلف به خدمات پایه عمومی منجر می گردد و در کنار آن از اثر سوء بر کاهش 
انگیزۀ دولت های محلی به منظور تجهیز منابع داخلی می کاهد. پس از مرور کوتاه بر ادبیات و تجربۀ 
جهانی، تحوالت قوانین مربوط به توزیع عوارض مرور شده و در ادامه با تمرکز بر نابرابری توزیع، شیوه 
توزیع عوارض طی سال های 1398-1395 با استفاده از داده های نرم افزار توزیع عوارض سازمان امور 
مالیاتی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش پنجم نیز با استفاده از شاخص ضریب جینی 
به تحلیل نتایج پژوهش پرداخته خواهد شد و در بخش آخر پیشنهادهایی برای بهبود شیوه توزیع 

عوارض مالیات بر ارزش افزوده ارائه خواهد گردید.

مبانینظریپژوهشوتجربۀجهانی

منظور  به  که  هستند  ملّی  دولت های  درآمدهای  از  بخشی  درون حاکمیتی  انتقالی  درآمدهای 
ابزار در کشورهای در حال  این  از  آنان پرداخت می شوند. استفاده  به  تامین مالی دولت های محلی 
از کشورهای توسعه یافته است. حدود دوسوم مخارج دولت های محلی در کشورهای  رایج تر  توسعه 
 OECD عضو  کشورهای  در  یک پنجم  به  نزدیک  و  گذار  حال  در  اقتصادهای  و  توسعه  حال   در 
)Kitchen et al., 2019(، شامل 29 درصد در کشورهای نوردیک و نزدیک به 46 درصد در کشورهای 
اروپایی غیرنوردیک به این شیوه تامین مالی می شوند )Shah, 2006(. در آمریکا برای سال مالی 2019 
در  ایالتی  و  محلی  دولت های  به  کمک  منظور  به  فدرال  دولت  بودجه  از  دالر  میلیارد   750 حدود 
نظرگرفته می شود که حدود یک سوم منابع دولت های ایالتی و بیش از نیمی از هزینه های آن ها را برای 
سالمت عمومی و تامین اجتماعی1 پوشش می دهد )Dilger, 2015(. عالوه بر اهمیت سهم این درآمدها 
از مخارج دولت های محلی، سازوکار درآمدهای انتقالی درون حاکمیتی به دلیل آثار انگیزشی متفاوتی 
توزیعی،  اقتصاد کالن، عدالت  ثبات  بر  تاثیراتشان  و  ایجاد می کنند  و محلی  ملّی  که در دولت های 
کارایی تخصیصی، و سطح ارائه خدمات عمومی حائز اهمیت اند. در این مطالعات توصیه می شود در 
طراحی سازوکار پرداخت های انتقالی اهداف )1( عدالت توزیعی میان مناطق مختلف؛ )2( بهره وری 
هزینه کردها؛ )3( انگیزش دولت های محلی برای تجهیز منابع؛ و )4( استقالل عمل دولت های محلی 

به صورت جدی در نظرگرفته شود.
یا  و مشروط  عام  یا  را در دو دسته غیرمشروط  این روش  به  مالی  تامین  به طور کلی، می توان 
بودجه  تامین  به  کمک  عنوان  به  غیرمشروط  پرداخت های  کرد.  تقسیم بندی  اختصاصی  و  هدفمند 

1. Public Assistance 
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عمومی دولت های محلی پرداخت می شوند. بسیاری از این پرداخت ها در چارچوب برنامه های اشتراک 
است.  محلی  دولت های  بودجه  تامین کسری  آن ها  اصلی  و هدف  می گیرند  عمومی1 صورت  درآمد 
استفاده از سازوکارهای فرمول پایه در توزیع این درآمدها در کشورهای مختلف رایج است و شواهد 
تجربی نشان می دهند که اتکای بیش از حد بر این روش، سازوکارهای انگیزۀ تجهیز منابع از محل 

 .)Shah, 1991( پایه های درآمدِی در دسترس دولت محلی را کاهش می دهند
از سوی دیگر، پرداخت های غیرمشروط به دو دسته کلی هزینه کرد مبنا2 و خروجی مبنا3 تقسیم 
می شوند. شیوه موسوم به اشتراک درآمد عمومی4 یکی از رایج ترین منابع تامین مالی بودجه دولت های 
محلی در کشورهای مختلف دنیاست که عموماً یا محدودیتی بر نوع هزینه کرد منابع اعمال نمی کنند 
بیش تر  در  که  آن جایی  از  می شوند.  پرداخت  غیرموثر  و  حداقلی  بسیار  محدودیت های  با  توأم  یا 
سازوکارهای اشتراک درآمد عمومی، فرمول تسهیم منابع به موجب قانون معین شده است، و طبق 
روال به صورت تقریباً خودکار صورت می گیرد، دولت های مرکزی قدرت بسیار محدودی برای نظارت 

.)Dilger, 2015( و ارزیایی هزینه کرد های دولت های محلی دارند
در هزینه کرد مشروط ممکن است حداقل یا حداکثری برای مصارف جاری یا سرمایه ای لحاظ 
مانند حمل ونقل  به مصرف حوزه خاصی  را  انتقالی  ملزم شود که درآمدهای  یا دولت محلی  شود 
عمومی برساند، ولی در سازوکار دیگر، انتقال درآمد مشروط به تحقق هدف خاص در ارائه خدمات 
پروژه ای  انجام  صورت  به  هدفگذاری  نوع  می شود.  عمومی(  حمل ونقل  کاربران  افزایش  )مانند 
موثر  محلی  دولت های  عمل  استقالل  میزان  بر  خدمات  ارائه  در  مشخص  هدفی  تحقق  یا  خاص 
به  باشد و شیوه تحقق  بر تحقق هدف مشخصی  است. در صورتی که هدفگذاری خروجی مبتنی 
دولت های محلی واگذار شود، استقالل عمل آن ها بیش تر حفظ می گردد. تجربۀ کشورهای مختلف 
نشان می دهد که هرچه پرداخت های انتقال مشروط بر تحقق خروجی مشخصی باشند، اثرگذاری 

بیش تری دارند.5

1. برای نمونه در ایران، شهرداری ها و دهیاری ها در درآمد مالیات بر ارزش افزوده اشتراک دارند.
2. Input-Based Conditionality
3. Output-Based Conditionality
4. General Revenue Sharing

 Congressional Research( کنگره  پژوهشی  مرکز   )2015( دیلگر  گزارِش   )1( جدول  در  نمونه،  برای   .5
Service( انواع مختلف پرداخت های انتقالی درون حاکمیتی در آمریکا دسته بندی شده است.
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توزیعبیندولتهایمحلیمختلف

معکوس ظرفیت مالی سرانه  و تامین حداقل خدمات اولیه جزو مالک های رایج در میان کشورهای در 
حال توسعه و توسعه یافته برای توزیع درآمدهای انتقالی درون حاکمیتی هستند. کارکرد اصلی این مالک ها 
برقراری رابطه  بین نیازهای اهالی یک دولت محلی و کسری منابع آن دولت برای تامین آن نیازهاست 
تا برابری در دسترسی به حداقل خدمات بین مناطق مختلف یک کشور برقرار شود. ظرفیت مالی یک 
دولت محلی تابعی از ابزارهای درآمدی در دسترس است و بسته به شیوه توزیع قدرت عوارض گیری بین 
دولت مرکزی و دولت محلی متفاوت است. برای برآورد حداقل خدمات اولیه، سازوکارهای مختلفی در 
کشورها پیاده سازی شده است. برخی از سازوکارها، سطحی از خدمات اولیه را توسط دولت مرکزی، از 
باال به پایین، مشخص می کنند و پرداخت به صورت هدفمند به دولت های محلی، به منظور تحقق آن ها 
صورت می گیرد. در شیوۀ دیگر که در کشورهای حوزه نوردیک رایج تر است، به عملکرد هزینه ای گذشته 
دولت محلی در حوزه های مختلف، در کنار عوامل دیگر، وزنی نسبت داده می شود، تا اولویت های دولت 
محلی در تخصیص منابع نیز لحاظ گردد. در جدول )1(، شیوه رایج پرداخت های انتقالی درون حاکمیتی 

در چند کشور و اهداف ایجاد انتقال منابع درون حاکمیتی بیان شده است.

جدول1:پیشینهپژوهشواهدافتوزیعدرآمدهایدرونحاکمیتی

توضيحکشور

کانادا

در کانادا دولت های محلی )شهرداری ها و دهیاری ها( زیرمجموعه استان ها قرار می گیرند. حدود 16 درصد 
هزینه شهرداری ها و دهیاری ها و 25 درصد هزینه های دهیاری ها از بودجه استانی تامین می شود )سهم 
بیش تری از بودجه دهیاری از استان تامین می شود(. حدود 20 درصد درآمد انتقالی به صورت اشتراک 
درآمد عمومی در اختیار دولت های محلی قرار می گیرد و مابقی صرف امور هدفمند می شوند. بیش تر 
استان ها بر مبنای »ظرفیت مالی سرانه« عدالت توزیعی بین مناطق را برقرار می کنند. پرداخت های هدفمند 
صرف تحقق هدف حداقل استاندارد خدمات تعریف شده )حمل ونقل شهری و بین جاده ای، مدارس، خدمات 
و  برحسب طول جاده ها  به حمل ونقل جاده ای  مربوط  و محیط  زیست( می شود. هزینه های  اجتماعی، 
کمک هزینه برای نیروهای انتظامی برحسب تعداد خانوار پرداخت می شود. پرداخت به مدارس نیز بر مبنای 
تعداد دانش آموز صورت می گیرد. بیش تر استان ها برای شهرداری ها و دهیاری ها سازوکار متفاوتی دارند و 
در استان نیو برونزویک1، دولت های محلی به شش گروه تقسیم می شوند و برای هر کدام سازوکار برنامۀ 

.)Shah, 1994; Slack, 2007( مجزایی برقرار است

1. New Brunswick
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ادامهجدول1:پیشینهپژوهشواهدافتوزیعدرآمدهایدرونحاکمیتی

توضيحکشور

نوردیک1

دولت های محلی عمدتاً به منابع داخلی خود متکی هستند و در حوزه های مشخصی مانند آموزش، 
بهداشت، خدمات و تحقق برابری مالی بین مناطق از دولت مرکزی کمک دریافت می کنند. حوزه 
و  مرکزی  دولت  بین  واسط  دولت های  و  است  وسیع  می کنند  ارائه  محلی  دولت های  که  خدماتی 
دولت های محلی در صورت وجود بسیار محدود است. دولت ها به شیوه های مختلف از مناطق ثروتمند 
به مناطق کم درآمدتر توزیع انجام می دهند. پرداخت ها عمدتاً صرف امور هدفمند و برحسب ضریب 
تقاضای محلی برای خدمات عمومی مشخص می شود. برای نمونه در فنالند، دولت هزینه عمومی بر 
بهداشت، رفاه، آموزش، تفاوت شهر/ روستا را باالتر از 65 درصد میانگین کشوری در نظر می گیرد 

.)Junghum  Jorgen, 2008(

برزیل

دولت های محلی از دو طریق پرداخت مستقیم از دولت فدرال با واسطۀ صندوق مشارکت شهرداری ها2 
و برنامه اشتراک درآمد با ایالت ها کمک دریافت می کنند. در برنامه صندوق، شهرها به چند طبقه 
مختلف تقسیم می شوند و پرداخت ها با فرمول هایی که جمعیت و معکوس درآمد سرانه را در نظر 
می گیرند بین آن ها توزیع می شوند. در برنامه مشارکت، درآمد 50 درصد از مالیات امالک روستایی، 
درصد   2/3 طال،  مالیات  درصد   70 شهرداری ها،  کارکنان  دستمزد  و  حقوق  مالیات  درصد   100
درآمدهای نفت خام، و 60 درصد مالیات برقآبی و منابع معدنی را برحسب محل استقرار دریافت 
می کنند. عالوه بر این، مطابق با قانون اساسی، 25 درصد مالیات ارزش افزوده ایالتی به شهرداری ها 
که  است  صورت  بدین  و  می شود  مشخص  فدرال  ِسنای  توسط  مابقی  توزیع  می شود.  بازگردانده 
دست کم 75 درصد باید به شهردارِی محل اخذ مالیات بازگردد؛ برای توزیع مابقی بین ایالت های 
عوامل  استان  درآمدهای  از  شهرداری ها  سهم  و  جمعیت  دارد.  وجود  مجزایی  قاعده های  مختلف 
عمده ای هستند که در توزیع لحاظ می شوند.3 دولت های محلی از شماره گذاری وسایل موتوری 50 

.)Shah, 1991( درصد نیز سهم می برند

چین

نظام مالیاتی و شیوه تمرکززدایی در چین بسیار پیچیده و یکی از نمونه های مهم در این ادبیات 
موضوع است. به طور خالصه، دولت مرکزی و استان ها درآمدهای مالیاتی را بین خود تقسیم می کنند 
ارتباط مالی قرار ندارند و رابطه مالی بین  با دولت مرکزی در  و دولت های محلی به طور مستقیم 
دولت های استانی با مناطق تحت حوزه استحفاظی آن ها برقرار است که بسته به استان های مختلف 
قواعد بین آن ها برقرار است. طراحی نظام مالیاتی چین به گونه ای است که استان ها انگیزه دارند با 
سیاستگذاری برای توسعه استان از درآمدهای مالیاتی ناشی از توسعۀ پایه مالیاتی برخوردار شوند 

.)Shah, 2014(

1. در این پژوهش به کشورهای دانمارک، فنالند، نروژ، و سوئد کشورهای حوزه نوردیک گفته می شود. 
2. Municipal Participation Fund

3. الزم به یادآوری است که برزیل یکی از نابرابرترین کشورها از نظر توزیع منطقه ای زیرساخت ها و خدمات است.
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ادامهجدول1:پیشینهپژوهشواهدافتوزیعدرآمدهایدرونحاکمیتی

توضيحکشور

اندونزی

درآمدهای انتقالی دولت مرکزی 90 درصد درآمد دولت های محلی در سطوح )استانی، شهری، و محالت( 
را تامین می کنند. اوالً نسبت مشخصی از درآمدهای مالیاتی مختلف )درآمد، امالک، منابع طبیعی 
تجدیدناپذیر( به مناطق منشأ درآمد بازمی گردند. حدود 20 درصد درآمد دولت های محلی بدین صورت 
تامین می شود. ثانیاً، ممکن است درآمد برخی از بخش ها کفاف هزینه های آن ها را ندهد. به منظور 
پوشش شکاف مالی بین مناطق مختلف، ظرفیت مالی مناطق با فرمول هایی برآورد می شود و با ترکیبی 
از شاخص های کالن )سطح توسعه انسانی، تولید ناخالص منطقه ای، و نرخ باسوادی( هزینه های مورد 
نیاز مناطق تخمین زده می شود و برای پوشش شکاف پرداخت هایی صورت می گیرد. حدود 46 درصد 
درآمد دولت های محلی بدین صورت تامین می شود. ثالثاً، بخش دیگری از هزینه ها صرف زیرساخت هایی 
می شوند که هرچند در حیطه مسئولیت دولت های محلی هستند، اما به دلیل اهمیت باالی ملّی آن ها، 
دولت محلی مستقیماً وارد تامین مالی آن ها می شود. کمک به توسعه مناطق کم تر توسعه یافته یا مناطقی 
که ظرفیت مالی بسیار محدود و در کنار آن زیرساخت های ضعیفی دارند، از دیگر موارد این پرداخت ها 

.)Shah, 2012; Shah et al., 2012( هستند

آفریقای 
جنوبی

پرداخت ها به دولت های محلی برحسب فرمول بسیار پیچیده ای توزیع می شود که هزینه خدمات 
اولیه )آب، برق، و...( بر مبنای جمعیت و نسبت گروه های نابرخوردار از خدمات مذکور و هزینه 
اجرایی و مدیریتی مورد نیاز برای حکمرانی محلی را به همراه برخی شاخص های تعدیل گر بین 

.)Boadway  Shah, 2007; 2009( دولت های محلی مختلف در نظر می گیرد

نکتۀ قابل توجه در مقایسه تجربۀ جهانی اهمیت کارکرد بازتوزیعی مالیات در جهت حفظ توازن منطقه ای 
است. همچنین، پوشش سطحی از خدمات اولیه موضوع دولت های محلی نیز در نظرگرفته می شود، که به طور 
کلی در ایران نادیده گرفته شده است. در نتیجه، بخش مهمی از ادبیات به ارزیابی اثرگذاری کاهش نابرابری به 
دلیل انتقاالت درون حاکمیتی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران پرداخته است. برای مثال ییلس1 
)2015(، نشان می دهد که انتقاالت با هدف رفاهی به دولت های محلی موجب کاهش چشمگیر نابرابری و 
عدم توازن بین منطقه ای می شود. در مقابل، در مورد کشور پرو مطالعات نشان می دهد که قواعد تقسیم بین 
دولت های محلی نامتوازن است و موجب افزایش نابرابری می شود )Aragón  Gayoso, 2005(. در میانه دو اثر 
فوق، کشور اندونزی مشاهده می شود که یک درصد انتقال درآمد به استان های ثروتمند موجب افزایش نابرابری 
به میزان 0/68 درصد و انتقال درآمد مشابه به استان های فقیر موجب کاهش 1/06 درصدی نابرابری می شود 
)Kim  Samudro, 2017(. عمده این پژوهش ها از داده های خرد بودجه خانوار برای محاسبه نابرابری استفاده 

کرده اند و برخی نیز مانند پژوهش حاضر از داده های بودجه ایالتی بهره برده اند.

1. Yeeles
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مروریبرموادقانونیناظربرتوزیععوارض

به موجب ماده )38( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب )1387(1، مقرر شد بخشی از درآمدهای مالیات 
بر ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری های کشور اختصاص یابد که سهم شهرداری ها و دهیاری ها تحت 
عنوان »عوارض ارزش افزوده« شناخته می شود و یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری هاست. در جدول )2(، 
درآمدهای شهرداری ها و دهیاری های کشور موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده )مصوب 1387( ذکر شده 
است. به جز عوارض حمل ونقل برون شهری مسافر، و عوارض سالیانه انواع خودرو که مستقیماً توسط شهردارِی 
محل وصول می شود و فرایند توزیع را طی نمی کند، سهم شهرداری ها و دهیاری ها از باقی درآمدها فرایند توزیع 
را طی می کند که مسئول توزیع )سازمان امور مالیاتی یا وزارت کشور( در جدول )2( مشخص شده است. شایان 
اشاره است که به جز دو موردی که مستقیماً توسط شهردارِی محل وصول می گردد، و عوارض واردات که توسط 

گمرک اخذ می شود، مسئولیت وصول باقی درآمدها بر عهدۀ سازمان امور مالیاتی است.

جدول2:درآمدهایشهرداریهاودهیاریهاازقانونمالیاتبرارزشافزوده)مصوب1387(

مسئول توزیعماده قانونیموضوع
امور مالیاتیبند )الف( ماده )38(کاالها و خدمات عام مشمول مالیات بر ارزش افزوده

تمرکز وجوه وزارت کشوربند )ب( ماده )38(سیگار و دخانیات
تمرکز وجوه وزارت کشوربند )ج( ماده )38(بنزین و سوخت هواپیما

تمرکز وجوه وزارت کشوربند )د( ماده )38(نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره
امور مالیاتیتبصره )1( ماده )38(واحدهای تولیدی آالینده )آالیندگی(

امور مالیاتیبند )ج( ماده )38(شماره گذاری وسایط نقلیه
مستقیم )شهرداری محل(بند )الف( ماده )43(حمل ونقل برون شهری مسافر
مستقیم )شهرداری محل(بند )الف( ماده )43(عوارض سالیانه انواع خودرو

تمرکز وجوه وزارت کشورتبصره )3( ماده )41(عوارض واردات
منبع: قانون مالیات بر ارزش افزوده )مصوب 1۳۸۷(2

1. ماده 38 مقرر می دارد: نرخ عوارض شهرداري ها و دهیاری ها در رابطه با کاال و خدمات مشمول این قانون، 
عالوه بر نرخ مالیات موضوع ماده )16(، به این شرح تعیین مي گردد: الف. کلیه کاالها و خدمات مشمول نرخ 
ماده )16( این قانون، یک ونیم درصد؛ ب. انواع سیگار و محصوالت دخاني، سه درصد؛ ج. انواع بنزین و سوخت 

هواپیما، ده درصد؛ و د. نفت سفید و نفت گاز، ده درصد و نفت کوره، پنج درصد.
2. https://qavanin.ir/Law/TreeText/120409
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و  شهرداری ها  بین  قانون  موضوع  درآمدهای  توزیع  نحوۀ  قانون،  اجرای  زمان  مدت  طی  در 
این  توزیع، موضوع  نابرابری  بر  تاکید  با  آن  پیامدهای  تغییراتی داشته است که  دهیاری های کشور 
امور  سازمان  توسط  که  درآمدهایی  و  است   1398 تا   1395 سال  از  پژوهش  بازۀ  است.  پژوهش 
مالیاتی بین شهرداری ها و دهیاری های کشور توزیع شده اند، بررسی خواهند شد. در ادامه، قوانین و 

دستورالعمل های توزیع عوارض در طی مدت اجرای قانون مرور می شوند.
سازوکار توزیع در اولین قانون مصوب )1387(، نه فقط عوارض وصولی هر شهرستان را به همان جا 
تخصیص داده می شد، بلکه بین عوارض وصولی داخل حریم شهر و خارج آن تفکیک قائل می شد، 
به نحوی که 20 درصد کالن شهرها )شهرهای باالی یک میلیون جمعیت( بر اساس شاخص جمعیت، 
60 درصد سایر شهرها بر اساس شاخص کم تر توسعه یافتگی و جمعیت، و 20 درصد دهیاری ها بر 
اساس شاخص جمعیت توزیع می گردید. با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه تمایز بین درآمدهای 
بین  جمعیت  نسبت  به  شهرستان  هر  در  و  می شود  برداشته  شهر  حریم  خارج  و  داخل  از  وصولی 

شهرداری ها و دهیاری های همان شهرستان توزیع می گردد.
در قانون برنامه ششم توسعه1 )1400-1396( و به ویژه در بند )ب( ماده )6( نحوۀ توزیع عوارض 
ارزش افزوده تعیین تکلیف شده است. در این بند آمده است که عوارض به نسبت 70 درصد شهرها و 
30 درصد روستاها و مناطق عشایري و بر اساس شاخص جمعیت به حساب شهرداري ها و دهیاري ها 
واریز مي گردد. پس این سال به صورت ساالنه تسهیم عوارض تغییر کرده است. در قانون برنامه بودجه 
1396 مطابق جزء 2 بند )و( تبصره )6(، حکم بند )ب( ماده )39( قانون مالیات بر ارزش افزوده تنفیذ 
برنامه ششم توسعه جایگزین تسهیم سابق شد.  قانون  بند )ب( ماده )6(  از سال 1397،  شد، ولی 
عالوه بر این، در تهران که نسبت جمعیت شهری به روستایی بسیار باالست، در قوانین بودجه سنواتی 
1397، 1398، و 1399 احکامی متفاوت مقرر شد، به نحوی که شهر تهران 88 درصد و روستاهای 
میزان  و  ارزش افزوده  بر  عوارض  توزیع  تغییرات  مراحل   ،)3( در جدول  باشد.  شهرستان 12 درصد 

نسبت توزیع آن در مناطق شهری و روستایی در گذر زمان به صورت خالصه بیان گردیده است.

1. https://qavanin.ir/Law/TreeText/257240
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جدول3:خالصهقوانینتوزیععوارضمالیاتبرارزشافزودهدرگذرزمان

شرحسال

1395

توزیع عوارض وصولی موضوع بند )الف( و تبصره )1( ماده )38( در هر شهرستان به نسبت جمعیت 
بین شهرداری ها و دهیاری های همان شهرستان انجام می گرفت. همچنین، عوارض بندهای )ب(، 
)ج(، و )د( ماده )38(، عوارض واردات، و عوارض شماره گذاری نیز به حساب تمرکز وجوه وزارت 
کشور واریز و برحسب سازوکار معین شده در تبصره )2( ماده )39( قانون مالیات بر ارزش افزوده 

)مصوب 1387( توزیع می شود.

1396

عوارض بند )الف( موضوع ماده )38( قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب تمرکز وجوه استان 
نزد خزانه داري کل کشور واریز می شد و به نسبت 70 درصد شهرها و 30 درصد روستاها و مناطق 

عشایري و بر اساس شاخص جمعیت به حساب شهرداري ها و دهیاري ها واریز مي گردید. سایر 
بندهاي ماده )38( قانون مالیات بر ارزش افزوده، گاز طبیعی، و شماره گذاری، عوارض به حساب 

تمرکز وجوه به نام وزارت کشور نزد خزانه داري کل کشور واریز مي شد و با نسبت 12 درصد سهم 
کالن شهرها، 53 درصد سایر شهرها، و 35 درصد روستاها و مناطق عشایري بر اساس شاخص هاي 

مصوب محاسبه و توزیع مي گردید.

توزیع عوارض ماده )38(، همانند سال 1396 بوده، تنها بر اساس قانون بودجه توزیع عوارض بند 1397
)الف( در تهران و شهرهای مشابه به صورت 88 درصد شهری و 12 درصد روستایی بوده است.

توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده بدون تغییر همانند سال قبل بوده است. 1398

عملکردتوزیععوارض

از  یکی  عنوان  به  استان،  به همان  استان  هر  ارزش افزوده  مالیات  درآمدهای  بازگشت  ایران  در 
شیوه های توزیع تجربه شده است. به این موضوع از چند جهت نقد وارد است: مالیات بر ارزش افزوده 
از مصرف کننده نهایی اخذ می شود، ولی اخذ آن در زنجیرۀ ارزش افزوده صورت می گیرد.1 با  نهایتاً 
توجه به این که ارتباط یک به یکی بین مصرف کننده نهایی و زنجیره کاالها و خدمات وجود ندارد، 
نمی توان استدالل کرد که مالیات پرداختی مصرف کننده نهایی هر استان صرف همان استان می گردد. 
برای توضیح بهتر، مطابق جدول )4( این موضوع را در کشوری فرضی تصور کنید که نرخ 5 درصد 
مالیات  از  معاف  گندم  فرضی،  مثال  در  می شود.  اخذ  ارزش افزوده  بر  مالیات  خدمات  و  کاالها  از 

1. برای سادگی، در بحث از اصابت مالیاتی به زنجیره های میانی و شیوۀ عملکرد سازمان امور مالیاتی صرف 
نظر می کنیم.
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آرد  به  تبدیل  را  نهاده ها، گندم  مالیات  برای  پرداختی  بدون  آردسازی  و کارخانه  ارزش افزوده است 
می کند و به قیمت 100 تومان به نانوا می فروشد و بابت این معامله 5 تومان به سازمان امور مالیاتی 
پرداخت می کند. نانوا با استفاده از آرد نان می پزد و آن را به 300 تومان می فروشد، و 15 تومان بابت 
مالیاِت فروش نان به سازمان مالیاتی پرداخت می کند و سازمان مالیاتی 5 تومان بابت خرید نهاده ها به 
او بازمی گرداند. مغازه دار خرده فروش نیز به طور مشابه عمل می کند. نهایتاً تمامی 25 تومان مالیات بر 
ارزش افزوده را مصرف کننده نهایی می پردازد، ولی با مالک قرار گرفتن »محل استقرار« به عنوان منشأ 
درآمد مالیاتی، واحدهای زنجیرۀ ارزش افزوده می توانند در مناطقی غیر از محل پرداخت مالیات بر 
ارزش افزوده توسط مصرف کننده نهایی واقع شده باشند، ولی استان های محل استقرار آن ها از مواهب 

بازتوزیعی مالیات پرداختی آن ها بهره مند شوند.

جدول4:سازوکاراخذمالیاتبرارزشافزودهدرمثالفرضی

خالص پرداختیماليات خرید نهاده ها5 درصد ماليات فروشفروش
5 تومانصفر5 تومان100 تومانآردسازی

10 تومان5 تومان15 تومان300 توماننانوا
10 تومان15 تومان25 تومان500 تومانمغازه دار

25 تومانارزش افزوده پرداختی توسط مصرف کننده نهایی

بر  مبتنی  استان های  است،  ارزش افزوده  مالیات  از  معاف  کشاورزی  صنایع  این که  به  توجه  با 
مقابل  در  و  می برند  دهیاری ها  و  شهرداری ها  بین  درآمد  توزیع  از  نامتناسب تری  سهم  کشاورزی 
استان های دارای صنایع نفتی، که مشمول نرخ  مالیات آالیندگی مازاد بر سایر صنایع نیز هستند، از 

درآمدهای بسیار بیش تری برخوردار می شوند. 

عملکردتوزیععوارضاستانی

برای تحلیل نحوه توزیع عوارض میان مناطق مختلف کشور از داده های سازمان امور مالیاتی در 
چهار سال متوالی از 1395 تا 1398 استفاده شده است. در این پژوهش از داده های توزیع عوارض 
عوارض  بر  عالوه  سال ها  بقیه  برای  و  سال 1395،  برای  آالیندگی  و   )38( ماده  )الف(  بند  موضوع 
مذکور، توزیع عوارض گاز طبیعی و شماره گذاری بین شهرداری ها، دهیاری ها، و فرمانداری ها )برای 

روستاهایی که دهیاری ها ندارند( استفاده شده است.
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در  مهم  عوامل  از  یکی  گرفت،  قرار  اشاره  مورد  قبلی  بخش  در  که  همان گونه  دیگر،  سوی  از 
بهره مندی از عوارض، با توجه به قوانین ناظر بر توزیع، ترکیب جمعیتی شهری ـ روستایی هر استان 
است. پس از داده سرشماری سال 1395 نیز برای استخراج ترکیب جمعیتی استان ها استفاده شده 
است. در این بخش، ابتدا آخرین وضعیت عملکرد توزیع عوارض بین شهرداری ها و دهیاری های کشور 

در سال 1398 بررسی شده است. 
در سال 1398، استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، و خوزستان پرجمعیت ترین 
استان های کشور و استان های ایالم، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، و خراسان شمالی 
کم  جمعیت ترین استان ها بوده اند. با توجه آمار به دست آمده از سازمان امور مالیاتی بیش ترین میزان 
عوارض پرداختی مربوط به استان های تهران )7 هزار میلیارد تومان(، خوزستان )3/7 هزار میلیارد 
ایالم )61  تومان(، و بوشهر )1/6 هزار میلیارد تومان( و نیز کم ترین میزان پرداختی به استان های 
میلیارد تومان(، کهگیلویه و بویراحمد )82 میلیارد تومان(، خراسان شمالی )86 میلیارد تومان( صورت 
گرفته است. از شاخص ترین استان هایی که عوارض دریافتی آن ها با جمعیت شان تطابق ندارد، می توان 
به استان بوشهر اشاره کرد که رتبه 23 جمعیتی و رتبه 3 عوارض دریافتی را میان استان های کشور 
دارد. عالوه بر استان گازخیر بوشهر، استان صنعتی مرکزی نیز با رتبه 19 جمعیتی، جایگاه هشتم 
آذربایجان غربی و  مانند  استان های کشاورزی  از سوی دیگر،  بین دریافت کنندگان عوارض دارد.  را 
دریافت کنندگان  و 14  رتبه 17  در  به ترتیب  دارند،  را  و 7 جمعیتی  رتبه 8  به ترتیب  که  مازندران 
عوارض قرار می گیرند. در جدول )5(، عالوه بر عوارض واریزی و جمعیت استان  ها، درصد شهرنشینی و 
روستانشینی استان ها نیز موجود است که نشان دهندۀ متفاوت بودن درصد شهرنشینی و روستانشینی 
در استان های مختلف کشور است. پس اجرای قانون یکسان 70-30 برای تمامی استان ها نشان از 
ناعادالنه بودن توزیع عوارض در سطح استان های کشور است. در بخش های بعدی، در مورد چگونگی 
و  شهری  بُعد  در  نیز  و  شهرستان  سطح  در  استان ها،  سطح  در  سرانه  صورت  به  عوارض  پرداختی 
روستایی، و نیز این که آیا عوارض پرداختی در سطح کشور به شیوه عادالنه ای توزیع گردیده است یا 

نه، پرداخته خواهد شد. 
در جدول )5(، عملکرد سرانه کل عوارض توزیعی سازمان امور مالیاتی برای استان های کشور طی 
سال های 1395 تا 1398 نشان داده شده است. در سال 1395، استان های تهران، بوشهر، و مرکزی با 
به ترتیب 353، 274، و 216 هزار تومان دریافت کنندۀ بیش ترین سرانه کل عوارض توزیعی بوده اند و 
در طرف مقابل، استان های لرستان و سیستان و بلوچستان با 41 هزار تومان و استان کردستان با 51 
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هزار تومان کم ترین سرانه کل را دریافت کرده اند. میانگین سرانه کل کشوری نیز 142 هزار تومان بوده 
است. استان تهران حدود 2/5 برابر میانگین سرانه کل کشور و بیش از 8/5 برابر استان های لرستان و 
سیستان و بلوچستان عوارض دریافت کرده است که این بیانگر توزیع ناعادالنه بین استان ها در سال 
1395 است. نیاز به یادآوری است که به دلیل در دسترس نبودن آمار مربوط به عوارض پرداختی به 
دهیاری های استان خوزستان، 153 هزار تومان فقط مربوط به سرانه عوارض توزیعی شهری است و 
نیز همچنین، به دلیل نبود داده های آالیندگی توزیعی بین شهرداری ها و دهیاری های استان بوشهر، 
رتبه بندی سال 1395 بدون لحاظ عوارض آالیندگی دریافتی در سطح استان بوشهر است و با توجه 
به این که شهرستان عسلویه در سه سال دیگر باالترین میزان آالیندگی را دریافت کرده است، انتظار 

می رود جایگاه واقعی استان بوشهر باالتر از رتبه پنجمین باشد. 
در سال 1396، استان های بوشهر، تهران، و خوزستان با به ترتیب 396، 321، و 233 هزار تومان 
با 42 هزار تومان و استان های ایالم و  بیش ترین سرانه کل عوارض و استان سیستان و بلوچستان 
نیز سرانه کل کشوری 137  و  داشته اند  را  دریافتی  کم ترین سرانه کل  تومان  هزار  با 48  گلستان 
هزار تومان بوده است. در این سال نیز توزیع سرانه کل عوارض در استان های کشور بسیار ناعادالنه 
بوده است، به طوری که اختالف بین بیش ترین )بوشهر( و کم ترین )سیستان و بلوچستان( سرانه کل 
عوارض پرداختی در حدود 9/3 برابر واحد بوده است. همان طور که قابل مشاهده است، استان بوشهر 

به لحاظ عوارض آالیندگی در رتبه اول قرار گرفته است. 
در سال 1397 نیز همانند سال 1396 استان های بوشهر، تهران، و خوزستان بیش ترین سرانه 
کل عوارض توزیعی را دریافت کرده اند که میزان آن به ترتیب 600، 426، و 339 هزار تومان بوده 
است و استان های سیستان و بلوچستان، لرستان، و گلستان با به ترتیب 54، 61، و 62 هزار تومان 
کم ترین دریافتی را داشته اند. تفاوت بین سرانه کل دریافتی استان بوشهر )بیش ترین( و سیستان و 
بلوچستان )کم ترین( بیش از 11 برابر بوده است. میانگین سرانه  کل کشوری نیز 148 هزار تومان بوده 
است. در سال 1398 استان بوشهر با سرانه   کل یک میلیون و 400 هزار تومان، که نسبت به سال 
1397 رشد 2/3 واحد برابری داشته است، بیش ترین دریافتی را داشته است و استان های خوزستان 
و تهران در رتبه های دوم و سوم به ترتیب 788 و 533 هزار تومان دریافت کرده اند. در طرف مقابل، 
استان های سیستان و بلوچستان، گلستان، و آذربایجان غربی با به ترتیب 52، 63، و 65 هزار تومان 
کم ترین میزان سرانه کل عوارض توزیعی را دریافت کرده اند. میانگین سرانه کل کشوری نیز 278 

هزار تومان بوده است. 
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در سال 1398 نیز میزان عوارض پرداختی به استان های کشور به شکل ناعادالنه ای توزیع گردیده 
است، به طوری که استان بوشهر با سرانه 756 هزار تومان بیش از 5 برابر واحد میانگین سرانه کل 
کشوری و بیش از 27 برابر استان سیستان و بلوچستان عوارض پرداخت کرده است. در حالت کلی، 
در هر چهار سال )1395 تا 1398( مجموع عوارض موضوع بند )الف( ماده )38( شماره گذاری، گاز 
طبیعی، و آالیندگی توزیعی بین استان های کشور به شکل ناعادالنه ای توزیع گردیده است، به طوری 
که استان هایی که محل استقرار واحدهای صنعتی )مخصوصاً صنایع نفت و گاز( هستند و استان های 
برخوردارتر که مصرف باالتری دارند، عوارض باالتری دریافت کرده اند و نیز به دلیل این که بسیاری از 
صنایع بزرگ کشور )مانند نفت و گاز( جزو صنایع آالینده هستند و عوارض آالیندگی بین شهرستان ها 
تفاوت  خوزستان  و  بوشهر  مانند  صنعتی  استان های  عوارض  سرانه  می گردد،  توزیع  آن  تاثیر  تحت 
بسیاری با میانگین کشوری پیدا کرده است. برعکس استان های کشاورزی کشور )مانند استان های 
شمالی و غربی کشور(، به دلیل این که بخش کشاورزی معاف از مالیات ارزش افزوده است، در مقایسه 
لرستان  استان های  در  تفاوت  این  است.  کم تر  مشابه،  درآمد  با  استان هایی  درآمد  با  استان هایی  با 
بین  توزیع عوارض  نابرابری  از عوامل مهم در  بنابراین، یکی  است.  قابل مشاهده  به وضوح  و گلستان 
استان های کشور، تعریف عوارض بر اساس مالیات بر ارزش افزوده است. چرا که غالب درآمد استان هایی 
که سهم پایینی از عوارض توزیعی دارند از تولیدات کشاورزی است، که معاف از مالیات و عوارض 
است. البته در استان محرومی مانند سیستان و بلوچستان که در هیچ یک از دو دسته باال قرار ندارد 
نیز به دلیل پایین بودن مصرف افراد، مالیات بر ارزش افزوده پایین بوده و نیز میزان عوارض توزیعی 
در آن بسیار پایین تر از میانگین سرانه کشوری بوده است، به طوری که میانگین سرانه کل کشوری 
عوارض توزیعی 141 هزار تومان بوده است، در حالی که میانگین چهار سال سرانه کل استان سیستان 
و بلوچستان 36 هزار تومان بوده است که بیان می کند میانگین سرانه کل کشوری در حدود 3/8 برابر 

سرانه کل سیستان و بلوچستان بوده است.
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جدول5:سرانۀعوارضمالیاتبرارزشافزودهبهتفکیکاستاناز1395تا1398)تومان(
1398استان1397استان1396استان1395استان
1/400/335بوشهر600/465بوشهر396/193بوشهر353/335تهران
377/603هرمزگان425/565تهران218/444مرکزی274/523بوشهر
787/906خوزستان339/159خوزستان321/354تهران215/861مرکزی
533/047تهران314/336هرمزگان232/615خوزستان169/491اصفهان

450/366مرکزی304/384مرکزی224/571سمنان169/162یزد
341/147کرمان275/437یزد198/385یزد157/825قزوین

325/919اصفهان264/446کرمان193/718هرمزگان151/894خوزستان
279/088یزد224/850اصفهان184/546قزوین136/943البرز

268/543زنجان194/389زنجان170/441کرمان134/728زنجان
227/808سمنان187/004سمنان166/035اصفهان133/399سمنان
207/866قزوین175/218قزوین147/206زنجان124/206کرمان

کهگیلویه و 140/208البرز123/691هرمزگان
166/811البرز162/221بویراحمد

کهگیلویه و 101/418فارس
آذربایجان 148/383البرز102/012بویراحمد

134/724شرقی

خراسان 
آذربایجان 84/349رضوی

آذربایجان 90/770شرقی
خراسان 129/129شرقی

133/437رضوی

آذربایجان 
خراسان 76/199فارس82/501شرقی

129/779کردستان127/753جنوبی

128/145فارس98/472فارس75/520گیالن79/920گیالن

چهارمحال و 74/133مازندران76/714مازندران
خراسان 97/497بختیاری

120/487جنوبی

آذربایجان 
کهگیلویه و 95/798ایالم73/607قم75/690غربی

116/189بویراحمد

115/316قم93/486خراسان رضوی71/450خراسان رضوی63/794خراسان شمالی
105/381ایالم92/255خراسان شمالی70/130خراسان جنوبی61/438خراسان جنوبی

چهارمحال و 92/250گیالن69/822اردبیل61/365ایالم
102/074بختیاری

چهارمحال و 
خراسان 88/441مازندران 59/103خراسان شمالی60/379بختیاری

99/843شمالی
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ادامهجدول5:سرانۀعوارضمالیاتبرارزشافزودهبهتفکیکاستاناز1395تا1398)تومان(
1398استان1397استان1396استان1395استان

چهارمحال و 57/663قم
89/730کرمانشاه86/722کرمانشاه56/468بختیاری

86/070مازندران86/003قم54/564کردستان57/050همدان
کهگیلویه و 

85/171گیالن84/482همدان53/216همدان55/345بویراحمد

74/199اردبیل83/374کردستان51/870آذربایجان غربی55/104کرمانشاه
72/460همدان76/036اردبیل50/374کرمانشاه51/992اردبیل
66/288لرستان62/479آذربایجان غربی48/930لرستان51/167گلستان
65/088آذربایجان غربی61/603گلستان48/118گلستان50/584کردستان

سیستان و 
63/164گلستان60/579لرستان48/088ایالم40/785بلوچستان

سیستان و 40/690لرستان
سیستان و 42/525بلوچستان

سیستان و 53/728بلوچستان
51/597بلوچستان

میانگین 
میانگین 142/470کشوری

میانگین 147/962کشوری
میانگین 196/945کشوری

278/049کشوری

منبع: مجموع عوارض موضوع بند )الف( ماده )۳۸( شماره گذاری، گاز طبیعی و آالیندگی، سازمان امور مالیاتی کشور، و 
یافته های پژوهش

عالوه بر این، با محاسبه سرانه عوارض آالیندگی توزیعی در سطح استان ها1 بر اساس سال 1398 
در طی سال های 1395 تا 1398 مشاهده می شود که استان بوشهر با بیش ترین میزان سرانه عوارض 
آالیندگی در رتبه اول قرار گرفته و تفاوت قابل توجهی با سایر استان ها داشته است. در سال 1398، 
عوارض آالیندگی استان بوشهر 678 هزار تومان بوده که این بیانگر اختالف بیش از 22/4 برابر واحدی 
پرداختی 12  ارزش افزوده  بر  مالیات  تومان( است. سرانه عوارض  میانگین سرانه کشوری )30 هزار 
استان کشور کم تر از یک هزار تومان بوده است. نکته حائز اهمیت دیگر در این باره تغییر زیاد 11/4 

واحدی سرانه عوارض آالیندگی در استان بوشهر در سال 1398 نسبت به سال 1395 بوده است. 

1. جدول مربوطه به دلیل محدودیت فضا در مقاله گنجانده نشده است. در صورت تقاضا از نویسندۀ مسئول در 
دسترس خواهد بود.
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عملکردتوزیعاستانیبهتفکیکشهریوروستایی

همان طور که در بخش های قبل نیز بیان شد، در سال 1395 عوارض موضوع بند )الف( ماده )38( 
قانون مالیات بر ارزش افزوده وصولی هر شهرستان، به موجب ماده )132( قانون برنامه پنجم توسعه، 
به نسبت جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری های همان شهرستان توزیع می شد. عوارض آالیندگی 
نیز به شهرستان های تاثیرپذیرفته برحسب جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری های همان شهرستان 
توزیع می شد. با اجرای قانون برنامه ششم توسعه از سال 1396، تغییر مهمی رخ داد و به موجب بند 
)ب( ماده )6(، عوارض موضوع بند )الف( ماده )38( قانون مالیات بر ارزش افزوده هر استان در سطح 
همان استان تجمیع می شد و به نسبت 70 درصد شهرها و 30 درصد روستاها و مناطق عشایري و 
بر اساس شاخص جمعیت به حساب شهرداري ها و دهیاري ها واریز مي گردد. اما در قانون بودجه سال 
1397، مفاد بند )ط( تبصره )6( و در قانون بودجه 1398، مفاد جزء 3 بند )ه( تبصره )6(، و نیز در 
قانون بودجه 1399، جزء )3( بند )د( تبصره )6( در تهران و شهرستان های مشابه، که نسبت جمعیت 
شهری به روستایی بسیار باالست، عوارض به صورت 88 درصد در نقاط شهری و 12 درصد در نقاط 

روستایی و عشایری توزیع می گردد. 
در جدول )6(، عوارض پرداختی به استان های کشور به تفکیک سرانه شهری و روستایی در طی 
سال های 1395 تا 1398 نشان داده شده است. در سال 1395، استان های تهران، بوشهر، و مرکزی 
به ترتیب 365، 299، و 221 هزار تومان بیش ترین سرانه عوارض شهری را دریافت کرده اند. در  با 
طرف مقابل، استان های لرستان، کردستان، و اردبیل با به ترتیب 46، 51، و 54 هزار تومان کم ترین 
مقدار سرانه عوارض شهری دریافتی را داشته اند و نیز میانگین سرانه شهری کشور 165 هزار تومان 
بر  مالیات  آالیندگی  دارای صنایع  و  استان های صنعتی  است که  آن  بیانگر  این موضوع  است.  بوده 
لرستان و کردستان  استان های کشاورزی  باالیی دریافت می کنند.  و عوارض آالیندگی  ارزش افزوده 
به دلیل معافیت بخش کشاورزی از مالیات بر ارزش افزوده کم ترین سرانه شهری را دریافت کرده اند. 
استان های البرز، بوشهر، و مرکزی با به ترتیب 224، 212، و 197 هزار تومان بیش ترین سرانه عوارض 
روستایی و استان های سیستان و بلوچستان، لرستان، و چهارمحال و بختیاری با به ترتیب 29، 31، و 
42 هزار تومان کم ترین میزان سرانه عوارض روستایی را دریافت کرده اند، همچنین میانگین سرانه 

روستایی کشوری 77 هزار تومان بوده است. 
در سال 1396، کل عوارض پرداختی به استان های کشور در حدود 11/818 هزار میلیارد تومان 
بوده است که 70 درصد آن )معادل 8/322 هزار میلیارد تومان( به بخش شهری و 30 درصد آن 
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)معادل 3/532 هزار میلیارد تومان( به بخش روستایی پرداخت گردیده است که با توجه به سرشماری 
با قانون 70  سال 1395، در حدود 74 درصد کل کشور شهرنشین و 26 درصد روستانشین تقریباً 
درصد )شهری( و 30 درصد )روستایی( مطابقت دارد. اما نکته مهمی که قباًل نیز اشاره گردید، یکسان 
نبودن توزیع جمعیت شهری و روستایی در استان های کشور است. بیش ترین میزان سرانه عوارض 
شهری پرداختی مربوط به استان های بوشهر، هرمزگان، و تهران با به ترتیب 375، 251، و 240 هزار 
تومان بوده و کم ترین سرانه عوارض شهری مربوط به استان های کرمانشاه، ایالم، و لرستان با به ترتیب 
46، 48، و 52 هزار تومان بوده است. همچنین، سرانه عوارض شهری کشوری برابر 140 هزار تومان 
بوده است. استان های بوشهر، تهران، و خوزستان با به ترتیب یک میلیون و 572، 568، و 460 هزار 
تومان بیش ترین سرانه عوارض روستایی را داشته اند و استان های سیستان و بلوچستان، گلستان، و 
را دریافت  تومان کم ترین سرانه عوارض روستایی  به ترتیب 26، 32، و 43 هزار  با  خراسان شمالی 

کرده اند. میانگین سرانه کشوری عوارض روستایی نیز 157 هزار تومان بوده است. 
در سال  1397، استان های بوشهر، هرمزگان، و تهران با به ترتیب 551، 409، و 389 هزار تومان 
با  بلوچستان  و  و سیستان  غربی،  آذربایجان  لرستان،  استان های  و  عوارض شهری  بیش ترین سرانه 
روستایی  مناطق  کرده اند.  دریافت  را  شهری  سرانه  کم ترین  تومان  هزار   70 و   ،65  ،59 به ترتیب 
استان های تهران، بوشهر، و یزد با به ترتیب سرانه 977، 727، و 557 هزار تومان بیش ترین سهم و 
مناطق روستایی سیستان و بلوچستان، گلستان، و آذربایجان با به ترتیب 39، 46، و 58 هزار تومان 

سرانه کم ترین سهم را از عوارض توزیعی داشته اند.
در سال 1398، سرانه شهری استان  های بوشهر، تهران، و خوزستان به ترتیب یک میلیون و 310، 
و  بلوجستان،  و  سیستان  لرستان،  استان های  شهری  سرانه  و  بیش ترین  تومان  هزار   498 و   ،775
آذربایجان غربی به ترتیب 66، 67، و 68 هزار تومان کم ترین سرانه عوارض شهری را دریافت کرده اند. 
اما در بخش سرانه عوارض روستایی استان های بوشهر، تهران، و خوزستان به ترتیب یک میلیون و 
630، یک میلیون و 70، و 826 هزار تومان بیش ترین و استان های سیستان و بلوچستان، گلستان، و 
آذربایجان غربی به ترتیب 37، 47، و 60 هزار تومان کم ترین سرانه عوارض شهری را دریافت کرده اند. 
با توجه به این که توزیع جمعیتی از لحاظ شهرنشینی و روستانشینی در همه استان ها یکسان نیست، 
بر اساس سرشماری 1395، در استان های سیستان و بلوچستان و گلستان 51 و 47 درصد جمعیت 
روستانشین هستند، در حالی که بر اساس قانون توزیع عوارض بر اساس قانون 70 درصد شهری و 
30 درصد روستایی است. در طرف مقابل استان های قم، تهران، و البرز به ترتیب تنها 5، 6، و 7 درصد 
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جمعیت روستایی دارند. پس  توزیع عوارض نه تنها به صورت ناعادالنه در میان استان ها، بلکه در سطح 
مناطق شهری و روستایی استان ها نیز به شکل ناعادالنه ای توزیع گردیده است. هرچند که در واقعیت، 
میزان عوارض پرداختی در سطح خود استان ها نیز متناسب با قانون مد نظر 70-30 صورت نگرفته 
است، ولی با این حال با توجه به متفاوت بودن بافت شهری و روستایی استان ها، در نظرگرفتن یک 
قانون مشترک برای کل کشور تصمیم کاماًل نادرستی است )البته در سال های 1397 و 1398 توزیع 
عوارض برای تهران به صورت 88 درصد شهری و 12 درصد روستایی تغییر یافته است(. برای مثال، در 
سال 1398 سرانه عوارض شهری استان البرز 127 هزار تومان بوده است، در حالی که سرانه عوارض 
روستایی آن با 662 هزار تومان بیش از 5/2 برابر سرانه شهری بوده است. در استان قم سرانه روستایی 
با 730 هزار تومان حدود 8/7 برابر سرانه شهری 84 هزار تومان بوده است. در طرف مقابل، سرانه 
عوارض شهری )493 هزار تومان( استان هرمزگان بیش از دوبرابر سرانه روستا )236 هزار تومان( 
بوده است. سرانه عوارض شهری استان سیستان و بلوچستان با 66 هزار تومان حدود 1/8 برابر سرانه 

عوارض روستایی 37 هزار تومان بوده است.  

نابرابریشهروروستایی)درونشهرستانی(

بین  بلکه  است،  متفاوت  مختلف  استان های  بین  نه تنها  روستایی  و  شهری  جمعیت  نسبت 
شهرستان های مختلف یک استان نیز تفاوت های قابل توجهی وجود دارد. استفاده از فرمول های ساده 
نابرابری  های شایان توجهی بین شهرها و روستاها منجر گردد.  به  و واحد برای کل کشور می تواند 
استان  سطح  در   1398 سال  در  مثال،  برای  است.  ناعادالنه  بسیار  نیز  استان  درون  عوارض  توزیع 
بوشهر، سرانه عوارض شهری شهرستان عسلویه 9 میلیون و 822 هزار تومان بوده است که نسبت به 
سرانه عوارض شهری شهرستان بوشهر با 710 هزار تومان بیش از 13/8 برابر بوده است. در استان 
خوزستان نیز سرانه عوارض روستایی شهرستان بندر ماهشهر با یک میلیون 683 هزار تومان اختالف 
2/67 برابر واحدی نسبت به سرانه عوارض روستایی شهرستان دشت آزادگان دارد. نمونه های دیگری 
از این قبیل باز در سال 1398 و نیز سال های دیگر به وضوح قابل مشاهده است. در جدول )7(، پنج 
شهرستان دریافت کننده باالترین و پایین ترین سرانه عوارض توزیعی را به تفکیک شهری و روستایی 

طی سال های 1398-1395 نشان داده است.
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جدول6:سرانهعوارضواریزیبهتفکیکشهریوروستایی)تومان(-رتبهبندیبراساسحروفالفبا

استان ها
1395139613971398

روستاییشهریروستاییشهریروستاییشهریروستاییشهری
آذربایجان 

شرقی
90/30662/57188/19197/353124/043142/117130/089146/558

آذربایجان 
غربی

78/11471/10255/07645/80665/08257/55567/70460/138

53/53048/69770/71557/91073/67581/09572/07078/760اردبیل
171/624153/809139/242363/014201/418397/125278/358675/580اصفهان
130/028224/019106/263567/629123/588460/587127/473662/131البرز
66/42250/52648/36647/49492/000103/911104/288107/724ایالم
298/772212/246375/495229/352551/315726/6951/310/9161/629/985بوشهر
364/861177/157239/5211/572/127389/494976/883497/9341/069/735تهران

چهارمحال و 
بختیاری

70/71641/89460/66648/961100/86991/466107/27592/773

خراسان 
جنوبی

67/28153/02180/88154/645141/549107/882134/84499/807

خراسان 
رضوی

91/19465/78268/32979/91788/973105/728126/251152/277

خراسان 
شمالی

67/61158/89771/78942/829106/62473/821117/78776/823

219/828272/081338/733340/474775/481826/255-201/032خوزستان
146/425110/707152/732135/857199/854183/164277/617249/907زنجان
143/05995/233196/767334/429167/415264/402199/441339/888سمنان

سیستان و 
بلوچستان

53/72728/58459/58326/44369/58738/77566/85637/211

104/81093/36175/48577/895100/26794/209128/428127/474فارس
165/235135/886172/655219/751163/439210/090194/151248/470قزوین

57/4957/93753/987460/84775/588291/57584/143730/588قم
51/19649/10453/57956/94779/26593/316125/085141/135کردستان
149/39388/267198/523130/372308/659201/361398/829258/842کرمان
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ادامهجدول6:سرانهعوارضواریزیبهتفکیکشهریوروستایی)تومان(-رتبهبندیبراساسحروفالفبا

استان ها
1395139613971398

روستاییشهریروستاییشهریروستاییشهریروستاییشهری
56/35451/26546/28862/91677/868113/89780/614117/713کرمانشاه

کهگیلویه و 
بویراحمد

56/41453/993126/80070/637192/330124/110136/05491/043

56/09945/53461/99332/26775/48745/74377/64046/627گلستان
84/82871/44082/64863/20199/11380/39091/60074/060گیالن
46/04230/95351/86843/58759/36662/78565/87067/050لرستان
77/19676/05689/09253/661103/97567/182101/20465/359مازندران
221/562196/842194/746297/492271/669413/511404/549603/198مرکزی

130/527115/412250/892124/481408/553200/241493/714236/995هرمزگان
58/27754/94258/30044/48692/27571/10277/47763/845همدان

166/951182/042164/208397/507227/125556/906231/152558/375یزد
میانگین 
سرانه 
کشوری

165/46076/874140/093170/414203/503181/752286/122254/959

منبع: مجموع عوارض موضوع بند )الف( ماده )۳۸( شماره گذاری، گاز طبیعی، و آالیندگی، سازمان امور مالیاتی کشور، و 
یافته های پژوهش
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جدول7:پنجشهرستاندریافتکنندۀبیشترینوکمترینسرانهعوارضتوزیعیبهتفکیکشهریوروستاییطیسالهای1398-1395)تومان(

1395139613971398
شهری

9/822/448عسلویه- بوشهر2/699/061عسلویه- بوشهر1/045/482عسلویه- بوشهر1/209/842مهر- فارس
2/544/637کنگان- بوشهر962/095بندر ماهشهر- خوزستان470/929کمیجان- مرکزی1/170/183اشتهارد- البرز
1/661/644بندر ماهشهر- خوزستان633/177شازند- مرکزی460/502ری- تهران928/639عسلویه- بوشهر

1/314/131کارون- خوزستان562/908ری- تهران410/171دیلم- بوشهر694/400ری- تهران
بندر ماهشهر- 

1/295/073شادگان- خوزستان548/970دیلم- بوشهر409/090شازند- مرکزی682/504خوزستان

286/122ميانگين شهری کشور203/503ميانگين شهری کشور140/093ميانگين شهری کشور165/460ميانگين شهری کشور
64/680ارومیه- آذربایجان غربی61/235ارومیه- آذربایجان غربی45/152کرمانشاه- کرمانشاه16/232بافق- یزد

62/451خرم آباد- لرستان58/199ماکو- آذربایجان غربی44/909جوانرود- کرمانشاه15/571رومشگان- لرستان
دلگان- سیستان و 

زابل- سیستان و 57/770بروجرد- لرستان44/800ثالث باباجانی- کرمانشاه13/788بلوچستان
61/977بلوجستان

61/680ماکو- آذربایجان غربی56/749الیگودرز- لرستان44/629سرپل ذهاب- کرمانشاه13/440ریگان- کرمان
آران و بیدگل- 

زاهدان- سیستان و 56/093خرم آباد- لرستان38/591مهران- ایالم 6/572اصفهان
60/234بلوچستان
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ادامهجدول7:پنجشهرستاندریافتکنندۀبیشترینوکمترینسرانهعوارضتوزیعیبهتفکیکشهریوروستاییطیسالهای1398-1395)تومان(

1395139613971398
روستایی

5/372/201عسلویه- بوشهر4/005/920تهران- تهران1/750/157تهران- تهران1/253/417اشتهارد- البرز
2/636/630کنگان- بوشهر2/171/613عسلویه- بوشهر1/668/752قرچک- تهران1/143/617مهر- فارس

1/683/228بندر ماهشهر- خوزستان1/014/930بندر ماهشهر- خوزستان1/664/156اسالمشهر- تهران859/204عسلویه- بوشهر
1/331/757کارون- خوزستان917/265فیروزکوه- تهران1/664/120فیروزکوه- تهران665/270مبارکه- اصفهان

1/328/103هفتگل- خوزستان898/344شمیرانات- تهران1/661/702شمیرانات- تهران567/143بندرلنگه- هرمزگان
254/959ميانگين روستایی کشور181/752ميانگين روستایی کشور170/414ميانگين روستایی کشور76/695ميانگين روستایی کشور

دلگان- سیستان و 17/814رومشگان- لرستان
قصرقند- سیستان و 25/872بلوچستان

قصرقند- سیستان و 36/959بلوچستان
35/233بلوچستان

قصرقند-  سیستان و 17/705دلفان- لرستان
مهرستان- سیستان و 25/675بلوچستان

فنوج- سیستان و 36/790بلوچستان
34/832بلوچستان

فنوج- سیستان و 12/106امیدیه- خوزستان
ایرانشهر- سیستان و 25/652بلوچستان

سیب وسوران- سیستان و 36/562بلوچستان
34/828بلوچستان

زاهدان- سیستان و 
مهرستان- سیستان و 11/752بلوچستان

سیب وسوران- سیستان 25/556بلوچستان
ایرانشهر- سیستان و 36/187و بلوچستان

34/774بلوچستان

سیب و سوران- سیستان و 7/255آران و بیدگل- اصفهان
فنوج- سیستان و 25/433بلوچستان

دلگان- سیستان و 35/964بلوچستان
34/170بلوچستان
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در شکل )1پ(، میانگین سرانه عوارض توزیعی به هر شهرستان برای سه سال 1396 تا 1398 به 
قیمت ثابت 1395 به صورت پنجک های درآمدی برای سرانه شهری، روستایی، و کل نشان داده شده 
است. مشخص است، در حالی که میانگین سرانه عوارض شهری برای سه سال از 1396 تا 1398 به 
قیمت ثابت 1395 برای استان قم جزو پنجک اول است، عوارض روستایی نظیر این استان جزو پنجک 

پنجم و با 731 هزار تومان برای سال 1398 از بیش ترین برخورداران از عوارض محسوب می شود.
عالوه بر عوارض از محل مالیات بر ارزش افزوده که به صورت استانی و بر اساس قواعد بودجه توزیع 
می شود، دولت نیز از محل سایر منابع برای هزینه های عمرانی )تملک دارایی سرمایه ای( و هزینه ای 
)جاری(، منابعی را در اختیار استان ها و از طریق شورای برنامه ریزی استانی قرار می دهد. جدول )8(، 
سرانه پرداختی عوارض، هزینه تملک، و هزینه جاری را برای استان های مختلف ترسیم کرده  است، که 
به وضوح نشان می دهد نحوۀ توزیع در قالب منابع بودجه ای در استان های کشور بسیار عادالنه تر است. 
برای مثال، متوسط سرانه هزینه جاری استان ها )در بودجه استانی( برابر 138 هزار تومان در سال 
1397 بوده است که برای استان ایالم )بیش ترین سرانه هزینه جاری استانی( حدود 2/7 برابر و برای 
استان تهران )کم ترین هزینه سرانه جاری استانی( 0/4 متوسط کشوری بوده است. در مقابل، متوسط 
سرانه تملک دارایی سرمایه ای )در بودجه استانی( برابر 90 هزار تومان در سال 1397 بوده است که 
برای استان کهگیلویه و بویراحمد )بیش ترین سرانه تملک دارایی های سرمایه ای استانی( 3/9 برابر 
و برای استان تهران )کم ترین سرانه تملک دارایی های سرمایه ای استانی( 0/2 متوسط کشوری بوده 
است. دلیل این که استان تهران کم ترین است کاماًل واضح است، چرا که دولت پروژه های ملّی متعددی 
در تهران، اصفهان، و البرز هزینه کرده است. در مقابل، سرانۀ عوارضی )از محل مالیات ارزش افزوده 
برابر و استان سیستان و  با 3  برابر 204 هزار تومان داشته است که سرانه استان بوشهر  میانگین( 
بلوچستان با 0/3 نسبت به متوسط کشوری کم ترین بوده است. شایان ذکر است که واریانس توزیع 
عوارض بین استان ها حدود 2/3 برابر واریانس توزیع تملک دارایی سرمایه ای است که معیار مشخصی 

از ناعدالتی است.
مانند  شاخص ها  سایر  به  که  است  مشخص  بودجه  قالب  در  استانی  توزیع  در  دیگر،  سوی  از 
محرومیت نیز توجه ویژه می شود. برای مثال، سرانه استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با سرانه 
کشوری در منابع بودجه حدود 0/9 است، در حالی که همین شاخص برای سهم عوارض 0/3 است. 
بودجه  محل  از  سرانه  صورت  به  کشوری  متوسط  برابر  دقیقاً  که  است  لرستان  استان  دیگر  مثال 
تخصیص می یابد، ولی در عوارض سهم این استان به صورت سرانه 37 درصد متوسط کشوری است.
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جدول8:سرانهبودجههایاستانیبهتفکیکعوارض،تملک،وجاری-1397

استان
سرانه  هزینه-جاری 

از محل بودجه 
)تومان(

سرانه تملک دارایی های 
سرمایه ای از محل بودجه 

)تومان( 

سرانه عوارض از محل 
3 درصد ماليات بر 
ارزش افزوده )تومان(

112/45651/722129/324آذربایجان شرقی
124/920113/89362/622آذربایجان غربی

203/181132/81776/183اردبیل
106/20337/253233/550اصفهان
82/20323/282153/252البرز
382/455280/83496/176ایالم
225/902323/406617/603بوشهر
52/62714/342443/873تهران

چهارمحال و 
233/03690/26197/607بختیاری

319/389220/479128/607خراسان جنوبی
97/61360/02397/149خراسان رضوی
235/715128/38592/297خراسان شمالی

122/947258/002341/118خوزستان
208/404101/701194/459زنجان
322/576124/015197/113سمنان

سیستان و 
136/759129/97854/385بلوچستان 

133/18480/113100/787فارس
164/51666/771177/871قزوین

137/77666/01395/211قم
187/862156/89183/406کردستان
163/370115/260276/371کرمان

198/056118/21486/846کرمانشاه
کهگیلویه و 

302/664355/214162/620بویراحمد

180/16170/34762/257گلستان
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ادامهجدول8:سرانهبودجههایاستانیبهتفکیکعوارض،تملک،وجاری-1397

استان
سرانه  هزینه-جاری 

از محل بودجه 
)تومان(

سرانه تملک دارایی های 
سرمایه ای از محل بودجه 

)تومان( 

سرانه عوارض از محل 
3 درصد ماليات بر 
ارزش افزوده )تومان(

177/58551/70692/275گیالن
182/090115/94960/597لرستان
170/05757/17088/441مازندران
173/43674/704311/089مرکزی

985/167194/149319/107هرمزگان
160/40065/96884/549همدان

218/20896/817289/539یزد
137/57190/157204/486میانگین کشوری

منبع: داده سرانه بودجه از جدول )10( قانون بودجه سال 1۳۹۹، یافته های پژوهش

روشآماریوتحلیلنتایج

ارزش افزوده در سطح  توزیع عوارض  نابرابری  اطالعات،  و  آمار  از  استفاده  با  قبل  در بخش های 
استانی، شهرستانی )درون استانی(، و شهری و روستایی به تفصیل توضیح داده شد. در این بخش نیز 
با استفاده از شاخص ضریب جینی به این امر پرداخته می شود که تاییدکنندۀ بخش های پیشین است.
مطابق جدول )9(، در سال 1395، شاخص ضریب جینی توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده در 
سطح استان های کشور 0/64 است که حاکی از مقدار به نسبت باالیی است.1 باال بودن ضریب جینی 
توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده نشان از نابرابری توزیع این نوع عوارض در سطح کشور )استان های 
مختلف( دارد. اما در سال 1396، با توجه به تغییر قانون توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده، مقدار 
ضریب جینی توزیع عوارض بهبود اندکی داشته و به مقدار 0/61 رسیده است. سال 1397 تغییرات 
محسوسی نسبت به سال 1396 نداشته است. اما در سال 1398، با وجود عدم تغییر در قانون توزیع 
عوارض مالیات بر ارزش افزوده، دوباره توزیع عوارض ارزش افزوده در سطح استان ها بدتر شده و مقدار 

ضریب جینی آن 0/67 بوده است.

1. نتایج استان های بوشهر و خوزستان در سال 1395 به دلیل ناقصی اطالعات فاقد اعتبار هستند.
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چگونگی توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده در بین جمعیت شهری و روستایی در سطح کشور 
مناطق شهری  عوارض  توزیع  است. در سال 1395، ضریب جینی  بوده  روبه رو  نابرابری هایی  با  نیز 
مقدار 0/69 بوده است که از نابرابری باالی توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده در مناطق شهری 
استان های کشور حکایت دارد. ضریب جینی توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده در سطح روستاها 
و مناطق روستایی کشور 0/41 بوده که هرچند نسبت به مناطق شهری وضعیت بهتری داشته است، 
ولی باز مقدار معناداری بوده است. اما در سال 1396، ضریب جینی مناطق شهری با بهبود جزئی به 
مقدار 0/62 رسیده است، ولی ضریب جینی مناطق روستایی نسبت به سال قبل وضعیت بدتری پیدا 
کرده و به مقدار 0/61 رسیده است. در سال های 1397 و 1398 تغییرات محسوسی نداشته  و همواره 
باالی 0/60 و 0/50 بوده است. پس می توان بیان نمود که مقدار ضریب جینی باالی توزیع عوارض 
مالیات بر ارزش افزوده در سطح استانی و نیز شهری و روستایی گویای توزیع نابرابر عوارض مالیات بر 

ارزش افزوده در طی بازده 1398-1395 است.

جدول9:ضریبجینیتوزیععوارضمالیاتبرارزشافزودهدرسطحاستانوبراساسجمعیتشهری
وروستایی

1395139613971398سال
سطح 
کشور

کلروستاییشهریکلروستاییشهریکلروستاییشهریکلروستاییشهری
0/6910/412620/640640/618380/608750/615460/652210/51550/619290/699420/580790/67052

شهرستان ها  بین  ارزش افزودۀ  بر  مالیات  عوارض  توزیع  جینی  ضریب  می توان  همچنین، 
در  ارزش افزوده  عوارض  توزیع  مقادیر ضریب جینی  کلی،  حالت  در  کرد.1  تحلیل  را  )درون استانی( 
سطح شهرستان های مختلف در سال 1395 باال بوده است. شهرستان های استان تهران با ضریب توزیع 
عوارض مالیات بر ارزش افزوده 0/86 باالترین مقدار را داشته اند که این مقدار بیانگر ناعادالنه تر بودن 
توزیع بین شهرستانی در استان تهران نسبت به استان های دیگر کشور است. همچنین، توزیع عوارض 
به  بهتری نسبت  با مقدار 0/40 وضعیت نسبی  ارزش افزوده بین شهرستانی استان قزوین  بر  مالیات 
سایر استان های دیگر داشته است. اما در سال 1396، متناسب با تغییر قانون توزیع عوارض از حیطه 

1. این جدول در صورت درخواست از نویسندۀ مسئول، همراه با سایر جداول مورد اشاره در متن، در اختیار 
خواننده قرار خواهد گرفت.
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هر شهرستان به استان، توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سال 1395 وضعیت نسبی 
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بوشهر با مقدار ضریب جینی 0/33 توزیع عادالنه تری نسبت به سایر استان های کشور داشته است. 
بیش ترین مقدار ضریب جینی توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده بین شهرستانی مربوط به استان 
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ارزش افزوده در مناطق روستایی منجر گردیده است.
حال پرسش اساسی آن است که اثرات توزیع نامتوازن مالیات ارزش افزوده بر اقتصاد استان چگونه 
است. با توجه به داده تابلویی که در این پژوهش در اختیار است، به این پرسش پاسخ می دهیم. معادله 

تصریح مورد عالقه ما در پژوهش حاضر به صورت زیر است:
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تری  هتوزیع عادالن 23/۰ با مقدار ضریب جینی ن سمنان نسبت به سایر مناطق کشورهای استا مناطق روستایی شهرستان ،است. همچنین
 اند. داشته

حیطه شهرستان به استان و هم  افزوده که هم شامل تغییری در توزیع عوارض مالیات بر ارزش، با توجه به تغییر اساس13۳۴اما در سال 
توزیع عوارض در بین مناطق شهری و روستایی با تغییرات محسوسی همراه بوده  ،ع در بافت جمعیت شهری و روستایی استتوزی نحوۀ

وضعیت  ،همانند تهران و خراسان رضوی ،انددارای بافت جمعیت شهری غالب بودهکه  یهای ی استانیاست که معموالً مناطق روستا
کاهش  3۳/۰ به ۱۴/۰ های استان تهران ازستانضریب جینی مناطق روستایی شهرکه  طوریاند؛ به داشته 13۳۱بهتری نسبت به سال 

افزوده تنها در جینی توزیع عوارض مالیات بر ارزشضریب  13۳۳و  13۳۱در سال  ،طور که بیان گردیدپیدا کرده است. همان
ون توزیع در انکه این تغییرات به دلیل تغییر مجدد ق ،های استان تهران تغییرات محسوسی داشته و افزایش پیدا کرده استشهرستان

درصد شهری و روستایی  12-۳۳درصد شهری و روستایی به  3۰-۱۰متناسب با بافت جمعیتی تهران از قانون  هاشهر تهران و شهرستان
 گردیده است.منجر افزوده در مناطق روستایی  مالیات بر ارزش بوده است که به افزایش توزیع ناعادالنه

افزوده بر اقتصاد استان چگونه است. با توجه به داده تابلویی که در توزیع نامتوازن مالیات ارزشثرات اساسی آن است که ا پرسشحال 
 صورت زیر است:ه ب پژوهش حاضردهیم. معادله تصریح مورد عالقه ما در  پاسخ می پرسشبه این  ،در اختیار است پژوهشاین 

                       
اند. واحد مشاهده ما در این  صورت متغیرهای مجازی تعریف شدهه که ب استمتغیر ثابت سال    متغیر ثابت استان و    این تصریح  در

و بیکاری و سایر متغیرهای  ،تمام اثرات ثابت استانی از جمله جمعیت استان، سطح سواد    .برابر استان است   پس است،تصریح استان 
خواهیم اثر  متغیر مورد عالقه ماست که می     دهد. اند پوشش میسال داده ما تغییرات اندکی داشتهکه در طول چهار  ه رامربوط

آمده     و همچنین سایر متغیرهای استان در  افزوده توزیعی در استانیتم ارزشلگار افزوده را روی آن بسنجیم. متغیر عوارض ارزش
 است. 
تصریح مشاهده شد که مالیات  که در اینبود. جالب آن    لگاریتم تولید ناخالص داخلی به عنوان  ،تصریحی که مطالعه شد اولین
اثری بر تولید ناخالص داخلی استان ندارد. توجه به این نکته ضروری  تقریباً استان و همچنین بین روستا و شهر افزوده توزیعی درارزش

 پس است.زا تغییر کرده صورت برونه توان فرض کرد ب است که متغیر عوارض استانی بر اساس توضیحی که در بخش قبل داده شد، می
انتظار ما آن است که افزایش عوارض توزیعی  ،عین حالافزوده وجود ندارد. در زایی متغیر مالیات بر ارزش رانی از دروندر این تحلیل تگ

معنادار  ،طور که توضیح داده شدولی همان ،آید دست می هدر استان موجب افزایش تولید ناخالص داخلی استان شود. این اثر مثبت ب
 1استان است. 31 زمانی صرفاًهای درونه احتمال آن است که تعداد مشاهدهنیست. دلیل اصلی این نتیج
گذارد. نظریه  در استان تاثیر میدرآمدی افزوده در یک استان بر نابرابری آن است که آیا افزایش عوارض ارزشدومین تصریح مورد عالقه 

نی کاهش استادروندرآمدی باید نابرابری  ،تر باشد بیش ،گیرد که در اختیار استان قرار می ،افزودهاگر عوارض ارزش کند اقتصادی بیان می
افزوده بسیار ناعادالنه که نشان داده شد سرانه توزیع عوارض ارزشانتظار ضریب منفی در این تصریح وجود دارد. با توجه به آن پسیابد. 
است که توزیع ناعادالنه عوارض باعث افزایش نابرابری ، به این معندست آید هاگر ضریب منفی مورد انتظار ب ،شود ها انجام می استان بین

 تصریح مورد نظر را گزارش کرده است: نتایج ،(1۰)جدول . خواهد شد و ضریب جینی را افزایش خواهد داددرآمدی 
 

 افزوده استان بر ضریب جینی استاناثر عوارض ارزش :۹5جدول 
  (1) (2) (3) (4) (۱) (۴) 

 
 جینی روستایی جینی شهری جینی استانی

              
-۰۱۴3/۰ لگاریتم عوارض ۰۱۳۳/۰- 113/۰  ۰۳۰1/۰  ۰۳۱3/۰- ۰۳۴۳/۰- 

 
(۰۰4/2-) (۰3۳/2-) (4۳۱/۰) (2۳۳/۰) (4۱2/1-) (4۱1/1-) 

 لگاریتم تولید استانی


2۳۱/۰ 


12۴/۱ 


۰۳۳۱/۰ 

                                      
 . خواهد گرفتقرار  خواننده نویسنده مسئول در اختیار درخواست ازدر صورت  . نتایج این تصریح1

 متغیر ثابت سال است که به صورت متغیرهای مجازی 
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 متغیر ثابت استان و 

1۳ 
 

تری  هتوزیع عادالن 23/۰ با مقدار ضریب جینی ن سمنان نسبت به سایر مناطق کشورهای استا مناطق روستایی شهرستان ،است. همچنین
 اند. داشته

حیطه شهرستان به استان و هم  افزوده که هم شامل تغییری در توزیع عوارض مالیات بر ارزش، با توجه به تغییر اساس13۳۴اما در سال 
توزیع عوارض در بین مناطق شهری و روستایی با تغییرات محسوسی همراه بوده  ،ع در بافت جمعیت شهری و روستایی استتوزی نحوۀ

وضعیت  ،همانند تهران و خراسان رضوی ،انددارای بافت جمعیت شهری غالب بودهکه  یهای ی استانیاست که معموالً مناطق روستا
کاهش  3۳/۰ به ۱۴/۰ های استان تهران ازستانضریب جینی مناطق روستایی شهرکه  طوریاند؛ به داشته 13۳۱بهتری نسبت به سال 

افزوده تنها در جینی توزیع عوارض مالیات بر ارزشضریب  13۳۳و  13۳۱در سال  ،طور که بیان گردیدپیدا کرده است. همان
ون توزیع در انکه این تغییرات به دلیل تغییر مجدد ق ،های استان تهران تغییرات محسوسی داشته و افزایش پیدا کرده استشهرستان

درصد شهری و روستایی  12-۳۳درصد شهری و روستایی به  3۰-۱۰متناسب با بافت جمعیتی تهران از قانون  هاشهر تهران و شهرستان
 گردیده است.منجر افزوده در مناطق روستایی  مالیات بر ارزش بوده است که به افزایش توزیع ناعادالنه

افزوده بر اقتصاد استان چگونه است. با توجه به داده تابلویی که در توزیع نامتوازن مالیات ارزشثرات اساسی آن است که ا پرسشحال 
 صورت زیر است:ه ب پژوهش حاضردهیم. معادله تصریح مورد عالقه ما در  پاسخ می پرسشبه این  ،در اختیار است پژوهشاین 

                       
اند. واحد مشاهده ما در این  صورت متغیرهای مجازی تعریف شدهه که ب استمتغیر ثابت سال    متغیر ثابت استان و    این تصریح  در

و بیکاری و سایر متغیرهای  ،تمام اثرات ثابت استانی از جمله جمعیت استان، سطح سواد    .برابر استان است   پس است،تصریح استان 
خواهیم اثر  متغیر مورد عالقه ماست که می     دهد. اند پوشش میسال داده ما تغییرات اندکی داشتهکه در طول چهار  ه رامربوط

آمده     و همچنین سایر متغیرهای استان در  افزوده توزیعی در استانیتم ارزشلگار افزوده را روی آن بسنجیم. متغیر عوارض ارزش
 است. 
تصریح مشاهده شد که مالیات  که در اینبود. جالب آن    لگاریتم تولید ناخالص داخلی به عنوان  ،تصریحی که مطالعه شد اولین
اثری بر تولید ناخالص داخلی استان ندارد. توجه به این نکته ضروری  تقریباً استان و همچنین بین روستا و شهر افزوده توزیعی درارزش

 پس است.زا تغییر کرده صورت برونه توان فرض کرد ب است که متغیر عوارض استانی بر اساس توضیحی که در بخش قبل داده شد، می
انتظار ما آن است که افزایش عوارض توزیعی  ،عین حالافزوده وجود ندارد. در زایی متغیر مالیات بر ارزش رانی از دروندر این تحلیل تگ

معنادار  ،طور که توضیح داده شدولی همان ،آید دست می هدر استان موجب افزایش تولید ناخالص داخلی استان شود. این اثر مثبت ب
 1استان است. 31 زمانی صرفاًهای درونه احتمال آن است که تعداد مشاهدهنیست. دلیل اصلی این نتیج
گذارد. نظریه  در استان تاثیر میدرآمدی افزوده در یک استان بر نابرابری آن است که آیا افزایش عوارض ارزشدومین تصریح مورد عالقه 

نی کاهش استادروندرآمدی باید نابرابری  ،تر باشد بیش ،گیرد که در اختیار استان قرار می ،افزودهاگر عوارض ارزش کند اقتصادی بیان می
افزوده بسیار ناعادالنه که نشان داده شد سرانه توزیع عوارض ارزشانتظار ضریب منفی در این تصریح وجود دارد. با توجه به آن پسیابد. 
است که توزیع ناعادالنه عوارض باعث افزایش نابرابری ، به این معندست آید هاگر ضریب منفی مورد انتظار ب ،شود ها انجام می استان بین
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در این تصریح 
 تمام اثرات 

1۳ 
 

تری  هتوزیع عادالن 23/۰ با مقدار ضریب جینی ن سمنان نسبت به سایر مناطق کشورهای استا مناطق روستایی شهرستان ،است. همچنین
 اند. داشته

حیطه شهرستان به استان و هم  افزوده که هم شامل تغییری در توزیع عوارض مالیات بر ارزش، با توجه به تغییر اساس13۳۴اما در سال 
توزیع عوارض در بین مناطق شهری و روستایی با تغییرات محسوسی همراه بوده  ،ع در بافت جمعیت شهری و روستایی استتوزی نحوۀ

وضعیت  ،همانند تهران و خراسان رضوی ،انددارای بافت جمعیت شهری غالب بودهکه  یهای ی استانیاست که معموالً مناطق روستا
کاهش  3۳/۰ به ۱۴/۰ های استان تهران ازستانضریب جینی مناطق روستایی شهرکه  طوریاند؛ به داشته 13۳۱بهتری نسبت به سال 

افزوده تنها در جینی توزیع عوارض مالیات بر ارزشضریب  13۳۳و  13۳۱در سال  ،طور که بیان گردیدپیدا کرده است. همان
ون توزیع در انکه این تغییرات به دلیل تغییر مجدد ق ،های استان تهران تغییرات محسوسی داشته و افزایش پیدا کرده استشهرستان

درصد شهری و روستایی  12-۳۳درصد شهری و روستایی به  3۰-۱۰متناسب با بافت جمعیتی تهران از قانون  هاشهر تهران و شهرستان
 گردیده است.منجر افزوده در مناطق روستایی  مالیات بر ارزش بوده است که به افزایش توزیع ناعادالنه

افزوده بر اقتصاد استان چگونه است. با توجه به داده تابلویی که در توزیع نامتوازن مالیات ارزشثرات اساسی آن است که ا پرسشحال 
 صورت زیر است:ه ب پژوهش حاضردهیم. معادله تصریح مورد عالقه ما در  پاسخ می پرسشبه این  ،در اختیار است پژوهشاین 

                       
اند. واحد مشاهده ما در این  صورت متغیرهای مجازی تعریف شدهه که ب استمتغیر ثابت سال    متغیر ثابت استان و    این تصریح  در

و بیکاری و سایر متغیرهای  ،تمام اثرات ثابت استانی از جمله جمعیت استان، سطح سواد    .برابر استان است   پس است،تصریح استان 
خواهیم اثر  متغیر مورد عالقه ماست که می     دهد. اند پوشش میسال داده ما تغییرات اندکی داشتهکه در طول چهار  ه رامربوط

آمده     و همچنین سایر متغیرهای استان در  افزوده توزیعی در استانیتم ارزشلگار افزوده را روی آن بسنجیم. متغیر عوارض ارزش
 است. 
تصریح مشاهده شد که مالیات  که در اینبود. جالب آن    لگاریتم تولید ناخالص داخلی به عنوان  ،تصریحی که مطالعه شد اولین
اثری بر تولید ناخالص داخلی استان ندارد. توجه به این نکته ضروری  تقریباً استان و همچنین بین روستا و شهر افزوده توزیعی درارزش

 پس است.زا تغییر کرده صورت برونه توان فرض کرد ب است که متغیر عوارض استانی بر اساس توضیحی که در بخش قبل داده شد، می
انتظار ما آن است که افزایش عوارض توزیعی  ،عین حالافزوده وجود ندارد. در زایی متغیر مالیات بر ارزش رانی از دروندر این تحلیل تگ

معنادار  ،طور که توضیح داده شدولی همان ،آید دست می هدر استان موجب افزایش تولید ناخالص داخلی استان شود. این اثر مثبت ب
 1استان است. 31 زمانی صرفاًهای درونه احتمال آن است که تعداد مشاهدهنیست. دلیل اصلی این نتیج
گذارد. نظریه  در استان تاثیر میدرآمدی افزوده در یک استان بر نابرابری آن است که آیا افزایش عوارض ارزشدومین تصریح مورد عالقه 

نی کاهش استادروندرآمدی باید نابرابری  ،تر باشد بیش ،گیرد که در اختیار استان قرار می ،افزودهاگر عوارض ارزش کند اقتصادی بیان می
افزوده بسیار ناعادالنه که نشان داده شد سرانه توزیع عوارض ارزشانتظار ضریب منفی در این تصریح وجود دارد. با توجه به آن پسیابد. 
است که توزیع ناعادالنه عوارض باعث افزایش نابرابری ، به این معندست آید هاگر ضریب منفی مورد انتظار ب ،شود ها انجام می استان بین
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 برابر استان است. 

1۳ 
 

تری  هتوزیع عادالن 23/۰ با مقدار ضریب جینی ن سمنان نسبت به سایر مناطق کشورهای استا مناطق روستایی شهرستان ،است. همچنین
 اند. داشته

حیطه شهرستان به استان و هم  افزوده که هم شامل تغییری در توزیع عوارض مالیات بر ارزش، با توجه به تغییر اساس13۳۴اما در سال 
توزیع عوارض در بین مناطق شهری و روستایی با تغییرات محسوسی همراه بوده  ،ع در بافت جمعیت شهری و روستایی استتوزی نحوۀ

وضعیت  ،همانند تهران و خراسان رضوی ،انددارای بافت جمعیت شهری غالب بودهکه  یهای ی استانیاست که معموالً مناطق روستا
کاهش  3۳/۰ به ۱۴/۰ های استان تهران ازستانضریب جینی مناطق روستایی شهرکه  طوریاند؛ به داشته 13۳۱بهتری نسبت به سال 

افزوده تنها در جینی توزیع عوارض مالیات بر ارزشضریب  13۳۳و  13۳۱در سال  ،طور که بیان گردیدپیدا کرده است. همان
ون توزیع در انکه این تغییرات به دلیل تغییر مجدد ق ،های استان تهران تغییرات محسوسی داشته و افزایش پیدا کرده استشهرستان

درصد شهری و روستایی  12-۳۳درصد شهری و روستایی به  3۰-۱۰متناسب با بافت جمعیتی تهران از قانون  هاشهر تهران و شهرستان
 گردیده است.منجر افزوده در مناطق روستایی  مالیات بر ارزش بوده است که به افزایش توزیع ناعادالنه

افزوده بر اقتصاد استان چگونه است. با توجه به داده تابلویی که در توزیع نامتوازن مالیات ارزشثرات اساسی آن است که ا پرسشحال 
 صورت زیر است:ه ب پژوهش حاضردهیم. معادله تصریح مورد عالقه ما در  پاسخ می پرسشبه این  ،در اختیار است پژوهشاین 

                       
اند. واحد مشاهده ما در این  صورت متغیرهای مجازی تعریف شدهه که ب استمتغیر ثابت سال    متغیر ثابت استان و    این تصریح  در

و بیکاری و سایر متغیرهای  ،تمام اثرات ثابت استانی از جمله جمعیت استان، سطح سواد    .برابر استان است   پس است،تصریح استان 
خواهیم اثر  متغیر مورد عالقه ماست که می     دهد. اند پوشش میسال داده ما تغییرات اندکی داشتهکه در طول چهار  ه رامربوط

آمده     و همچنین سایر متغیرهای استان در  افزوده توزیعی در استانیتم ارزشلگار افزوده را روی آن بسنجیم. متغیر عوارض ارزش
 است. 
تصریح مشاهده شد که مالیات  که در اینبود. جالب آن    لگاریتم تولید ناخالص داخلی به عنوان  ،تصریحی که مطالعه شد اولین
اثری بر تولید ناخالص داخلی استان ندارد. توجه به این نکته ضروری  تقریباً استان و همچنین بین روستا و شهر افزوده توزیعی درارزش

 پس است.زا تغییر کرده صورت برونه توان فرض کرد ب است که متغیر عوارض استانی بر اساس توضیحی که در بخش قبل داده شد، می
انتظار ما آن است که افزایش عوارض توزیعی  ،عین حالافزوده وجود ندارد. در زایی متغیر مالیات بر ارزش رانی از دروندر این تحلیل تگ

معنادار  ،طور که توضیح داده شدولی همان ،آید دست می هدر استان موجب افزایش تولید ناخالص داخلی استان شود. این اثر مثبت ب
 1استان است. 31 زمانی صرفاًهای درونه احتمال آن است که تعداد مشاهدهنیست. دلیل اصلی این نتیج
گذارد. نظریه  در استان تاثیر میدرآمدی افزوده در یک استان بر نابرابری آن است که آیا افزایش عوارض ارزشدومین تصریح مورد عالقه 

نی کاهش استادروندرآمدی باید نابرابری  ،تر باشد بیش ،گیرد که در اختیار استان قرار می ،افزودهاگر عوارض ارزش کند اقتصادی بیان می
افزوده بسیار ناعادالنه که نشان داده شد سرانه توزیع عوارض ارزشانتظار ضریب منفی در این تصریح وجود دارد. با توجه به آن پسیابد. 
است که توزیع ناعادالنه عوارض باعث افزایش نابرابری ، به این معندست آید هاگر ضریب منفی مورد انتظار ب ،شود ها انجام می استان بین

 تصریح مورد نظر را گزارش کرده است: نتایج ،(1۰)جدول . خواهد شد و ضریب جینی را افزایش خواهد داددرآمدی 
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تری  هتوزیع عادالن 23/۰ با مقدار ضریب جینی ن سمنان نسبت به سایر مناطق کشورهای استا مناطق روستایی شهرستان ،است. همچنین
 اند. داشته

حیطه شهرستان به استان و هم  افزوده که هم شامل تغییری در توزیع عوارض مالیات بر ارزش، با توجه به تغییر اساس13۳۴اما در سال 
توزیع عوارض در بین مناطق شهری و روستایی با تغییرات محسوسی همراه بوده  ،ع در بافت جمعیت شهری و روستایی استتوزی نحوۀ

وضعیت  ،همانند تهران و خراسان رضوی ،انددارای بافت جمعیت شهری غالب بودهکه  یهای ی استانیاست که معموالً مناطق روستا
کاهش  3۳/۰ به ۱۴/۰ های استان تهران ازستانضریب جینی مناطق روستایی شهرکه  طوریاند؛ به داشته 13۳۱بهتری نسبت به سال 

افزوده تنها در جینی توزیع عوارض مالیات بر ارزشضریب  13۳۳و  13۳۱در سال  ،طور که بیان گردیدپیدا کرده است. همان
ون توزیع در انکه این تغییرات به دلیل تغییر مجدد ق ،های استان تهران تغییرات محسوسی داشته و افزایش پیدا کرده استشهرستان

درصد شهری و روستایی  12-۳۳درصد شهری و روستایی به  3۰-۱۰متناسب با بافت جمعیتی تهران از قانون  هاشهر تهران و شهرستان
 گردیده است.منجر افزوده در مناطق روستایی  مالیات بر ارزش بوده است که به افزایش توزیع ناعادالنه

افزوده بر اقتصاد استان چگونه است. با توجه به داده تابلویی که در توزیع نامتوازن مالیات ارزشثرات اساسی آن است که ا پرسشحال 
 صورت زیر است:ه ب پژوهش حاضردهیم. معادله تصریح مورد عالقه ما در  پاسخ می پرسشبه این  ،در اختیار است پژوهشاین 

                       
اند. واحد مشاهده ما در این  صورت متغیرهای مجازی تعریف شدهه که ب استمتغیر ثابت سال    متغیر ثابت استان و    این تصریح  در

و بیکاری و سایر متغیرهای  ،تمام اثرات ثابت استانی از جمله جمعیت استان، سطح سواد    .برابر استان است   پس است،تصریح استان 
خواهیم اثر  متغیر مورد عالقه ماست که می     دهد. اند پوشش میسال داده ما تغییرات اندکی داشتهکه در طول چهار  ه رامربوط

آمده     و همچنین سایر متغیرهای استان در  افزوده توزیعی در استانیتم ارزشلگار افزوده را روی آن بسنجیم. متغیر عوارض ارزش
 است. 
تصریح مشاهده شد که مالیات  که در اینبود. جالب آن    لگاریتم تولید ناخالص داخلی به عنوان  ،تصریحی که مطالعه شد اولین
اثری بر تولید ناخالص داخلی استان ندارد. توجه به این نکته ضروری  تقریباً استان و همچنین بین روستا و شهر افزوده توزیعی درارزش

 پس است.زا تغییر کرده صورت برونه توان فرض کرد ب است که متغیر عوارض استانی بر اساس توضیحی که در بخش قبل داده شد، می
انتظار ما آن است که افزایش عوارض توزیعی  ،عین حالافزوده وجود ندارد. در زایی متغیر مالیات بر ارزش رانی از دروندر این تحلیل تگ

معنادار  ،طور که توضیح داده شدولی همان ،آید دست می هدر استان موجب افزایش تولید ناخالص داخلی استان شود. این اثر مثبت ب
 1استان است. 31 زمانی صرفاًهای درونه احتمال آن است که تعداد مشاهدهنیست. دلیل اصلی این نتیج
گذارد. نظریه  در استان تاثیر میدرآمدی افزوده در یک استان بر نابرابری آن است که آیا افزایش عوارض ارزشدومین تصریح مورد عالقه 

نی کاهش استادروندرآمدی باید نابرابری  ،تر باشد بیش ،گیرد که در اختیار استان قرار می ،افزودهاگر عوارض ارزش کند اقتصادی بیان می
افزوده بسیار ناعادالنه که نشان داده شد سرانه توزیع عوارض ارزشانتظار ضریب منفی در این تصریح وجود دارد. با توجه به آن پسیابد. 
است که توزیع ناعادالنه عوارض باعث افزایش نابرابری ، به این معندست آید هاگر ضریب منفی مورد انتظار ب ،شود ها انجام می استان بین
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افزوده بسیار ناعادالنه که نشان داده شد سرانه توزیع عوارض ارزشانتظار ضریب منفی در این تصریح وجود دارد. با توجه به آن پسیابد. 
است که توزیع ناعادالنه عوارض باعث افزایش نابرابری ، به این معندست آید هاگر ضریب منفی مورد انتظار ب ،شود ها انجام می استان بین

 تصریح مورد نظر را گزارش کرده است: نتایج ،(1۰)جدول . خواهد شد و ضریب جینی را افزایش خواهد داددرآمدی 
 

 افزوده استان بر ضریب جینی استاناثر عوارض ارزش :۹5جدول 
  (1) (2) (3) (4) (۱) (۴) 

 
 جینی روستایی جینی شهری جینی استانی

              
-۰۱۴3/۰ لگاریتم عوارض ۰۱۳۳/۰- 113/۰  ۰۳۰1/۰  ۰۳۱3/۰- ۰۳۴۳/۰- 

 
(۰۰4/2-) (۰3۳/2-) (4۳۱/۰) (2۳۳/۰) (4۱2/1-) (4۱1/1-) 

 لگاریتم تولید استانی


2۳۱/۰ 


12۴/۱ 


۰۳۳۱/۰ 

                                      
 . خواهد گرفتقرار  خواننده نویسنده مسئول در اختیار درخواست ازدر صورت  . نتایج این تصریح1

اولین تصریحی که مطالعه شد، لگاریتم تولید ناخالص داخلی به عنوان 
این تصریح مشاهده شد که مالیات ارزش افزوده توزیعی در استان و همچنین بین روستا و شهر تقریباً 
اثری بر تولید ناخالص داخلی استان ندارد. توجه به این نکته ضروری است که متغیر عوارض استانی بر 
اساس توضیحی که در بخش قبل داده شد، می توان فرض کرد به صورت برون زا تغییر کرده است. پس 
در این تحلیل تگ رانی از درون زایی متغیر مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد. در عین حال، انتظار ما 
آن است که افزایش عوارض توزیعی در استان موجب افزایش تولید ناخالص داخلی استان شود. این 
اثر مثبت به دست می آید، ولی همان طور که توضیح داده شد، معنادار نیست. دلیل اصلی این نتیجه 

احتمال آن است که تعداد مشاهده های درون زمانی صرفاً 31 استان است.1
دومین تصریح مورد عالقه آن است که آیا افزایش عوارض ارزش افزوده در یک استان بر نابرابری 
درآمدی در استان تاثیر می گذارد. نظریه اقتصادی بیان می کند اگر عوارض ارزش افزوده، که در اختیار 
استان قرار می گیرد، بیش تر باشد، باید نابرابری درآمدی درون استانی کاهش یابد. پس انتظار ضریب 
منفی در این تصریح وجود دارد. با توجه به آن که نشان داده شد سرانه توزیع عوارض ارزش افزوده 
بسیار ناعادالنه بین استان ها انجام می شود، اگر ضریب منفی مورد انتظار به دست آید، به این معناست 
که توزیع ناعادالنه عوارض باعث افزایش نابرابری درآمدی خواهد شد و ضریب جینی را افزایش خواهد 

داد. جدول )10(، نتایج تصریح مورد نظر را گزارش کرده است:

1. نتایج این تصریح در صورت درخواست از نویسنده مسئول در اختیار خواننده قرار خواهد گرفت. 
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جدول10:اثرعوارضارزشافزودهاستانبرضریبجینیاستان

)1()2()3()4()5()6(
جینی روستاییجینی شهریجینی استانی

لگاریتم عوارض
-0/0563*-0/0599*0/1130/0801-0/0853-0/0869
)-2/004()-2/038()0/485()0/299()-1/452()-1/451(

لگاریتم تولید استانی
0/2975/1260/0985

)1/489()1/097()0/240(

ثابت
0/973-8/149-3/248-161/41/298-1/718

)1/348()-1/365()-0/539()-1/089()0/898()-0/134(
YYYYYYاثر ثابت استان
YYYYYYاثر ثابت سال

124124124124124124مشاهده
R20/7340/7500/0270/1010/5710/572

یادداشت: * در 10 درصد معنادار است. خطاهای استاندارد در سطح استان خوشه بندی شده است و جمالت خطا روباست 
است. اثرات ثابت استان و سال در تمام تصریحات کنترل شده است. متغیر وابسته لگاریتم ضریب جینی در سطح استان 

تصریح )1( و )2( و شهری استان )۳( و )۴( و روستایی هر استان )5( و )۶( است. 

علی رغم تعداد بسیار محدود مشاهده ها )31 استان و 4 سال(، مشاهده می شود که ضرایب عوارض 
استانی بر نابرابری درآمدی در استان معنادار است. هر درصد افزایش عوارض در سطح استان باعث 
می شود که ضریب جینی درآمدی در استان 0/056 درصد کاهش یابد. این اثر بسیار بزرگ و معنادار 
است. برای مطالعه مسیر اثرگذار تصریح مشابه برای عوارض شهری )روستایی( و ضریب جینی شهری 
از مسیر  نابرابری  اثر غالب کاهش  به نظر می رسد که  )روستایی( هر استان هم مطالعه شده است. 
عوارضی است که در سطح روستاهای استان توزیع شده است. دلیل هم آن است که منابع عوارض که 
در اختیار روستاها قرار بگیرد، احتماالً دسترسی روستاییان به بازار را تسهیل می کند و آنان می توانند 
محصوالت کشاورزی خود را در بازار به فروش برسانند. برای مطالعه آثار علّی الزم است که داده های 

خردتر تحلیل شوند، که فراتر از پژوهش حاضر است. 
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بحثونتیجهگیری

در این پژوهش با هدف بررسی آثار سیاست های بودجه ای دولت که از طریق درآمدهای انتقالی 
به دولت های محلی )شهرداری ها( بر متغیرهای اقتصادی مناطق مختلف تاثیر می گذارند، اثر قواعد 
مختلف توزیع عوارض ارزش افزوده در طی بازه 1398-1395 بر نابرابری و عدم توازن منطقه ای مورد 
بررسی قرار گرفت. الزم به یادآوری است که نحوۀ توزیع عوارض در سالیان مختلف هم در قوانین 
دائمی و هم در قوانین بودجه سنواتی همواره دستخوش تغییر شده است. این پژوهش با استفاده از 
داده های توزیع عوارض بین شهرستان ها )سامانه توزیع عوارض سازمان امور مالیاتی( نتیجه می گیرد 
که ضریب جینی توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده در سطح استانی در سال 1395 0/64 بوده که با 
تغییر قانون توزیع در سال 1396 با اندکی بهبود به 0/61 رسیده است. سال 1397 تغییرات محسوسی 
نسبت به سال 1396 نداشته، اما سال 1398 با توزیع ناعادالنه تر عوارض مالیات بر ارزش افزوده مواجه 

بوده ایم، به طوری که ضریب جینی توزیع آن با اندکی افزایش به 0/67 رسیده است. 
در بخش منابع، در ابتدا توجه به این نکته ضروری است که تبدیل سهم شهرداری ها از عوارض 
شهری به سهمی از مالیات بر ارزش افزوده بر اساس محاسبات نسبت عوارض در میانه دهه 1380 از 
کل ارزش افزوده بود. پس بر اساس محاسبات آن زمان حدود 1 درصد از مالیات ارزش افزوده معادل 
سهم عوارضی بود که شهرداری ها از کاال اخذ می کردند. بر اساس این، افزایش سهم شهرداری ها به 
باعث بزرگ شدن سهم شهرداری ها و  صورت نسبتی از کل مالیات ارزش افزوده غیرمنطقی و صرفاً 
افزایش کسری بودجه دولت می شود. بنابراین، برخالف آن که در قانون اخیر مالیات بر ارزش افزوده 
سال 1400 تصویب شده است، پیشنهاد می شود سهم عوارض بر ارزش افزوده به همان 3 درصد قانون 

برنامه ششم کاهش یابد. 
بر بخش مصارف که عمده تمرکز این پژوهش بوده است، پس از مرور تجربۀ جهانی و تجربۀ کشور 
ایران با تمرکز بر نابرابری در توزیع، پیشنهادهای زیر به منظور بهبود سازوکار تخصیص عوارض به 

شهرداری ها و دهیاری ها ارائه می گردد:
عمل  حوزۀ  دهياری ها:  و  شهرداری ها  موضوع  خدمات  حداقل  از  برخورداری  تامين 
پرورش،  و  آموزش  مانند  پرهزینه ای  و حیطه های  است  ایران مشخص  در  و دهیاری ها  شهرداری ها 
بهداشت، و امنیت خارج از حیطه عمل آن ها قرار می گیرند. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و 
در حال توسعه تنها بخشی از درآمدهای انتقالی از دولت مرکزی به دولت های محلی به صورت بدون 
اختیارشان  بودجه آن ها در  مالی  تامین  به منظور  اشتراک درآمد عمومی  برنامه  قید و شرط تحت 
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پرداخت  به گونه ای  مختلف  قواعد  و  سازوکارها  با  انتقالی  درآمدهای  عمده  بخش  می گیرد.  قرار 
می شوند که هزینه الزم برای ارائۀ خدمات اولیه در حیطه عمل دولت محلی )در این جا شهرداری ها و 
دهیاری ها( تامین گردد. در شیوۀ توزیعی که در ایران رایج است، شاخص های برخورداری از خدمات و 
زیرساخت های شهری و روستایی )مانند وضعیت زیرساخت های ارتباطی، خدمات بازیافت، حمل ونقل 
واقع،  در  ندارد.  دهیاری های کشور  و  به شهرداری ها  پرداختی  میزان  بر  تاثیری  هیچ   )... و  عمومی 
توزیع بودجه به شهرداری ها و دهیاری ها از نیازهای حتی اولیه شهرها و روستاها در حوزه خدمات 
شهری مستقل است. عالوه بر این، بر هزینه کرد شهرداری ها و دهیاری ها به منظور تحقق بهره مندی 
از کشورها  بسیاری  در  که  است  حالی  در  این  ندارد.  وجود  قیدی  و  محدودیت  از حداقل خدمات، 
پرداخت های دولت مرکزی به شهرداری ها، آن ها را مکلف به هزینه کرد در حوزه های مشخص یا تحقق 
باید بین مناطق مختلف )کالن شهرها، شهرهای کوچک، روستاها،  اهداف مشخص می نماید. قاعدتاً 
و ...( تفاوت هایی در تعریف حداقل خدمات وجود داشته باشد. در روستاها مسئله حمل ونقل عمومی 
موضوعیتی ندارد، ولی برای کالن شهرها و شهرهای بزرگ واجد اولویت باالیی است. از سوی دیگر، 
در بسیاری از روستاها مشکل بهسازی شبکه های معابر جدی است، در حالی که در شهرهای بزرگ 
و کالن شهرها این مشکل بسیار محدودتر است. در کشوری با تنوع اقلیمی و جغرافیایی مانند ایران 
 ... و  رودخانه ها  حاشیه  کویر،  کالن شهرها،  روستاها،  جنگلی،  ساحلی،  شهرهای  در  پسماند  مشکل 

تفاوت هایی دارد که در تعریف حداقل خدمات باید لحاظ شود.
و  شهرداری ها  و  دولت  بین  مالیاتی  درآمد  اشتراک  برنامۀ  سرانه :  مالی  ظرفيت  معکوس 
دهیاری ها در ایران تنها در حیطه مالیات بر ارزش افزوده صورت می گیرد. شایان ذکر است که برخالف 
برخی از کشورها، شهرداری ها در تحقق درآمد موضوع انتقال )در این جا مالیات بر ارزش افزوده( به 
انگیزشی  آثار سوء  بالقوه می تواند  این موضوع به طور  ندارند و  بر عهده  صورت مستقیم هیچ نقشی 
داشته باشد. منظور از ظرفیت مالی میزان درآمد داخلی بالقوه قابل تحقق توسط دولت های محلی )در 
این جا شهرداری ها و دهیاری ها( است. عالوه بر تامین حداقل خدمات، معکوس ظرفیت مالی سرانه 
یکی دیگر از شاخص های اصلی مورد استفاده در تجربۀ جهانی برای توزیع درآمدها بین مناطق مختلف 
است. در صورتی که برآوردی از امکانات شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور برای تجهیز منابع 
برای تجهیز منابع توسط  انگیزشی  آثار سوء  از  این قاعده، می تواند  به  با توجه  صورت گیرد، توزیع 
دولت های محلی بکاهد. از طرف دیگر، این شاخص معیار مناسبی برای توانایی دولت های محلی برای 
تجهیز منابع و هزینه به ازای هر شهروند است. در صورتی که کمک های دولت مرکزی به بهبود این 
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شاخص یاری رساند، می تواند به توسعۀ عدالت توزیعی منجر شود. در کشورهای مختلف، بسته به نظام 
اطالعاتی موجود، از روش های مختلفی برای برآورد این نسبت بهره گرفته می شود. عکس درآمد سرانه 

یکی از ساده ترین شاخص هایی است که می تواند به این منظور مورد استفاده قرار گیرد.
ارتباط با منابع بودجه ای تخصيصی به مناطق: در حال حاضر، هیچ ارتباطی بین درآمدهای 
بودجه ای  منابع  سایر  و  ارزش افزوده  بر  مالیات  قانون  محل  از  دهیاری ها  و  شهرداری ها  به  انتقالی 
بین  باید  توزیع عادالنه تر،  به منظور  منابع،  این  ندارد. در اختصاص  به مناطق وجود  تخصیص یافته 
برای  عمومی  بودجه  منابع  محل  از  دولت  مشارکت  نیز  و  منطقه،  هر  سرمایه ای  تملک  طرح های 
سرمایه گذاری در طرح هایی که در حیطه مسئولیت های شهرداری ها و دهیاری ها قرار می گیرد، پیوند 
برقرار شود. در صورتی که منابعی به صورت بی قید و شرط در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار 
گیرد، و از طرف دیگر منابع بودجه عمومی نیز به صورت مستقل صرف امور مختلف در مناطق گردد، 

ممکن است در عمل به نابرابری توزیع منابع عمومی بین مناطق مختلف منجر شود.
بین  توزیعی  عوارض  سهم  از  بخشی  به  منحصر  پژوهش  این  داده های  که  است  اشاره  به  نیاز 
شهرداری ها و دهیاری هاست که مستخرج از سازمان امور مالیاتی و سامانه توزیع عوارض تخصیص یافته 
است. پژوهش های تفضیلی در آینده که داده ها و اطالعات بخش دیگری از عوارض توزیعی سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور را مورد مطالعه قرار خواهند داد، یافته های پژوهش حاضر را 

تکمیل خواهند کرد.

اظهاریه قدردانی

نویسندگان سپاسگزار سازمان امور مالیاتی و امور اقتصاد کالن سازمان برنامه و بودجه برای در 
دسترس قرار دادن داده ها و اطالعات و فراهم کردن امکان انجام پژوهش هستند. همچنین، از داوران 
ناشناس و ویراستار علمی محترم نشریه )مازیار چابک( نیز که موجبات بهبود پژوهش را فراهم آوردند، 

قدردانی می شود.

منابع
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تحليل اثر دوگانه تورم بر نابرابری درآمد در 
ايران: با تاكيد بر سبد كل و گروه های كااليی

پذیرش: 1401/03/11د     ریافت: 1400/04/30

شهريار زروكی
دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران )نویسنده مسئول(.

وحيد تقی نژاد عمران 
دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

عاليه محمودی عالمی 
کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

sh.zaroki@umz.ac.ir

omran@umz.ac.ir

چکيد     ه: در پژوهش حاضر تالش شده است که اثرات دوگانه تورم بر نابرابری درآمد در سبد کل 
و گروه های کاالیی در ایران بررسی شود. برای این منظور، از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های 
توزیعی غیرخطی و داده های ساالنه 1399-1351 استفاده می شود. الگوی پژوهش در دو قالب 
اثر نامتقارن تورم سبد کل و تورم هفت گروه کاالیی )شامل 1. خوراکی ها،  با هدف برآورد 
آشامیدنی ها و دخانیات؛ 2. اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه؛ 3. بهداشت و درمان؛ 
4. مسکن، سوخت و روشنایی؛ 5. تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل؛ 6. حمل ونقل 
و ارتباطات؛ و 7. پوشاک و کفش( بر نابرابری درآمد )سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد 
فقیرترین( در قالب غیرخطی )نامتقارن( تصریح و برآورد شد. نتایج در قالب اول )با توجه به تورم 
سبد کل( حاکی از آن است که تورم با اثر متقارن و برخالف آن نرخ بیکاری با اثر نامتقارن بر 
نابرابری درآمد همراه است. مخارج اجتماعی دولت به طور معکوس بر نابرابری اثرگذار است و تولید 
سرانه نیز رابطه ای U شکل معکوس با نابرابری درآمد دارد. در قالب دوم، در بلندمدت افزایش ها 
و کاهش ها در نرخ تورم گروه بهداشت اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد. نرخ تورم در دو گروه 
خوراکی ها و آشامیدنی ها، و گروه تفریح و امور فرهنگی با اثری مستقیم و متقارن بر نابرابری 
درآمدی در ایران همراه است. نرخ تورم در گروه های اثاثیه منزل و مبلمان، مسکن، حمل ونقل، 
ارتباطات، و پوشاک به طور معکوس و نامتقارن بر نابرابری درآمد اثرگذار است. سایر نتایج حاکی از 
آن است که اگرچه سطح نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران بعد از انقالب کاهش یافته است، ولی 

در دوران جنگ تفاوت معناداری با سایر سال ها ندارد.

کليد     واژه ها:  تورم، گروه های کاالیی، نابرابری درآمد، الگوی نامتقارن، ایران.
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مقدمه

توزیع نابرابر درآمد سبب بروز مشکالت سیاسی و چالش هاي اخالقی فراوانی براي جوامع انسانی 
می شود. مقایسۀ حجم و شدت توزیع درآمد می تواند بیانگر اثر پیشرفت اقتصادي بر افزایش استاندارد 
توسط  که  بوده  اصلی  اهداف  از  همواره  درآمد  توزیع  وضعیت  بهبود  باشد.  جوامع  در  افراد  زندگی 
سیاستگذاران سیاسی و اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است. وضعیت توزیع درآمد در جوامع مختلف 
است.  اهمیت  دارای  نیز  اجتماعی  و  سیاسی  ابعاد  در  بلکه  ندارد،  اهمیت  اقتصادی  لحاظ  از  فقط 
اقدامات  را نشان می دهد که موفقیت  این واقعیت  نیز  تجربه های گذشته و گوناگون رشد و توسعه 
بلندمدت و پایدار حکومت ها در زمینه رشد و توسعه اقتصادی جامعه، مشروط به در نظرگرفتن آثار و 
پیامدهای توزیعی سیاست ها از جمله توزیع عادالنه درآمد در جوامع است. مسئله توزیع درآمد بیش تر 
از دید مسائلی مانند عدالت اجتماعی و فقر مورد توجه قرار گرفته است. این امر سبب می شود که 
راه حل های کوتاه مدت برای رفع این مشکل پیشنهاد گردد، در حالی که پدیدۀ نابرابری توزیع  درآمد 
به علت مقاومت نیروهای درونی از خود پایداری نشان می دهد و اجرای سیاست های کوتاه مدت و بدون 
شناخت عوامل تاثیرگذار، پیامدهای نامطلوبی بر توزیع درآمد و رشد اقتصاد به همراه دارد. بنابراین، 
برای مقابله با مسئله توزیع ناعادالنه درآمد می بایست عوامل موثر بر آن شناخته شوند و با توجه به 
اثرات آن ها بر توزیع درآمد به اتخاذ سیاست های درست و مناسب در راستای بهبود نابرابری در سطوح 

.)Komijani  Mohammadzadeh, 2014( و دهک های مختلف جامعه اقدام نمود
باال بودن تورم دائماً یکی از خصوصیت های اقتصاد ایران در چندین دهه اخیر بوده ، به طوری که به 
پدیدۀ  مزمنی تبدیل شده است.   این پدیدۀ اقتصادی )تورم( به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد 
کالن است که نه تنها آثار مثبت و منفی اقتصادی، بلکه پیامدهای اجتماعی نیز به همراه دارد، به گونه ای 
که حتی در موفقیت و نابودی دولت ها در نظام های دموکراتیک تاثیرگذار است. تا جایی که مردم برحسب 
کارایی دولت ها در مقابله با مسئله تورم، درباره ادامه فعالیت سیاستمداران حاضر در مسند قدرت، قضاوت 
و تصمیم گیری می کنند )Mehrbani, 2010(. در این راستا و با توجه به این که تورم باال همواره به عنوان 
یکی از ویژگی های اقتصادهای در حال توسعه از جمله ایران است و با آثار وسیع اقتصادی و اجتماعی 
همراه است، تالش برای تدوین سیاست های جامع به منظور پیشبرد فرایند توسعۀ اقتصادی ایجاب 
می کند که آثار تورم بر طبقات مختلف اجتماعی در جامعه مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد. تحلیل های 
اقتصاد خرد بیانگر این است که به علت افزایش بیش تر قیمت اجناسی که سهم بیش تری در سبد مصرفی 
خانوارهای کم درآمد دارند، در مقایسه با اجناسی که نقش عمده ای در بودجۀ طبقه مرفه و پردرآمد 
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جامعه بازی می کنند و همچنین، به دلیل استفاده بیش تر طبقات پایینی از طریق درآمدهای ثابت، تورم 
 .)Mehrbani, 2010( عاملی مهم برای افزایش شکاف طبقاتی در ایران است

در مجموع، با توجه به اهمیت موضوع تورم و تاثیر آن بر نابرابری درآمد، مطابق با پژوهش های 
پیشین، اثر تورم کل در قالبی متقارن بر نابرابری درآمد بررسی شده است. نخست، پژوهش حاضر 
به دنبال بررسی اثر نامتقارن تورم کل بر نابرابری درآمد است، و دوم این که اثر نامتقارن تورم را در 
لوازم و خدمات  اثاث و  گروه های مختلف کاالیی )شامل 1. خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات؛ 2. 
مورد استفاده در خانه؛ 3. بهداشت و درمان؛ 4. مسکن، سوخت، و روشنایی؛ 5. تفریح و امور فرهنگی، 
تحصیل، رستوران، و هتل؛ 6. حمل ونقل و ارتباطات؛ و 7. پوشاک و کفش( بر وضعیت نابرابری درآمد 
در ایران مورد بررسی قرار می دهد. در واقع، هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا 
افزایش ها در تورم )سبد کل و گروه های کاالیی( متفاوت  از  نابرابری توزیع درآمد  اثرپذیری  میزان 
از کاهش ها در تورم )سبد کل و گروه های کاالیی( است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا می توان اثری 
نامتقارن از تورم )کل و گروه های کاالیی( را بر نابرابری درآمد در ایران متصور شد یا خیر؟ به این 
منظور، از روش غیرخطی در پردازش داده ها استفاده می شود. غالب الگوهای موجود در اقتصادسنجی 
با روند کاهشی آن  افزایشی  اثرگذاری متغیر توضیحی در روند  اندازه مطلق  خطی است که در آن 
یا گروه های  اثر تورم )در سبد کل  از تحلیل  برآورد خطی  به عبارت  دیگر، در یک  متفاوت نیست. 
کاالیی( بر نابرابری درآمد چنین تفسیری مرسوم است که اگر با افزایش تورم )در سبد کل یا گروه های 
کاالیی( نابرابری درآمد به اندازه φ واحد افزایش یابد، آنگاه به صورت همزمان با کاهش تورم )در سبد 
کل یا گروه های کاالیی( نیز نابرابری درآمد به میزان φ واحد کاهش می یابد. ولی آنچه در واقعیت رخ 
می دهد، ممکن است این گونه نباشد و اثر افزایش تورم )در سبد کل یا گروه های کاالیی( بر نابرابری 
درآمد، متفاوت با اثر کاهش آن باشد. به عبارت دیگر، ممکن است نوع و اندازه اثر افزایش ها در تورم 
بر نابرابری درآمد متفاوت از نوع و اندازه اثر کاهش ها در آن باشد. در این حالت، اثر تورم بر نابرابری 
نامتقارن است. توضیح بیش تر آن که اگر مطابق با انتظار اثر تورم بر نابرابری درآمد مستقیم )نامطلوب( 
فرض شود، چنانچه به هنگام افزایش ها در تورم اندازه اثر از نظر آماری برابر با اندازه اثر هنگام کاهش ها 
باشد، اثر تورم متقارن، و هر حالتی غیر از آن، دال بر نامتقارنی اثر تورم بر نابرابری درآمد است. این 
موضوع، نگارندگان پژوهش را بر آن داشت که با توجه به پژوهش های صورت گرفته در این زمینه، 
ضمن بررسی اثر نامتقارن تورم بر نابرابری درآمد در سبد کل کاالها و خدمات در ایران به بررسی و 
آزمون اثر نامتقارنی تورم گروه های کاالیی بر نابرابری درآمد بپردازند. فرضیه صفر در این پژوهش 
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وجود تقارن در اثرگذاری تورم )در سبد کل یا گروه های کاالیی( بر نابرابری درآمد، و نپذیرفتن، به 
از  اثر تورم است. برای دستیابی به چنین پردازشی الزم است  اثرگذاری  نامتقارنی در  مفهوم وجود 
از  از پژوهش شین و همکاران )2014(،  استفاده  با  این،  اساس  بر  استفاده شود.  نامتقارن  الگوهای 
رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی در تبیین و تشریح نامتقارنی استفاده  شده است.

مبانینظریپژوهش

اثر تورم بر نابرابری درآمد حکم کلی و واحدی ندارد. ولی به جرئت می توان بیان کرد، چنانچه تورم 
به علت فشار و اِعمال قدرت گروه اجتماعی خاصی مانند کارگران، توزیع کنندگان یا تولیدکنندگان 
باشد، دست کم برای یک زمان معین، گروه شروع کننده برنده و دیگران بازنده خواهند بود. بر طبق 
این گفته، در جوامعی که همه گروه های اجتماعی و اقتصادی برای دفاع از حقوق خود در حکومت 
نماینده دارند، تورم به طور موقت برابری درآمد را تغییر خواهد داد. بنابراین، تورم بر نابرابری درآمد 
اثری دوگانه خواهد داشت. در باب تبیین اثر تورم بر نابرابری درآمد می توان به شش مجرا اشاره کرد.
مجرای نخست، مبتنی بر کاهش قدرت خرید است، به نحوی که تورم به کاهش قدرت خرید پول 
اثرگذار خواهد بود. نخست،  نابرابری درآمدی  بر  از چهار طریق  منجر می شود و این بحث دست کم 
تاثیر بر درآمد حقیقی است. با ثابت بودن دستمزدهای اسمی و با افزایش تورم، درآمد حقیقي کاهش 
با افزایش  پیدا می کند و همه افرادی که درآمد ثابت دارند یا قادر به تغییر درآمدهاي خود مطابق 
قیمت ها نیستند )مانند کارمندان دولت، کارگران، و حقوق بگیرانی که دستمزدشان با تورم شاخص بندي 
اثر براي همه یکسان  این  نمی شود(، ضرر می کنند و قدرت خرید واقعي آن ها کاهش پیدا می کند. 
نیست، زیرا برخی افراد )مخصوصاً صاحبان درآمدهاي باال(، ممکن است درآمد ثابتي دریافت نکنند 
و درآمد اسمی آن ها با تورم افزایش یابد. در صورتی که درآمد اسمي طبقه پایین درآمدي تغییری 
 Easterly  Fisher,( نخواهد کرد. بنابراین، تورم از این راه به افزایش نابرابري درآمد منجر خواهد شد
2001(. دوم، تاثیر بر ارزش حقیقی پرداخت های انتقالی. تورم به کاهش ارزش حقیقی پرداخت های 

انتقالی دولت مانند یارانه های نقدی و بیمه های بیکاری منجر می گردد. زیرا کسانی دریافت کنندگان 
)یارانه های  انتقالی  پرداخت های  این  اگر  دارند.  درآمد کمی  معموالً  انتقالی هستند که  پرداخت های 
 نقدی( با تورم تعدیل نشود و مطابقت پیدا نکند، تورم از این کانال باعث ایجاد نابرابری درآمدی می شود 
)Galli  Von der Hoeven, 2001(. سوم، تاثیر بر ارزش حقیقی دارایی های پولی. اقشار مختلف برای 

جبران کاهش قدرت خرید خود که ناشی از تورم است، توان متفاوتی دارند. به طور معمول، ثروتمندان 
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توانایی بیش تری برای ایمن کردن خود در برابر شوک های ناشی از تورم دارند. این افراد معموالً سبدی را 
از دارایی های متنوع سرمایه گذاری می کنند و از این راه اثر تورم را پوشش می دهند. این کار برای افرادی 
با درآمد پایین چندان راحت نیست، زیرا برای ورود به این فعالیت ها به حداقلی از دارایی نیاز است که 
این افراد قادر به تامین این دارایی نیستند. بنابراین، افراد با درآمد کم تر نسبت به ثروتمندان، بخش 
بیش تری از دارایی های خود را به صورت پول نقد نگهداری می کنند. بنابراین، بیش تر از ثروتمندان در 
برابر کاهش قدرت خرید ناشی از تورم متضرر می گردند. بنابراین، افزایش تورم منجر می شود که ارزش 
 Galli  Von( حقیقی دارایی های پولی کاهش یابد و در نهایت، این امر موجب افزایش نابرابری می گردد
der Hoeven, 2001(. چهارم، تاثیر بر ارزش حقیقی بدهی های اسمی. افزایش تورم سبب کاهش ارزش 

حقیقي بدهي هاي اسمي می شود. بنابراین، توزیع دوباره درآمد از بستانکاران به بدهکاران انجام می شود، 
و به  بیان دیگر، بدهکاران از افزایش تورم منفعت کسب می کنند. چرا که دیوني را پرداخت مي کنند که 
قدرت خرید واقعي آن ها کاهش  پیدا کرده است. از آن جا که به طور میانگین، افراد با درآمد کم تر )فقرا( 
بدهکار خالص هستند، افزایش تورم از این راه به طور متوسط به نفع فقرا می شود که در نهایت نابرابری 
کاهش می یابد. رومر و رومر )1998(، تایید مي کنند که در واقع افراد با درآمد کم تر بدهکار هستند، 
ولی از آن جایی که این میزان بدهي )دست کم به طور میانگین( خیلي بزرگ نیست، امکان دارد اهمیت 

اقتصادي این تاثیر کم باشد.
مجرای دوم در اثرگذاری نرخ تورم بر نابرابری درآمد، نرخ بهره حقیقی است. برای هر نرخ بهره 
اسمی معین، افزایش نرخ تورم به طور متناسب سبب کاهش نرخ بهره حقیقی خواهد شد. کاهش نرخ 
باالی  پایین نسبت به دهک های  نابرابری منجر می شود، زیرا در دهک های  بهرۀ حقیقی به کاهش 
توزیع درآمد، تعداد بیش تری از بدهکار خالص قرار دارند. بنابراین، تورم با کاهش نرخ بهره حقیقی 
سبب می شود وضع بدهکاران نسبت به بستانکاران بهبود یابد و از این کانال به بهبود نابرابری درآمد 

 .)Galli  Von der Hoeven, 2001( منجر می شود
سیستم  تورم،  افزایش  هنگام  که  توضیح  این  با  است.  مالیاتی  سیستم  بر  مبتنی  سوم  مجرای 
مالیاتی تصاعدی سبب بازتوزیع درآمد می شود. در این سیستم مالیاتی، افزایش تورم سبب می شود 
که افراد در دهک های باالی درآمدی، در محدوده ای با نرخ مالیاتی باالتر قرار بگیرند و در نتیجۀ آن، 

.)Heer  Süssmuth, 2007( نابرابری درآمد کاهش یابد
مجرای چهارم در ارتباط با منحنی فیلیپس است. مطابق با منحني فیلیپس، رابطه ای معکوس بین 
تورم و بیکاری وجود دارد، به طوری که سطوح باالی تورم به کاهش بیکاری منجر می شود. با توجه 
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به این  مسئله که بیکاری یکی از اصلی ترین متغیرهای موثر بر سطح و میزان فقر در جامعه است، 
باال رفتن نرخ تورم می تواند از راه کاهش نرخ بیکاری به بهبود وضعیت توزیع درآمد و کاهش فقر در 
جامعه کمک کند. ولی این مدل که مبنای طراحی آن برای کشورهای صنعتی و پیشرفته است، بر 
پایه شواهد تجربی رد شده است )نظری و مظاهری، 1390(. به بیان دیگر، با توجه به مدل فیلیپس، 
رابطۀ بین تورم و بیکاری غیرمستقیم است، یعنی افزایش تورم به کاهش نرخ بیکاری منجر می شود. 
اگر میزان مشارکت نیروی کار فعال در فعالیت های اقتصادی کم تر باشد یا به عبارتی، اگر نرخ بیکاری 
زیاد باشد، میزان و شدت فقر و نابرابری در جامعه افزایش می یابد. همچنین، با افزایش تقاضا برای کار 
و کاهش بیکاری که در نهایت به افزایش درآمدها منجر می شود، وضعیت زندگی مردم بهبود می یابد و 
میزان و شدت فقر و نابرابری در جامعه کاهش پیدا می کند. بنابراین، از لحاظ نظری، انتظار می رود که 
بیکاری همواره رابطه مستقیمی با شاخص های توزیع درآمد داشته باشد. پس نرخ بیکاری با افزایش 
تورم کاهش می یابد و با افزایش اشتغال، از میزان فقر و نابرابری کاسته می شود؛ البته این فرضیه با 

.)Komijani  Mohammadzadeh, 2014( توجه به شواهد تجربی مورد قبول واقع نمی شود
مجرای پنجم، مبتنی بر رشد بلندمدت است. کاهش تورم می تواند با ایجاد ثبات در اقتصاد کالن و 
بنابراین، تحریک سرمایه گذاری، رشد بلندمدت را افزایش دهد. اگرچه ارتباط بین نابرابری درآمد و رشد 
به لحاظ تجربی و نظری روشن نیست، ولی انتظار می رود رشد بلندمدت پایدار به کاهش نابرابری درآمد 
منجر شود. بنابراین، پیش بینی می شود که افزایش تورم از راه کاهش رشد بلندمدت به افزایش نابرابری 
منجر گردد، ولی اثر مثبت کاهش تورم بر رشد فقط به کشورهایی با تورم اولیه باال )معموالً ابَرتورم( 
مربوط می شود. در اقتصادهایی با تورم متوسط و پایین، تقریباً احتمال ندارد که تورم درجه ای از بی ثباتی 
اقتصاد کالن را به وجود آورد که به کاهش سرمایه گذاری، و در نتیجه، کاهش رشد بلندمدت منجر شود. 

.)Galli  Von der Hoeven, 2001( پژوهش های تجربی بیانگر این امر است
فقر،  تورم،  دربارۀ  داوری ها  برجسته ترین  است.  تورمی  مالیات  مفهوم  بر  مبتنی  ششم،  مجرای 
دارد،  اقتصاد  در  مهمی  نقش  دولت  که  ایران  مانند  کشورهایی  در  است.  بدبینانه  درآمد  توزیع  و 
دگرگونی های بزرگی در حجم نقدینگی توسط دولت به وجود می آید و تورم را می توان گونه ای پس انداز 
تورمی  مالیات  پس انداز،  این  به  اصطالح  در  درمی آید.  دولت  تملک  به  که  کرد  محسوب  اجباری 
می گویند. در واقع، دولت با افزایش حجم نقدینگی و ایجاد تورم از راه افزایش قیمت از شهروندان 
به  ثابت هستند،  دارای درآمدهای  از کسانی که  ثروت،  انتقال  از جریان  و گونه ای  مالیات می گیرد 
سوی کسانی که افزایش حجم نقدینگی به آن ها تعلق می گیرد، پدید می آید. این روند از راه گسترش 
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اعتبارات صورت می گیرد و باعث باال گرفتن مشکالت اقتصادی و افزایش شکاف فقر و بدتر شدن توزیع 
درآمد در جامعه می شود )نظری و مظاهری، 1390(.

با توجه به توضیحات باال، اثر خالص تورم بر نابرابری درآمد در بلندمدت مبهم است. در این راستا، 
گالی و فن در هوون )2001( معتقدند که اثر خالص تورم بر نابرابری درآمد در بلندمدت به نرخ اولیه 
تورم بستگی دارد. چنانچه نرخ تورم زیاد باشد، کاهش تورم می تواند از راه آثار مثبت آن، نابرابری 
درآمد را کاهش دهد. بنابراین، می توان گفت رابطه ای غیرخطی بین تورم و نابرابری درآمد وجود دارد. 

نتایج پژوهش های تجربی مانند مونین )2014(، نیز از این دیدگاه حمایت می کنند.

پیشینۀپژوهش

بالر )2001(، با استفاده از داده های 75 کشور جهان طی سال های 1991-1970 و طبقه بندی 
کشورها بر اساس متغیرهای مجازی به سه گروه تورم حاد، تورم باال، و تورم پایین، نتیجه می گیرد که 
رابطه بین تورم و نابرابری درآمد به صورت غیرخطی است. همچنین، او دریافت که کاهش تورم شتابان 
به طور معناداری نابرابری توزیع درآمد کم تری ایجاد می کند و کاهش بیش تر تورم به سطوح خیلی 
پایین به افزایش نابرابری منجر می گردد. گالی و فن در هوون )2001(، با روش داده های تابلویی اثرات 
سیاست پولی و تورم را بر نابرابری درآمد در اقتصادهای توسعه یافته )آمریکا و منتخبی از کشورهای 
اثرات  که  می دهد  نشان  پژوهش  این  نتیجۀ  نمودند.  بررسی  زمانی 1973-1996  بازه  در   )OECD

سیاست پولی و تورم بر نابرابری، بستگی به نرخ اولیه تورم دارد و رابطه ای U شکل بین این دو متغیر 
وجود دارد. همچنین، اگرچه سیاست پولی محدودکننده در کشورهایی با تورم باال اغلب برای نابرابری 
سودمند است، ولی کاهش تورم در اقتصادهایی با تورم اولیه پایین ممکن است نابرابری را افزایش 
دهد. هیر و سوسموث )2007(، با استفاده از الگوی تعادل عمومی نسل های همپوش1 برای آمریکا 
به بررسی اثر تورم بر توزیع رفاه می پردازند. نتایج حاکی از آن است که بین تورم و نابرابری رابطه ای 
به شدت قوی وجود دارد و  همبستگی بین تورم و نابرابری به لحاظ  آماری معنا دار است، به نحوی که با 
افزایش نرخ تورم، نابرابری توزیع درآمد افزایش می یابد. تاالسینوس و همکاران )2012(، تاثیر تورم بر 
نابرابری درآمد را در سیزده کشور اروپایی طی دوره زمانی 2009-2000 با استفاده از روش داده های 
درآمد  نابرابری  بر  مثبتی  تاثیر  تورم  که  نشان می دهد  پژوهش  این  نتایج  بررسی می کنند.  تابلویی 
کشورهای مورد پژوهش دارد. بالکیالر و همکاران )2018(، رابطۀ بین نرخ تورم و نابرابری درآمد را در 

1. Overlapping Generations )OLG( Model
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میان ایالت های آمریکا با تخمین زن متغیر ابزاری در دوره 1976 تا 2007 مورد بررسی قرار می دهند. 
نابرابری درآمد و تورم به سطح تورم بستگی دارد.  بین  رابطۀ  این پژوهش نشان می دهد که  نتایج 
رابطۀ مثبت بین این دو متغیر زمانی رخ می دهد که دولت ها از سطح آستانه ای تورم عبور کنند. در 
مقدار کم تر از سطح تورم آستانه ای، نرخ تورم موجب کاهش نابرابری درآمد می شود. همچنین، نتایج 
نشان می دهد که رابطه غیرخطی بین نرخ تورم و نابرابری درآمد وجود دارد. صیامینمینی و هادسون 
)2019(، با آزمون علّیت گرنجر و الگوی تصحیح خطای برداری رابطه بین تورم و نابرابری درآمد را در 
66 کشورهای در حال توسعه و 24 کشور توسعه یافته در دوره 2014-1990 ارزیابی می کنند. نتایج 
نشان می دهد که بین متغیرها همجمعی بلندمدتی برقرار است. وجود یک رابطه غیرخطی U شکل، 
بین تورم و نابرابری درآمد بر اساس فرضیه کوزنتس اثبات می شود. با افزایش تورم نابرابری کاهش 
می یابد، به کمینه می رسد، و دوباره افزایش می یابد. همچنین، در کوتاه مدت هیچ علّیت دوطرفه ای 
بین تورم و نابرابری درآمد وجود ندارد، ولی در بلندمدت، برای هر دو کشورهای در حال توسعه و 

توسعه یافته یک علّیت دوطرفه وجود دارد.
عسگری )1370(، به منظور بررسی رابطه تورم و توزیع درآمد در ایران از یک مدل رگرسیون 
ساده دومتغیره در بازه زمانی 1367-1347 استفاده نموده است. در این مدل، از ضریب جینی سهم 
گروه های مختلف و حداکثر شکاف درآمدی به عنوان شاخص های توزیع درآمد استفاده شده است. 
زمانی که سهم ده درصد فقیرترین گروه درآمدی و حداکثر شکاف درآمدی استفاده می شود، نتایج 
مدل حاکی از اثر نامطلوب تورم بر توزیع درآمد است، این در حالی است که رابطه معناداری بین تورم 
و ضریب جینی مالحظه نمی شود. ابونوری )1997(، با استفاده از اطالعات سال های 1350-1370 
به بررسی اثر شاخص های اقتصاد کالن بر توزیع درآمد می پردازد. وی عالوه بر برآورد داده ضریب 
جینی با استفاده از هزینه خانوار مناطق شهری و روستایی مرکز آمار ایران، به بررسی عوامل موثر در 
ایران پرداخته و الگوی توزیع درآمد در ایران را به صورت غیرخطی در نظرگرفته است. نتایج حاصل از 
پژوهش نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی یک درصد افزایش در نرخ تورم، شش درصد به سطح 
نابرابری هزینه خانوارها در دوره بعد افزوده است. به طور کلی، تورم سهم نسبی درآمد شخصی از تولید 
ناخالص ملّی، متوسط کل مالیات دریافتی از هر خانوار، و هزینه دولتی برای هر خانوار اثر افزایشی 
بر نابرابری درآمدی داشته و اشتغال و بهره وری کار اثر کاهشی بر نابرابری گذاشته است. پروین و 
زیدی )2001(، بر اساس یک مدل تعادل عمومی )IS-LM( شامل سه بخش با استفاده از اطالعات 
آماری دوره 1372-1338 و روش حداقل مربعات سه مرحله ای تکراری تدوین کردند و نتایج حاکی 
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از آن است که سیاست کاهش ارزش پول ملّی بیش ترین و سیاست افزایش مخارج دولت کم ترین 
تاثیر را بر گسترش فقر و نابرابری دارد. همچنین، تاخیر در اجرای سیاست های تعدیل، باعث افزایش 
بر  تاثیر کم تری  برنامه  اهداف  به  نسبت  و سیاست های جاری دولت  نابرابری درآمد می گردد  کم تر 
افزایش نابرابری درآمد دارد. ابونوری و خوشکار )2007(، با استفاده از اطالعات مقطعی توزیع درآمد 
)هزینه(، ضریب جینی و سهم بیستک های درآمدی )هزینه(، عوامل موثر بر توزیع درآمد )هزینه( را 
برای استان های کشور در سال های 1381-1379 با روش پارامتریک بررسی کرده اند. بر اساس نتایج، 
نسبت درآمدهای مالیات به تولید ناخالص استانی، تورم و هزینه های دولتی، اثر افزایشی بر نابرابری 
بیستک  اثر کاهش سهم  در  درآمد سرانه،  افزایش  از  ناشی  نابرابری  است. همچنین، کاهش  داشته 
پنجم به نفع افزایش سهم دیگر بیستک ها، به ویژه بیستک اول، بوده است. در مقابل، افزایش نابرابری 
ناشی از افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی استانی، تورم، و هزینه های دولتی 
به علت کاهش سهم چهار بیستک اول به نفع افزایش سهم بیستک پنجم بوده است. نظری و مظاهری 
)1390(، با بهره گیری از داده های سری زمانی برای دوره 1387-1353 رابطه تورم را با توزیع درآمد 
مورد بررسی قرار می دهند. با توجه به نتایج، فرضیه U شکل بودن رابطه تورم و توزیع درآمد تایید 
نمی شود. همچنین، رشد  تولید  ناخالص داخلی، نابرابری در توزیع درآمد را کاهش و تورم، بیکاری و 

یارانه های دولتی نابرابری را افزایش می دهند. 
زمانی شبخانه و مهرگان )2013(، با استفاده از داده های 1389-1351 ضمن بررسی اثر غیرخطی 
شهرنشینی بر توزیع درآمد برای اقتصاد ایران، نشان می دهند که تورم با اثر مستقیم بر نابرابری درآمد 
همراه است. نتایج حاصل از برآورد مدل ضریب جینی پژوهش کمیجانی و محمدزاده )2014( نشان 
می دهد که متغیرهای نرخ تورم، بیکاری، مخارج دولت، و نسبت سهم ده درصد گروه درآمدی باال 
به ده درصد فقیر بر نابرابری تاثیر منفی دارد و با افزایش یارانه کاالهای اساسی و سهم چهل درصد 
الگوی  از  نابرابری  بر  متغیرها  تاثیر  دقیق تر  تجزیه وتحلیل  منظور  به  می یابد.  بهبود  نابرابری  فقیر، 
عوامل موثر بر بیستک ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این الگو نشان می دهد که افزایش نرخ 
تورم، نرخ بیکاری، یارانه کاالهای اساسی، و نسبت سهم ده درصد ثروتمند به ده درصد فقیر، به نفع 
بیستک هایی با درآمد باالست و به افزایش نابرابری منجر می شود و افزایش در سهم چهل درصد فقیر 
به نفع بیستک هایی با درآمد پایین است و به کاهش نابرابری می انجامد. موتمنی )2015(، در تحلیل 
عوامل موثر بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران نشان می دهد که سطح و عالمت رشد اقتصادی نمی تواند 
اقتصادی  رشد  بودن  منفی  یا  مثبت  عبارتی،  به  باشد.  داشته  درآمد  توزیع  مورد  در  کافی  توضیح 
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به تنهایی نقشی در توزیع درآمد ندارد. ولی افزایش یا کاهش رشد اقتصادی در صورتی که به تحریک 
برای  کانالی  تورم  اگر  ترتیب،  این  به  دارد.  به همراه  را  نابرابری درآمد  نوسانات منجر شود، تشدید 
اثرگذاری بر نوسانات رشد اقتصادی باشد، می تواند بر نابرابری درآمد اثرگذار باشد. نادمی و حسنوند 
)2015(، با استفاده از رگرسیون آستانه اي در بازه زماني 1391-1353 ضمن بررسی اثر غیرخطی 
اندازه دولت بر نابرابری درآمد نتیجه می گیرند که افزایش تورم تاثیر مثبتی بر افزایش نابرابري توزیع 
درآمد داشته و هر 1 درصد افزایش در نرخ تورم به افزایش 0/03 واحدي ضریب جیني در اقتصاد 
ایران منجر شده است. قربانی و همکاران )2017(، تاثیر متغیرهای مستقل نرخ تورم، مخارج دولت، 
درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و نیز متغیر مجازی هدفمند کردن یارانه را بر توزیع درآمد در 
ایران بین سال های 1394-1365 با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی بررسی می کنند. نتایج 
نشان می دهد که تمامی متغیرهای مستقل و مجازی معرفی شده به لحاظ آماری دارای تاثیر معنادار 
روی ضریب جینی هستند. متغیرهای نرخ تورم و مخارج دولتی تاثیر معنادار و مثبت، و متغیرهای 
درآمد نفتی، درآمدهای مالیاتی، و هدفمند کردن یارانه تاثیر معنادار و منفی روی ضریب جینی دارند. 
زروکی و همکاران )2020(، نقش شکاف نرخ ارز و نامتقارنی نرخ بیکاری و تورم را بر نابرابری درآمد 
بین سال های 1396-1357 با اتکا به روش رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی مورد 
بررسی قرار می دهند. نتایج نشان می دهد که تورم در قالب خطی اثر مستقیمی بر نابرابری درآمد دارد، 
ولی در قالب غیرخطی، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت کاهش ها در تورم با اثر مثبت )مطلوب( 

بر نابرابری همراه است. از این رو، تورم اثری نامتقارن بر نابرابری درآمد دارد. 

ارائهالگووتوصیفدادههایپژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نامتقارن بودن اثر تورم )در سبد کل یا گروه های کاالیی( بر 
نابرابری درآمد است. به عبارت دیگر، اگر از منظر آماری نوع و اندازه اثرگذاری تورم به هنگام افزایش ها 
نابرابری  بر  تورم  اثر  باشد،  به هنگام کاهش ها در آن  تورم  اثرگذاری  اندازه  و  نوع  از  در آن، متفاوت 
درآمد نامتقارن است. برای این منظور، در این بخش با تمرکز بر تفکیک اثر افزایش ها و کاهش ها در 
نرخ تورم )در سبد کل یا گروه های کاالیی(، الگوی پژوهش در دو قالب کلی و گروه کاالیی به صورت 
نامتقارن )غیرخطی( تصریح می شود. در تصریح الگوی غیرخطی از پژوهش شین و همکاران )2014( 
استفاده شده است. در پژوهش شین و همکاران )2014(، به عدم تقارن ضریب یک عامل اثرگذار بر 
متغیر وابسته در شرایط رونق و رکود پرداخته شده   است. آن ها با استفاده از پژوهش پسران و همکاران 
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غیرخطی  توزیعی  وقفه های  با  خودتوضیحی  الگوی  که  کرده اند  معرفی  را  جدیدی  الگوی   ،)2001(
)NARDL(1 نامگذاری شده، و در پژوهش حاضر از این الگو استفاده  شده است. در ادامه، نخست قالب 
)سبد کل( از الگوی پژوهش تصریح می شود؛ البته در این الگو همراه با تفکیک تورم به افزایش ها و 
کاهش ها، نرخ بیکاری نیز به دو روند افزایش ها و کاهش ها تفکیک می شود. پس از آن، قالب دوم از 
الگوی پژوهش )قالب گروه کاالیی( تصریح خواهد شد. به نحوی که در این دو قالب، متغیرهای الگو 
)به عنوان متغیر  به ده درصد فقیرترین  ثروتمندترین  نابرابری سهم ده درصد   شاخص 

تواند بر نابرابری درآمد  گذاری بر نوسانات رشد اقتصادی باشد، میاگر تورم کانالی برای اثر ،ترتیب. به این دارد
ضمن بررسی  9939-9919 ای در بازه زمانی با استفاده از رگرسیون آستانه ،(2193نادمی و حسنوند )اثرگذار باشد. 

بر افزایش نابرابری توزیع  یمثبت تاثیرکه افزایش تورم  گیرند میدولت بر نابرابری درآمد نتیجه  اثر غیرخطی اندازه
شده  منجر واحدی ضریب جینی در اقتصاد ایران 19/1به افزایش  درصد افزایش در نرخ تورم 9هر  و داشته درآمد
متغیرهای مستقل نرخ تورم، مخارج دولت، درآمدهای نفتی، درآمدهای  تاثیر ،(2197قربانی و همکاران )است. 

با استفاده  9963-9914های  ر مجازی هدفمند کردن یارانه را بر توزیع درآمد در ایران بین سالمالیاتی و نیز متغی
زی دهد که تمامی متغیرهای مستقل و مجا . نتایج نشان میکنند میاز روش حداقل مربعات معمولی بررسی 

 تاثیر متغیرهای نرخ تورم و مخارج دولتیدار روی ضریب جینی هستند. امعن تاثیردارای  به لحاظ آماری شدهمعرفی
 رویدار و منفی امعن تاثیر و هدفمند کردن یارانه ،و متغیرهای درآمد نفتی، درآمدهای مالیاتی ،دار و مثبتامعن

نرخ بیکاری و تورم را بر نابرابری  ینقش شکاف نرخ ارز و نامتقارن ،(2121همکاران )زروکی و  دارند.ضریب جینی 
بررسی های توزیعی غیرخطی مورد  به روش رهیافت خودتوضیحی با وقفهبا اتکا  9937-9916 های سالدرآمد بین 

ولی در قالب  ،بر نابرابری درآمد دارد یاثر مستقیم دهد که تورم در قالب خطی . نتایج نشان میدهندمیقرار 
از  .ها در تورم با اثر مثبت )مطلوب( بر نابرابری همراه است مدت و هم در بلندمدت کاهش غیرخطی، هم در کوتاه

 نامتقارن بر نابرابری درآمد دارد.  یتورم اثر ،رو این
 ی پژوهشها و توصیف دادهارائه الگو 

 بر نابرابری درآمد است.های کاالیی(  )در سبد کل یا گروه اصلی پژوهش حاضر بررسی نامتقارن بودن اثر تورم هدف
 در آن، متفاوت از نوع و اندازه ها اثرگذاری تورم به هنگام افزایش هاگر از منظر آماری نوع و انداز ،دیگر عبارت به

در این  ،برای این منظور اثر تورم بر نابرابری درآمد نامتقارن است. ،ها در آن باشد ورم به هنگام کاهشاثرگذاری ت
الگوی پژوهش در های کاالیی(،  )در سبد کل یا گروه در نرخ تورمها  و کاهشها  تفکیک اثر افزایشبا تمرکز بر بخش 

 پژوهشاز  یرخطیغ یدر تصریح الگو شود. نامتقارن )غیرخطی( تصریح می به صورتکلی و گروه کاالیی دو قالب 
به عدم تقارن ضریب یک عامل  ،(2194) همکارانشین و  پژوهش. در شده استاستفاده  (2194) همکارانشین و 
 9و همکاران پسران پژوهشبا استفاده از  هاآناست.   رونق و رکود پرداخته شده  بر متغیر وابسته در شرایطاثرگذار 

 2(NARDL) های توزیعی غیرخطی هکه الگوی خودتوضیحی با وقفند ا هالگوی جدیدی را معرفی کرد ،(2119)
از الگوی  )سبد کل(نخست قالب  ،ادامه. در شده است  حاضر از این الگو استفاده پژوهشدر ، و شدهگذاری نام
ها، نرخ بیکاری نیز به دو روند  ها و کاهش البته در این الگو همراه با تفکیک تورم به افزایش ؛شود هش تصریح میپژو

)قالب گروه کاالیی( تصریح خواهد  الگوی پژوهش قالب دوم از ،شود. پس از آن ها تفکیک می ها و کاهش افزایش
نابرابری سهم ده درصد ثروتمندترین به ده  شاخص      متغیرهای الگو شامل ،در این دو قالب که نحوی به شد.

سرانه تولید ناخالص داخلی      نرخ بیکاری،       تورم،     ،متغیر وابسته( عنوان به) درصد فقیرترین
نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص      مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی،       حقیقی، 
 ؛(    و دخانیات ) ،ها آشامیدنی ها، . گروه خوراکی9 شامل وه کاالییگر هفتتورم برای هر یک از      داخلی، 

. 4 ؛(      گروه بهداشت و درمان ) .9 ؛(         . گروه اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه )2

                                                 
1.Pesaran et al. 
2. Nonlinear Autoregressive Distributed Lags 

شامل 
 مجذور 

تواند بر نابرابری درآمد  گذاری بر نوسانات رشد اقتصادی باشد، میاگر تورم کانالی برای اثر ،ترتیب. به این دارد
ضمن بررسی  9939-9919 ای در بازه زمانی با استفاده از رگرسیون آستانه ،(2193نادمی و حسنوند )اثرگذار باشد. 

بر افزایش نابرابری توزیع  یمثبت تاثیرکه افزایش تورم  گیرند میدولت بر نابرابری درآمد نتیجه  اثر غیرخطی اندازه
شده  منجر واحدی ضریب جینی در اقتصاد ایران 19/1به افزایش  درصد افزایش در نرخ تورم 9هر  و داشته درآمد
متغیرهای مستقل نرخ تورم، مخارج دولت، درآمدهای نفتی، درآمدهای  تاثیر ،(2197قربانی و همکاران )است. 

با استفاده  9963-9914های  ر مجازی هدفمند کردن یارانه را بر توزیع درآمد در ایران بین سالمالیاتی و نیز متغی
زی دهد که تمامی متغیرهای مستقل و مجا . نتایج نشان میکنند میاز روش حداقل مربعات معمولی بررسی 

 تاثیر متغیرهای نرخ تورم و مخارج دولتیدار روی ضریب جینی هستند. امعن تاثیردارای  به لحاظ آماری شدهمعرفی
 رویدار و منفی امعن تاثیر و هدفمند کردن یارانه ،و متغیرهای درآمد نفتی، درآمدهای مالیاتی ،دار و مثبتامعن

نرخ بیکاری و تورم را بر نابرابری  ینقش شکاف نرخ ارز و نامتقارن ،(2121همکاران )زروکی و  دارند.ضریب جینی 
بررسی های توزیعی غیرخطی مورد  به روش رهیافت خودتوضیحی با وقفهبا اتکا  9937-9916 های سالدرآمد بین 

ولی در قالب  ،بر نابرابری درآمد دارد یاثر مستقیم دهد که تورم در قالب خطی . نتایج نشان میدهندمیقرار 
از  .ها در تورم با اثر مثبت )مطلوب( بر نابرابری همراه است مدت و هم در بلندمدت کاهش غیرخطی، هم در کوتاه

 نامتقارن بر نابرابری درآمد دارد.  یتورم اثر ،رو این
 ی پژوهشها و توصیف دادهارائه الگو 

 بر نابرابری درآمد است.های کاالیی(  )در سبد کل یا گروه اصلی پژوهش حاضر بررسی نامتقارن بودن اثر تورم هدف
 در آن، متفاوت از نوع و اندازه ها اثرگذاری تورم به هنگام افزایش هاگر از منظر آماری نوع و انداز ،دیگر عبارت به

در این  ،برای این منظور اثر تورم بر نابرابری درآمد نامتقارن است. ،ها در آن باشد ورم به هنگام کاهشاثرگذاری ت
الگوی پژوهش در های کاالیی(،  )در سبد کل یا گروه در نرخ تورمها  و کاهشها  تفکیک اثر افزایشبا تمرکز بر بخش 

 پژوهشاز  یرخطیغ یدر تصریح الگو شود. نامتقارن )غیرخطی( تصریح می به صورتکلی و گروه کاالیی دو قالب 
به عدم تقارن ضریب یک عامل  ،(2194) همکارانشین و  پژوهش. در شده استاستفاده  (2194) همکارانشین و 
 9و همکاران پسران پژوهشبا استفاده از  هاآناست.   رونق و رکود پرداخته شده  بر متغیر وابسته در شرایطاثرگذار 

 2(NARDL) های توزیعی غیرخطی هکه الگوی خودتوضیحی با وقفند ا هالگوی جدیدی را معرفی کرد ،(2119)
از الگوی  )سبد کل(نخست قالب  ،ادامه. در شده است  حاضر از این الگو استفاده پژوهشدر ، و شدهگذاری نام
ها، نرخ بیکاری نیز به دو روند  ها و کاهش البته در این الگو همراه با تفکیک تورم به افزایش ؛شود هش تصریح میپژو

)قالب گروه کاالیی( تصریح خواهد  الگوی پژوهش قالب دوم از ،شود. پس از آن ها تفکیک می ها و کاهش افزایش
نابرابری سهم ده درصد ثروتمندترین به ده  شاخص      متغیرهای الگو شامل ،در این دو قالب که نحوی به شد.

سرانه تولید ناخالص داخلی      نرخ بیکاری،       تورم،     ،متغیر وابسته( عنوان به) درصد فقیرترین
نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص      مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی،       حقیقی، 
 ؛(    و دخانیات ) ،ها آشامیدنی ها، . گروه خوراکی9 شامل وه کاالییگر هفتتورم برای هر یک از      داخلی، 
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 سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی، 

تواند بر نابرابری درآمد  گذاری بر نوسانات رشد اقتصادی باشد، میاگر تورم کانالی برای اثر ،ترتیب. به این دارد
ضمن بررسی  9939-9919 ای در بازه زمانی با استفاده از رگرسیون آستانه ،(2193نادمی و حسنوند )اثرگذار باشد. 

بر افزایش نابرابری توزیع  یمثبت تاثیرکه افزایش تورم  گیرند میدولت بر نابرابری درآمد نتیجه  اثر غیرخطی اندازه
شده  منجر واحدی ضریب جینی در اقتصاد ایران 19/1به افزایش  درصد افزایش در نرخ تورم 9هر  و داشته درآمد
متغیرهای مستقل نرخ تورم، مخارج دولت، درآمدهای نفتی، درآمدهای  تاثیر ،(2197قربانی و همکاران )است. 

با استفاده  9963-9914های  ر مجازی هدفمند کردن یارانه را بر توزیع درآمد در ایران بین سالمالیاتی و نیز متغی
زی دهد که تمامی متغیرهای مستقل و مجا . نتایج نشان میکنند میاز روش حداقل مربعات معمولی بررسی 

 تاثیر متغیرهای نرخ تورم و مخارج دولتیدار روی ضریب جینی هستند. امعن تاثیردارای  به لحاظ آماری شدهمعرفی
 رویدار و منفی امعن تاثیر و هدفمند کردن یارانه ،و متغیرهای درآمد نفتی، درآمدهای مالیاتی ،دار و مثبتامعن

نرخ بیکاری و تورم را بر نابرابری  ینقش شکاف نرخ ارز و نامتقارن ،(2121همکاران )زروکی و  دارند.ضریب جینی 
بررسی های توزیعی غیرخطی مورد  به روش رهیافت خودتوضیحی با وقفهبا اتکا  9937-9916 های سالدرآمد بین 

ولی در قالب  ،بر نابرابری درآمد دارد یاثر مستقیم دهد که تورم در قالب خطی . نتایج نشان میدهندمیقرار 
از  .ها در تورم با اثر مثبت )مطلوب( بر نابرابری همراه است مدت و هم در بلندمدت کاهش غیرخطی، هم در کوتاه

 نامتقارن بر نابرابری درآمد دارد.  یتورم اثر ،رو این
 ی پژوهشها و توصیف دادهارائه الگو 

 بر نابرابری درآمد است.های کاالیی(  )در سبد کل یا گروه اصلی پژوهش حاضر بررسی نامتقارن بودن اثر تورم هدف
 در آن، متفاوت از نوع و اندازه ها اثرگذاری تورم به هنگام افزایش هاگر از منظر آماری نوع و انداز ،دیگر عبارت به

در این  ،برای این منظور اثر تورم بر نابرابری درآمد نامتقارن است. ،ها در آن باشد ورم به هنگام کاهشاثرگذاری ت
الگوی پژوهش در های کاالیی(،  )در سبد کل یا گروه در نرخ تورمها  و کاهشها  تفکیک اثر افزایشبا تمرکز بر بخش 

 پژوهشاز  یرخطیغ یدر تصریح الگو شود. نامتقارن )غیرخطی( تصریح می به صورتکلی و گروه کاالیی دو قالب 
به عدم تقارن ضریب یک عامل  ،(2194) همکارانشین و  پژوهش. در شده استاستفاده  (2194) همکارانشین و 
 9و همکاران پسران پژوهشبا استفاده از  هاآناست.   رونق و رکود پرداخته شده  بر متغیر وابسته در شرایطاثرگذار 

 2(NARDL) های توزیعی غیرخطی هکه الگوی خودتوضیحی با وقفند ا هالگوی جدیدی را معرفی کرد ،(2119)
از الگوی  )سبد کل(نخست قالب  ،ادامه. در شده است  حاضر از این الگو استفاده پژوهشدر ، و شدهگذاری نام
ها، نرخ بیکاری نیز به دو روند  ها و کاهش البته در این الگو همراه با تفکیک تورم به افزایش ؛شود هش تصریح میپژو

)قالب گروه کاالیی( تصریح خواهد  الگوی پژوهش قالب دوم از ،شود. پس از آن ها تفکیک می ها و کاهش افزایش
نابرابری سهم ده درصد ثروتمندترین به ده  شاخص      متغیرهای الگو شامل ،در این دو قالب که نحوی به شد.

سرانه تولید ناخالص داخلی      نرخ بیکاری،       تورم،     ،متغیر وابسته( عنوان به) درصد فقیرترین
نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص      مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی،       حقیقی، 
 ؛(    و دخانیات ) ،ها آشامیدنی ها، . گروه خوراکی9 شامل وه کاالییگر هفتتورم برای هر یک از      داخلی، 
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 نرخ بیکاری، 

تواند بر نابرابری درآمد  گذاری بر نوسانات رشد اقتصادی باشد، میاگر تورم کانالی برای اثر ،ترتیب. به این دارد
ضمن بررسی  9939-9919 ای در بازه زمانی با استفاده از رگرسیون آستانه ،(2193نادمی و حسنوند )اثرگذار باشد. 

بر افزایش نابرابری توزیع  یمثبت تاثیرکه افزایش تورم  گیرند میدولت بر نابرابری درآمد نتیجه  اثر غیرخطی اندازه
شده  منجر واحدی ضریب جینی در اقتصاد ایران 19/1به افزایش  درصد افزایش در نرخ تورم 9هر  و داشته درآمد
متغیرهای مستقل نرخ تورم، مخارج دولت، درآمدهای نفتی، درآمدهای  تاثیر ،(2197قربانی و همکاران )است. 

با استفاده  9963-9914های  ر مجازی هدفمند کردن یارانه را بر توزیع درآمد در ایران بین سالمالیاتی و نیز متغی
زی دهد که تمامی متغیرهای مستقل و مجا . نتایج نشان میکنند میاز روش حداقل مربعات معمولی بررسی 

 تاثیر متغیرهای نرخ تورم و مخارج دولتیدار روی ضریب جینی هستند. امعن تاثیردارای  به لحاظ آماری شدهمعرفی
 رویدار و منفی امعن تاثیر و هدفمند کردن یارانه ،و متغیرهای درآمد نفتی، درآمدهای مالیاتی ،دار و مثبتامعن

نرخ بیکاری و تورم را بر نابرابری  ینقش شکاف نرخ ارز و نامتقارن ،(2121همکاران )زروکی و  دارند.ضریب جینی 
بررسی های توزیعی غیرخطی مورد  به روش رهیافت خودتوضیحی با وقفهبا اتکا  9937-9916 های سالدرآمد بین 

ولی در قالب  ،بر نابرابری درآمد دارد یاثر مستقیم دهد که تورم در قالب خطی . نتایج نشان میدهندمیقرار 
از  .ها در تورم با اثر مثبت )مطلوب( بر نابرابری همراه است مدت و هم در بلندمدت کاهش غیرخطی، هم در کوتاه

 نامتقارن بر نابرابری درآمد دارد.  یتورم اثر ،رو این
 ی پژوهشها و توصیف دادهارائه الگو 

 بر نابرابری درآمد است.های کاالیی(  )در سبد کل یا گروه اصلی پژوهش حاضر بررسی نامتقارن بودن اثر تورم هدف
 در آن، متفاوت از نوع و اندازه ها اثرگذاری تورم به هنگام افزایش هاگر از منظر آماری نوع و انداز ،دیگر عبارت به

در این  ،برای این منظور اثر تورم بر نابرابری درآمد نامتقارن است. ،ها در آن باشد ورم به هنگام کاهشاثرگذاری ت
الگوی پژوهش در های کاالیی(،  )در سبد کل یا گروه در نرخ تورمها  و کاهشها  تفکیک اثر افزایشبا تمرکز بر بخش 

 پژوهشاز  یرخطیغ یدر تصریح الگو شود. نامتقارن )غیرخطی( تصریح می به صورتکلی و گروه کاالیی دو قالب 
به عدم تقارن ضریب یک عامل  ،(2194) همکارانشین و  پژوهش. در شده استاستفاده  (2194) همکارانشین و 
 9و همکاران پسران پژوهشبا استفاده از  هاآناست.   رونق و رکود پرداخته شده  بر متغیر وابسته در شرایطاثرگذار 

 2(NARDL) های توزیعی غیرخطی هکه الگوی خودتوضیحی با وقفند ا هالگوی جدیدی را معرفی کرد ،(2119)
از الگوی  )سبد کل(نخست قالب  ،ادامه. در شده است  حاضر از این الگو استفاده پژوهشدر ، و شدهگذاری نام
ها، نرخ بیکاری نیز به دو روند  ها و کاهش البته در این الگو همراه با تفکیک تورم به افزایش ؛شود هش تصریح میپژو

)قالب گروه کاالیی( تصریح خواهد  الگوی پژوهش قالب دوم از ،شود. پس از آن ها تفکیک می ها و کاهش افزایش
نابرابری سهم ده درصد ثروتمندترین به ده  شاخص      متغیرهای الگو شامل ،در این دو قالب که نحوی به شد.

سرانه تولید ناخالص داخلی      نرخ بیکاری،       تورم،     ،متغیر وابسته( عنوان به) درصد فقیرترین
نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص      مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی،       حقیقی، 
 ؛(    و دخانیات ) ،ها آشامیدنی ها، . گروه خوراکی9 شامل وه کاالییگر هفتتورم برای هر یک از      داخلی، 

. 4 ؛(      گروه بهداشت و درمان ) .9 ؛(         . گروه اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه )2

                                                 
1.Pesaran et al. 
2. Nonlinear Autoregressive Distributed Lags 

 تورم، 

تواند بر نابرابری درآمد  گذاری بر نوسانات رشد اقتصادی باشد، میاگر تورم کانالی برای اثر ،ترتیب. به این دارد
ضمن بررسی  9939-9919 ای در بازه زمانی با استفاده از رگرسیون آستانه ،(2193نادمی و حسنوند )اثرگذار باشد. 

بر افزایش نابرابری توزیع  یمثبت تاثیرکه افزایش تورم  گیرند میدولت بر نابرابری درآمد نتیجه  اثر غیرخطی اندازه
شده  منجر واحدی ضریب جینی در اقتصاد ایران 19/1به افزایش  درصد افزایش در نرخ تورم 9هر  و داشته درآمد
متغیرهای مستقل نرخ تورم، مخارج دولت، درآمدهای نفتی، درآمدهای  تاثیر ،(2197قربانی و همکاران )است. 

با استفاده  9963-9914های  ر مجازی هدفمند کردن یارانه را بر توزیع درآمد در ایران بین سالمالیاتی و نیز متغی
زی دهد که تمامی متغیرهای مستقل و مجا . نتایج نشان میکنند میاز روش حداقل مربعات معمولی بررسی 

 تاثیر متغیرهای نرخ تورم و مخارج دولتیدار روی ضریب جینی هستند. امعن تاثیردارای  به لحاظ آماری شدهمعرفی
 رویدار و منفی امعن تاثیر و هدفمند کردن یارانه ،و متغیرهای درآمد نفتی، درآمدهای مالیاتی ،دار و مثبتامعن

نرخ بیکاری و تورم را بر نابرابری  ینقش شکاف نرخ ارز و نامتقارن ،(2121همکاران )زروکی و  دارند.ضریب جینی 
بررسی های توزیعی غیرخطی مورد  به روش رهیافت خودتوضیحی با وقفهبا اتکا  9937-9916 های سالدرآمد بین 

ولی در قالب  ،بر نابرابری درآمد دارد یاثر مستقیم دهد که تورم در قالب خطی . نتایج نشان میدهندمیقرار 
از  .ها در تورم با اثر مثبت )مطلوب( بر نابرابری همراه است مدت و هم در بلندمدت کاهش غیرخطی، هم در کوتاه

 نامتقارن بر نابرابری درآمد دارد.  یتورم اثر ،رو این
 ی پژوهشها و توصیف دادهارائه الگو 

 بر نابرابری درآمد است.های کاالیی(  )در سبد کل یا گروه اصلی پژوهش حاضر بررسی نامتقارن بودن اثر تورم هدف
 در آن، متفاوت از نوع و اندازه ها اثرگذاری تورم به هنگام افزایش هاگر از منظر آماری نوع و انداز ،دیگر عبارت به

در این  ،برای این منظور اثر تورم بر نابرابری درآمد نامتقارن است. ،ها در آن باشد ورم به هنگام کاهشاثرگذاری ت
الگوی پژوهش در های کاالیی(،  )در سبد کل یا گروه در نرخ تورمها  و کاهشها  تفکیک اثر افزایشبا تمرکز بر بخش 

 پژوهشاز  یرخطیغ یدر تصریح الگو شود. نامتقارن )غیرخطی( تصریح می به صورتکلی و گروه کاالیی دو قالب 
به عدم تقارن ضریب یک عامل  ،(2194) همکارانشین و  پژوهش. در شده استاستفاده  (2194) همکارانشین و 
 9و همکاران پسران پژوهشبا استفاده از  هاآناست.   رونق و رکود پرداخته شده  بر متغیر وابسته در شرایطاثرگذار 

 2(NARDL) های توزیعی غیرخطی هکه الگوی خودتوضیحی با وقفند ا هالگوی جدیدی را معرفی کرد ،(2119)
از الگوی  )سبد کل(نخست قالب  ،ادامه. در شده است  حاضر از این الگو استفاده پژوهشدر ، و شدهگذاری نام
ها، نرخ بیکاری نیز به دو روند  ها و کاهش البته در این الگو همراه با تفکیک تورم به افزایش ؛شود هش تصریح میپژو

)قالب گروه کاالیی( تصریح خواهد  الگوی پژوهش قالب دوم از ،شود. پس از آن ها تفکیک می ها و کاهش افزایش
نابرابری سهم ده درصد ثروتمندترین به ده  شاخص      متغیرهای الگو شامل ،در این دو قالب که نحوی به شد.

سرانه تولید ناخالص داخلی      نرخ بیکاری،       تورم،     ،متغیر وابسته( عنوان به) درصد فقیرترین
نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص      مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی،       حقیقی، 
 ؛(    و دخانیات ) ،ها آشامیدنی ها، . گروه خوراکی9 شامل وه کاالییگر هفتتورم برای هر یک از      داخلی، 
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وابسته(، 
 تورم 

تواند بر نابرابری درآمد  گذاری بر نوسانات رشد اقتصادی باشد، میاگر تورم کانالی برای اثر ،ترتیب. به این دارد
ضمن بررسی  9939-9919 ای در بازه زمانی با استفاده از رگرسیون آستانه ،(2193نادمی و حسنوند )اثرگذار باشد. 

بر افزایش نابرابری توزیع  یمثبت تاثیرکه افزایش تورم  گیرند میدولت بر نابرابری درآمد نتیجه  اثر غیرخطی اندازه
شده  منجر واحدی ضریب جینی در اقتصاد ایران 19/1به افزایش  درصد افزایش در نرخ تورم 9هر  و داشته درآمد
متغیرهای مستقل نرخ تورم، مخارج دولت، درآمدهای نفتی، درآمدهای  تاثیر ،(2197قربانی و همکاران )است. 

با استفاده  9963-9914های  ر مجازی هدفمند کردن یارانه را بر توزیع درآمد در ایران بین سالمالیاتی و نیز متغی
زی دهد که تمامی متغیرهای مستقل و مجا . نتایج نشان میکنند میاز روش حداقل مربعات معمولی بررسی 

 تاثیر متغیرهای نرخ تورم و مخارج دولتیدار روی ضریب جینی هستند. امعن تاثیردارای  به لحاظ آماری شدهمعرفی
 رویدار و منفی امعن تاثیر و هدفمند کردن یارانه ،و متغیرهای درآمد نفتی، درآمدهای مالیاتی ،دار و مثبتامعن

نرخ بیکاری و تورم را بر نابرابری  ینقش شکاف نرخ ارز و نامتقارن ،(2121همکاران )زروکی و  دارند.ضریب جینی 
بررسی های توزیعی غیرخطی مورد  به روش رهیافت خودتوضیحی با وقفهبا اتکا  9937-9916 های سالدرآمد بین 

ولی در قالب  ،بر نابرابری درآمد دارد یاثر مستقیم دهد که تورم در قالب خطی . نتایج نشان میدهندمیقرار 
از  .ها در تورم با اثر مثبت )مطلوب( بر نابرابری همراه است مدت و هم در بلندمدت کاهش غیرخطی، هم در کوتاه

 نامتقارن بر نابرابری درآمد دارد.  یتورم اثر ،رو این
 ی پژوهشها و توصیف دادهارائه الگو 

 بر نابرابری درآمد است.های کاالیی(  )در سبد کل یا گروه اصلی پژوهش حاضر بررسی نامتقارن بودن اثر تورم هدف
 در آن، متفاوت از نوع و اندازه ها اثرگذاری تورم به هنگام افزایش هاگر از منظر آماری نوع و انداز ،دیگر عبارت به

در این  ،برای این منظور اثر تورم بر نابرابری درآمد نامتقارن است. ،ها در آن باشد ورم به هنگام کاهشاثرگذاری ت
الگوی پژوهش در های کاالیی(،  )در سبد کل یا گروه در نرخ تورمها  و کاهشها  تفکیک اثر افزایشبا تمرکز بر بخش 

 پژوهشاز  یرخطیغ یدر تصریح الگو شود. نامتقارن )غیرخطی( تصریح می به صورتکلی و گروه کاالیی دو قالب 
به عدم تقارن ضریب یک عامل  ،(2194) همکارانشین و  پژوهش. در شده استاستفاده  (2194) همکارانشین و 
 9و همکاران پسران پژوهشبا استفاده از  هاآناست.   رونق و رکود پرداخته شده  بر متغیر وابسته در شرایطاثرگذار 

 2(NARDL) های توزیعی غیرخطی هکه الگوی خودتوضیحی با وقفند ا هالگوی جدیدی را معرفی کرد ،(2119)
از الگوی  )سبد کل(نخست قالب  ،ادامه. در شده است  حاضر از این الگو استفاده پژوهشدر ، و شدهگذاری نام
ها، نرخ بیکاری نیز به دو روند  ها و کاهش البته در این الگو همراه با تفکیک تورم به افزایش ؛شود هش تصریح میپژو

)قالب گروه کاالیی( تصریح خواهد  الگوی پژوهش قالب دوم از ،شود. پس از آن ها تفکیک می ها و کاهش افزایش
نابرابری سهم ده درصد ثروتمندترین به ده  شاخص      متغیرهای الگو شامل ،در این دو قالب که نحوی به شد.

سرانه تولید ناخالص داخلی      نرخ بیکاری،       تورم،     ،متغیر وابسته( عنوان به) درصد فقیرترین
نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص      مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی،       حقیقی، 
 ؛(    و دخانیات ) ،ها آشامیدنی ها، . گروه خوراکی9 شامل وه کاالییگر هفتتورم برای هر یک از      داخلی، 
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 نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص داخلی، 

تواند بر نابرابری درآمد  گذاری بر نوسانات رشد اقتصادی باشد، میاگر تورم کانالی برای اثر ،ترتیب. به این دارد
ضمن بررسی  9939-9919 ای در بازه زمانی با استفاده از رگرسیون آستانه ،(2193نادمی و حسنوند )اثرگذار باشد. 

بر افزایش نابرابری توزیع  یمثبت تاثیرکه افزایش تورم  گیرند میدولت بر نابرابری درآمد نتیجه  اثر غیرخطی اندازه
شده  منجر واحدی ضریب جینی در اقتصاد ایران 19/1به افزایش  درصد افزایش در نرخ تورم 9هر  و داشته درآمد
متغیرهای مستقل نرخ تورم، مخارج دولت، درآمدهای نفتی، درآمدهای  تاثیر ،(2197قربانی و همکاران )است. 

با استفاده  9963-9914های  ر مجازی هدفمند کردن یارانه را بر توزیع درآمد در ایران بین سالمالیاتی و نیز متغی
زی دهد که تمامی متغیرهای مستقل و مجا . نتایج نشان میکنند میاز روش حداقل مربعات معمولی بررسی 

 تاثیر متغیرهای نرخ تورم و مخارج دولتیدار روی ضریب جینی هستند. امعن تاثیردارای  به لحاظ آماری شدهمعرفی
 رویدار و منفی امعن تاثیر و هدفمند کردن یارانه ،و متغیرهای درآمد نفتی، درآمدهای مالیاتی ،دار و مثبتامعن

نرخ بیکاری و تورم را بر نابرابری  ینقش شکاف نرخ ارز و نامتقارن ،(2121همکاران )زروکی و  دارند.ضریب جینی 
بررسی های توزیعی غیرخطی مورد  به روش رهیافت خودتوضیحی با وقفهبا اتکا  9937-9916 های سالدرآمد بین 

ولی در قالب  ،بر نابرابری درآمد دارد یاثر مستقیم دهد که تورم در قالب خطی . نتایج نشان میدهندمیقرار 
از  .ها در تورم با اثر مثبت )مطلوب( بر نابرابری همراه است مدت و هم در بلندمدت کاهش غیرخطی، هم در کوتاه

 نامتقارن بر نابرابری درآمد دارد.  یتورم اثر ،رو این
 ی پژوهشها و توصیف دادهارائه الگو 

 بر نابرابری درآمد است.های کاالیی(  )در سبد کل یا گروه اصلی پژوهش حاضر بررسی نامتقارن بودن اثر تورم هدف
 در آن، متفاوت از نوع و اندازه ها اثرگذاری تورم به هنگام افزایش هاگر از منظر آماری نوع و انداز ،دیگر عبارت به

در این  ،برای این منظور اثر تورم بر نابرابری درآمد نامتقارن است. ،ها در آن باشد ورم به هنگام کاهشاثرگذاری ت
الگوی پژوهش در های کاالیی(،  )در سبد کل یا گروه در نرخ تورمها  و کاهشها  تفکیک اثر افزایشبا تمرکز بر بخش 

 پژوهشاز  یرخطیغ یدر تصریح الگو شود. نامتقارن )غیرخطی( تصریح می به صورتکلی و گروه کاالیی دو قالب 
به عدم تقارن ضریب یک عامل  ،(2194) همکارانشین و  پژوهش. در شده استاستفاده  (2194) همکارانشین و 
 9و همکاران پسران پژوهشبا استفاده از  هاآناست.   رونق و رکود پرداخته شده  بر متغیر وابسته در شرایطاثرگذار 

 2(NARDL) های توزیعی غیرخطی هکه الگوی خودتوضیحی با وقفند ا هالگوی جدیدی را معرفی کرد ،(2119)
از الگوی  )سبد کل(نخست قالب  ،ادامه. در شده است  حاضر از این الگو استفاده پژوهشدر ، و شدهگذاری نام
ها، نرخ بیکاری نیز به دو روند  ها و کاهش البته در این الگو همراه با تفکیک تورم به افزایش ؛شود هش تصریح میپژو

)قالب گروه کاالیی( تصریح خواهد  الگوی پژوهش قالب دوم از ،شود. پس از آن ها تفکیک می ها و کاهش افزایش
نابرابری سهم ده درصد ثروتمندترین به ده  شاخص      متغیرهای الگو شامل ،در این دو قالب که نحوی به شد.

سرانه تولید ناخالص داخلی      نرخ بیکاری،       تورم،     ،متغیر وابسته( عنوان به) درصد فقیرترین
نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص      مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی،       حقیقی، 
 ؛(    و دخانیات ) ،ها آشامیدنی ها، . گروه خوراکی9 شامل وه کاالییگر هفتتورم برای هر یک از      داخلی، 
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سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی، 
؛ 2. گروه 

تواند بر نابرابری درآمد  گذاری بر نوسانات رشد اقتصادی باشد، میاگر تورم کانالی برای اثر ،ترتیب. به این دارد
ضمن بررسی  9939-9919 ای در بازه زمانی با استفاده از رگرسیون آستانه ،(2193نادمی و حسنوند )اثرگذار باشد. 

بر افزایش نابرابری توزیع  یمثبت تاثیرکه افزایش تورم  گیرند میدولت بر نابرابری درآمد نتیجه  اثر غیرخطی اندازه
شده  منجر واحدی ضریب جینی در اقتصاد ایران 19/1به افزایش  درصد افزایش در نرخ تورم 9هر  و داشته درآمد
متغیرهای مستقل نرخ تورم، مخارج دولت، درآمدهای نفتی، درآمدهای  تاثیر ،(2197قربانی و همکاران )است. 

با استفاده  9963-9914های  ر مجازی هدفمند کردن یارانه را بر توزیع درآمد در ایران بین سالمالیاتی و نیز متغی
زی دهد که تمامی متغیرهای مستقل و مجا . نتایج نشان میکنند میاز روش حداقل مربعات معمولی بررسی 

 تاثیر متغیرهای نرخ تورم و مخارج دولتیدار روی ضریب جینی هستند. امعن تاثیردارای  به لحاظ آماری شدهمعرفی
 رویدار و منفی امعن تاثیر و هدفمند کردن یارانه ،و متغیرهای درآمد نفتی، درآمدهای مالیاتی ،دار و مثبتامعن

نرخ بیکاری و تورم را بر نابرابری  ینقش شکاف نرخ ارز و نامتقارن ،(2121همکاران )زروکی و  دارند.ضریب جینی 
بررسی های توزیعی غیرخطی مورد  به روش رهیافت خودتوضیحی با وقفهبا اتکا  9937-9916 های سالدرآمد بین 

ولی در قالب  ،بر نابرابری درآمد دارد یاثر مستقیم دهد که تورم در قالب خطی . نتایج نشان میدهندمیقرار 
از  .ها در تورم با اثر مثبت )مطلوب( بر نابرابری همراه است مدت و هم در بلندمدت کاهش غیرخطی، هم در کوتاه

 نامتقارن بر نابرابری درآمد دارد.  یتورم اثر ،رو این
 ی پژوهشها و توصیف دادهارائه الگو 

 بر نابرابری درآمد است.های کاالیی(  )در سبد کل یا گروه اصلی پژوهش حاضر بررسی نامتقارن بودن اثر تورم هدف
 در آن، متفاوت از نوع و اندازه ها اثرگذاری تورم به هنگام افزایش هاگر از منظر آماری نوع و انداز ،دیگر عبارت به

در این  ،برای این منظور اثر تورم بر نابرابری درآمد نامتقارن است. ،ها در آن باشد ورم به هنگام کاهشاثرگذاری ت
الگوی پژوهش در های کاالیی(،  )در سبد کل یا گروه در نرخ تورمها  و کاهشها  تفکیک اثر افزایشبا تمرکز بر بخش 

 پژوهشاز  یرخطیغ یدر تصریح الگو شود. نامتقارن )غیرخطی( تصریح می به صورتکلی و گروه کاالیی دو قالب 
به عدم تقارن ضریب یک عامل  ،(2194) همکارانشین و  پژوهش. در شده استاستفاده  (2194) همکارانشین و 
 9و همکاران پسران پژوهشبا استفاده از  هاآناست.   رونق و رکود پرداخته شده  بر متغیر وابسته در شرایطاثرگذار 

 2(NARDL) های توزیعی غیرخطی هکه الگوی خودتوضیحی با وقفند ا هالگوی جدیدی را معرفی کرد ،(2119)
از الگوی  )سبد کل(نخست قالب  ،ادامه. در شده است  حاضر از این الگو استفاده پژوهشدر ، و شدهگذاری نام
ها، نرخ بیکاری نیز به دو روند  ها و کاهش البته در این الگو همراه با تفکیک تورم به افزایش ؛شود هش تصریح میپژو

)قالب گروه کاالیی( تصریح خواهد  الگوی پژوهش قالب دوم از ،شود. پس از آن ها تفکیک می ها و کاهش افزایش
نابرابری سهم ده درصد ثروتمندترین به ده  شاخص      متغیرهای الگو شامل ،در این دو قالب که نحوی به شد.

سرانه تولید ناخالص داخلی      نرخ بیکاری،       تورم،     ،متغیر وابسته( عنوان به) درصد فقیرترین
نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص      مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی،       حقیقی، 
 ؛(    و دخانیات ) ،ها آشامیدنی ها، . گروه خوراکی9 شامل وه کاالییگر هفتتورم برای هر یک از      داخلی، 
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برای هر یک از هفت گروه کاالیی شامل 1. گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها، و دخانیات 
؛ 4. 

تواند بر نابرابری درآمد  گذاری بر نوسانات رشد اقتصادی باشد، میاگر تورم کانالی برای اثر ،ترتیب. به این دارد
ضمن بررسی  9939-9919 ای در بازه زمانی با استفاده از رگرسیون آستانه ،(2193نادمی و حسنوند )اثرگذار باشد. 

بر افزایش نابرابری توزیع  یمثبت تاثیرکه افزایش تورم  گیرند میدولت بر نابرابری درآمد نتیجه  اثر غیرخطی اندازه
شده  منجر واحدی ضریب جینی در اقتصاد ایران 19/1به افزایش  درصد افزایش در نرخ تورم 9هر  و داشته درآمد
متغیرهای مستقل نرخ تورم، مخارج دولت، درآمدهای نفتی، درآمدهای  تاثیر ،(2197قربانی و همکاران )است. 

با استفاده  9963-9914های  ر مجازی هدفمند کردن یارانه را بر توزیع درآمد در ایران بین سالمالیاتی و نیز متغی
زی دهد که تمامی متغیرهای مستقل و مجا . نتایج نشان میکنند میاز روش حداقل مربعات معمولی بررسی 

 تاثیر متغیرهای نرخ تورم و مخارج دولتیدار روی ضریب جینی هستند. امعن تاثیردارای  به لحاظ آماری شدهمعرفی
 رویدار و منفی امعن تاثیر و هدفمند کردن یارانه ،و متغیرهای درآمد نفتی، درآمدهای مالیاتی ،دار و مثبتامعن

نرخ بیکاری و تورم را بر نابرابری  ینقش شکاف نرخ ارز و نامتقارن ،(2121همکاران )زروکی و  دارند.ضریب جینی 
بررسی های توزیعی غیرخطی مورد  به روش رهیافت خودتوضیحی با وقفهبا اتکا  9937-9916 های سالدرآمد بین 

ولی در قالب  ،بر نابرابری درآمد دارد یاثر مستقیم دهد که تورم در قالب خطی . نتایج نشان میدهندمیقرار 
از  .ها در تورم با اثر مثبت )مطلوب( بر نابرابری همراه است مدت و هم در بلندمدت کاهش غیرخطی، هم در کوتاه

 نامتقارن بر نابرابری درآمد دارد.  یتورم اثر ،رو این
 ی پژوهشها و توصیف دادهارائه الگو 

 بر نابرابری درآمد است.های کاالیی(  )در سبد کل یا گروه اصلی پژوهش حاضر بررسی نامتقارن بودن اثر تورم هدف
 در آن، متفاوت از نوع و اندازه ها اثرگذاری تورم به هنگام افزایش هاگر از منظر آماری نوع و انداز ،دیگر عبارت به

در این  ،برای این منظور اثر تورم بر نابرابری درآمد نامتقارن است. ،ها در آن باشد ورم به هنگام کاهشاثرگذاری ت
الگوی پژوهش در های کاالیی(،  )در سبد کل یا گروه در نرخ تورمها  و کاهشها  تفکیک اثر افزایشبا تمرکز بر بخش 

 پژوهشاز  یرخطیغ یدر تصریح الگو شود. نامتقارن )غیرخطی( تصریح می به صورتکلی و گروه کاالیی دو قالب 
به عدم تقارن ضریب یک عامل  ،(2194) همکارانشین و  پژوهش. در شده استاستفاده  (2194) همکارانشین و 
 9و همکاران پسران پژوهشبا استفاده از  هاآناست.   رونق و رکود پرداخته شده  بر متغیر وابسته در شرایطاثرگذار 

 2(NARDL) های توزیعی غیرخطی هکه الگوی خودتوضیحی با وقفند ا هالگوی جدیدی را معرفی کرد ،(2119)
از الگوی  )سبد کل(نخست قالب  ،ادامه. در شده است  حاضر از این الگو استفاده پژوهشدر ، و شدهگذاری نام
ها، نرخ بیکاری نیز به دو روند  ها و کاهش البته در این الگو همراه با تفکیک تورم به افزایش ؛شود هش تصریح میپژو

)قالب گروه کاالیی( تصریح خواهد  الگوی پژوهش قالب دوم از ،شود. پس از آن ها تفکیک می ها و کاهش افزایش
نابرابری سهم ده درصد ثروتمندترین به ده  شاخص      متغیرهای الگو شامل ،در این دو قالب که نحوی به شد.

سرانه تولید ناخالص داخلی      نرخ بیکاری،       تورم،     ،متغیر وابسته( عنوان به) درصد فقیرترین
نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص      مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی،       حقیقی، 
 ؛(    و دخانیات ) ،ها آشامیدنی ها، . گروه خوراکی9 شامل وه کاالییگر هفتتورم برای هر یک از      داخلی، 

. 4 ؛(      گروه بهداشت و درمان ) .9 ؛(         . گروه اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه )2

                                                 
1.Pesaran et al. 
2. Nonlinear Autoregressive Distributed Lags 

؛ 3. گروه بهداشت و درمان 

تواند بر نابرابری درآمد  گذاری بر نوسانات رشد اقتصادی باشد، میاگر تورم کانالی برای اثر ،ترتیب. به این دارد
ضمن بررسی  9939-9919 ای در بازه زمانی با استفاده از رگرسیون آستانه ،(2193نادمی و حسنوند )اثرگذار باشد. 

بر افزایش نابرابری توزیع  یمثبت تاثیرکه افزایش تورم  گیرند میدولت بر نابرابری درآمد نتیجه  اثر غیرخطی اندازه
شده  منجر واحدی ضریب جینی در اقتصاد ایران 19/1به افزایش  درصد افزایش در نرخ تورم 9هر  و داشته درآمد
متغیرهای مستقل نرخ تورم، مخارج دولت، درآمدهای نفتی، درآمدهای  تاثیر ،(2197قربانی و همکاران )است. 

با استفاده  9963-9914های  ر مجازی هدفمند کردن یارانه را بر توزیع درآمد در ایران بین سالمالیاتی و نیز متغی
زی دهد که تمامی متغیرهای مستقل و مجا . نتایج نشان میکنند میاز روش حداقل مربعات معمولی بررسی 

 تاثیر متغیرهای نرخ تورم و مخارج دولتیدار روی ضریب جینی هستند. امعن تاثیردارای  به لحاظ آماری شدهمعرفی
 رویدار و منفی امعن تاثیر و هدفمند کردن یارانه ،و متغیرهای درآمد نفتی، درآمدهای مالیاتی ،دار و مثبتامعن

نرخ بیکاری و تورم را بر نابرابری  ینقش شکاف نرخ ارز و نامتقارن ،(2121همکاران )زروکی و  دارند.ضریب جینی 
بررسی های توزیعی غیرخطی مورد  به روش رهیافت خودتوضیحی با وقفهبا اتکا  9937-9916 های سالدرآمد بین 

ولی در قالب  ،بر نابرابری درآمد دارد یاثر مستقیم دهد که تورم در قالب خطی . نتایج نشان میدهندمیقرار 
از  .ها در تورم با اثر مثبت )مطلوب( بر نابرابری همراه است مدت و هم در بلندمدت کاهش غیرخطی، هم در کوتاه

 نامتقارن بر نابرابری درآمد دارد.  یتورم اثر ،رو این
 ی پژوهشها و توصیف دادهارائه الگو 

 بر نابرابری درآمد است.های کاالیی(  )در سبد کل یا گروه اصلی پژوهش حاضر بررسی نامتقارن بودن اثر تورم هدف
 در آن، متفاوت از نوع و اندازه ها اثرگذاری تورم به هنگام افزایش هاگر از منظر آماری نوع و انداز ،دیگر عبارت به

در این  ،برای این منظور اثر تورم بر نابرابری درآمد نامتقارن است. ،ها در آن باشد ورم به هنگام کاهشاثرگذاری ت
الگوی پژوهش در های کاالیی(،  )در سبد کل یا گروه در نرخ تورمها  و کاهشها  تفکیک اثر افزایشبا تمرکز بر بخش 

 پژوهشاز  یرخطیغ یدر تصریح الگو شود. نامتقارن )غیرخطی( تصریح می به صورتکلی و گروه کاالیی دو قالب 
به عدم تقارن ضریب یک عامل  ،(2194) همکارانشین و  پژوهش. در شده استاستفاده  (2194) همکارانشین و 
 9و همکاران پسران پژوهشبا استفاده از  هاآناست.   رونق و رکود پرداخته شده  بر متغیر وابسته در شرایطاثرگذار 

 2(NARDL) های توزیعی غیرخطی هکه الگوی خودتوضیحی با وقفند ا هالگوی جدیدی را معرفی کرد ،(2119)
از الگوی  )سبد کل(نخست قالب  ،ادامه. در شده است  حاضر از این الگو استفاده پژوهشدر ، و شدهگذاری نام
ها، نرخ بیکاری نیز به دو روند  ها و کاهش البته در این الگو همراه با تفکیک تورم به افزایش ؛شود هش تصریح میپژو

)قالب گروه کاالیی( تصریح خواهد  الگوی پژوهش قالب دوم از ،شود. پس از آن ها تفکیک می ها و کاهش افزایش
نابرابری سهم ده درصد ثروتمندترین به ده  شاخص      متغیرهای الگو شامل ،در این دو قالب که نحوی به شد.

سرانه تولید ناخالص داخلی      نرخ بیکاری،       تورم،     ،متغیر وابسته( عنوان به) درصد فقیرترین
نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص      مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی،       حقیقی، 
 ؛(    و دخانیات ) ،ها آشامیدنی ها، . گروه خوراکی9 شامل وه کاالییگر هفتتورم برای هر یک از      داخلی، 

. 4 ؛(      گروه بهداشت و درمان ) .9 ؛(         . گروه اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه )2

                                                 
1.Pesaran et al. 
2. Nonlinear Autoregressive Distributed Lags 

اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه 
؛ 5. گروه تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران، و هتل   ؛(       و هتل ) ،. گروه تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران3 ؛(     و روشنایی ) ،گروه مسکن، سوخت

 .است (        . پوشاک و کفش )7 و ؛(         نقل و ارتباطات )و . گروه حمل6
 
 قالب نخست با هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در قالب  تصریح الگو(

 :(کلسبد 
( است 9، رگرسیون نامتقارن در معادله )سبد کلدر قالب های توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

به شکل     و متغیر                            به شکل       که در آن متغیر 
    و       ترتیب انباشت جزئی در تغییرات به که نحوی به ،شود میتجزیه                    

 ( است.9( و )2به شکل روابط )
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(9)  
شود که در آن  ( طراحی می4به شکل رابطه )    ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،      بر اساس روابط فوق، الگوی نامتقارن 

ها در نرخ بیکاری  (، افزایش   تعداد وقفه برای متغیر وابسته )ترتیب حداکثر به  ، و  ،  ،  ،  ،  ،  ،  
ها در نرخ تورم  (، کاهش    ها در نرخ تورم ) ، افزایش(      ها در نرخ بیکاری ) (، کاهش      )
و ، (     قی )، مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقی(    (، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی )    )

  ضریب خودرگرسیونی،   در این رابطه  ،است. همچنین (    ) نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص داخلی
های سرانه تولید  ضریب وقفه  های نرخ تورم، ،  ضریب نامتقارن وقفه  های نرخ بیکاری،  ضریب نامتقارن وقفه

های نسبت  ضریب وقفه  و  ،های مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی ضریب وقفه  ناخالص داخلی حقیقی، 
 ماعی به تولید ناخالص داخلی است.هزینه اجت
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( تعمیم داده شده است. در 3( به رابطه پویایِ )4ایستایِ ) رابطه ،(2194شین و دیگران ) پژوهشدر ادامه مطابق با 
 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تصریح شده است: ،(3رابطه )

گروه مسکن، سوخت، و روشنایی 
 است.
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1. Nonlinear Autoregressive Distributed Lags
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 قالب نخست با هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در قالب  تصریح الگو(

 :(کلسبد 
( است 9، رگرسیون نامتقارن در معادله )سبد کلدر قالب های توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

به شکل     و متغیر                            به شکل       که در آن متغیر 
    و       ترتیب انباشت جزئی در تغییرات به که نحوی به ،شود میتجزیه                    

 ( است.9( و )2به شکل روابط )
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(9)  
شود که در آن  ( طراحی می4به شکل رابطه )    ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،      بر اساس روابط فوق، الگوی نامتقارن 

ها در نرخ بیکاری  (، افزایش   تعداد وقفه برای متغیر وابسته )ترتیب حداکثر به  ، و  ،  ،  ،  ،  ،  ،  
ها در نرخ تورم  (، کاهش    ها در نرخ تورم ) ، افزایش(      ها در نرخ بیکاری ) (، کاهش      )
و ، (     قی )، مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقی(    (، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی )    )

  ضریب خودرگرسیونی،   در این رابطه  ،است. همچنین (    ) نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص داخلی
های سرانه تولید  ضریب وقفه  های نرخ تورم، ،  ضریب نامتقارن وقفه  های نرخ بیکاری،  ضریب نامتقارن وقفه

های نسبت  ضریب وقفه  و  ،های مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی ضریب وقفه  ناخالص داخلی حقیقی، 
 ماعی به تولید ناخالص داخلی است.هزینه اجت

     ∑    
          ∑              

    ∑              
    ∑            

    
∑            
    ∑    

           ∑            
  ∑           

      
(4)  

( تعمیم داده شده است. در 3( به رابطه پویایِ )4ایستایِ ) رابطه ،(2194شین و دیگران ) پژوهشدر ادامه مطابق با 
 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تصریح شده است: ،(3رابطه )

 ،

 ؛(       و هتل ) ،. گروه تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران3 ؛(     و روشنایی ) ،گروه مسکن، سوخت
 .است (        . پوشاک و کفش )7 و ؛(         نقل و ارتباطات )و . گروه حمل6
 
 قالب نخست با هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در قالب  تصریح الگو(

 :(کلسبد 
( است 9، رگرسیون نامتقارن در معادله )سبد کلدر قالب های توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

به شکل     و متغیر                            به شکل       که در آن متغیر 
    و       ترتیب انباشت جزئی در تغییرات به که نحوی به ،شود میتجزیه                    

 ( است.9( و )2به شکل روابط )
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شود که در آن  ( طراحی می4به شکل رابطه )    ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،      بر اساس روابط فوق، الگوی نامتقارن 

ها در نرخ بیکاری  (، افزایش   تعداد وقفه برای متغیر وابسته )ترتیب حداکثر به  ، و  ،  ،  ،  ،  ،  ،  
ها در نرخ تورم  (، کاهش    ها در نرخ تورم ) ، افزایش(      ها در نرخ بیکاری ) (، کاهش      )
و ، (     قی )، مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقی(    (، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی )    )

  ضریب خودرگرسیونی،   در این رابطه  ،است. همچنین (    ) نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص داخلی
های سرانه تولید  ضریب وقفه  های نرخ تورم، ،  ضریب نامتقارن وقفه  های نرخ بیکاری،  ضریب نامتقارن وقفه

های نسبت  ضریب وقفه  و  ،های مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی ضریب وقفه  ناخالص داخلی حقیقی، 
 ماعی به تولید ناخالص داخلی است.هزینه اجت
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(4)  

( تعمیم داده شده است. در 3( به رابطه پویایِ )4ایستایِ ) رابطه ،(2194شین و دیگران ) پژوهشدر ادامه مطابق با 
 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تصریح شده است: ،(3رابطه )

که در آن 
، کاهش ها 

 ؛(       و هتل ) ،. گروه تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران3 ؛(     و روشنایی ) ،گروه مسکن، سوخت
 .است (        . پوشاک و کفش )7 و ؛(         نقل و ارتباطات )و . گروه حمل6
 
 قالب نخست با هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در قالب  تصریح الگو(

 :(کلسبد 
( است 9، رگرسیون نامتقارن در معادله )سبد کلدر قالب های توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

به شکل     و متغیر                            به شکل       که در آن متغیر 
    و       ترتیب انباشت جزئی در تغییرات به که نحوی به ،شود میتجزیه                    

 ( است.9( و )2به شکل روابط )
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شود که در آن  ( طراحی می4به شکل رابطه )    ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،      بر اساس روابط فوق، الگوی نامتقارن 

ها در نرخ بیکاری  (، افزایش   تعداد وقفه برای متغیر وابسته )ترتیب حداکثر به  ، و  ،  ،  ،  ،  ،  ،  
ها در نرخ تورم  (، کاهش    ها در نرخ تورم ) ، افزایش(      ها در نرخ بیکاری ) (، کاهش      )
و ، (     قی )، مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقی(    (، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی )    )

  ضریب خودرگرسیونی،   در این رابطه  ،است. همچنین (    ) نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص داخلی
های سرانه تولید  ضریب وقفه  های نرخ تورم، ،  ضریب نامتقارن وقفه  های نرخ بیکاری،  ضریب نامتقارن وقفه

های نسبت  ضریب وقفه  و  ،های مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی ضریب وقفه  ناخالص داخلی حقیقی، 
 ماعی به تولید ناخالص داخلی است.هزینه اجت

     ∑    
          ∑              

    ∑              
    ∑            

    
∑            
    ∑    

           ∑            
  ∑           

      
(4)  

( تعمیم داده شده است. در 3( به رابطه پویایِ )4ایستایِ ) رابطه ،(2194شین و دیگران ) پژوهشدر ادامه مطابق با 
 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تصریح شده است: ،(3رابطه )

، افزایش ها در نرخ تورم 

 ؛(       و هتل ) ،. گروه تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران3 ؛(     و روشنایی ) ،گروه مسکن، سوخت
 .است (        . پوشاک و کفش )7 و ؛(         نقل و ارتباطات )و . گروه حمل6
 
 قالب نخست با هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در قالب  تصریح الگو(

 :(کلسبد 
( است 9، رگرسیون نامتقارن در معادله )سبد کلدر قالب های توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

به شکل     و متغیر                            به شکل       که در آن متغیر 
    و       ترتیب انباشت جزئی در تغییرات به که نحوی به ،شود میتجزیه                    

 ( است.9( و )2به شکل روابط )
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شود که در آن  ( طراحی می4به شکل رابطه )    ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،      بر اساس روابط فوق، الگوی نامتقارن 

ها در نرخ بیکاری  (، افزایش   تعداد وقفه برای متغیر وابسته )ترتیب حداکثر به  ، و  ،  ،  ،  ،  ،  ،  
ها در نرخ تورم  (، کاهش    ها در نرخ تورم ) ، افزایش(      ها در نرخ بیکاری ) (، کاهش      )
و ، (     قی )، مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقی(    (، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی )    )

  ضریب خودرگرسیونی،   در این رابطه  ،است. همچنین (    ) نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص داخلی
های سرانه تولید  ضریب وقفه  های نرخ تورم، ،  ضریب نامتقارن وقفه  های نرخ بیکاری،  ضریب نامتقارن وقفه

های نسبت  ضریب وقفه  و  ،های مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی ضریب وقفه  ناخالص داخلی حقیقی، 
 ماعی به تولید ناخالص داخلی است.هزینه اجت
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(4)  

( تعمیم داده شده است. در 3( به رابطه پویایِ )4ایستایِ ) رابطه ،(2194شین و دیگران ) پژوهشدر ادامه مطابق با 
 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تصریح شده است: ،(3رابطه )

، کاهش ها در نرخ بیکاری 

 ؛(       و هتل ) ،. گروه تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران3 ؛(     و روشنایی ) ،گروه مسکن، سوخت
 .است (        . پوشاک و کفش )7 و ؛(         نقل و ارتباطات )و . گروه حمل6
 
 قالب نخست با هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در قالب  تصریح الگو(

 :(کلسبد 
( است 9، رگرسیون نامتقارن در معادله )سبد کلدر قالب های توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

به شکل     و متغیر                            به شکل       که در آن متغیر 
    و       ترتیب انباشت جزئی در تغییرات به که نحوی به ،شود میتجزیه                    

 ( است.9( و )2به شکل روابط )
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شود که در آن  ( طراحی می4به شکل رابطه )    ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،      بر اساس روابط فوق، الگوی نامتقارن 

ها در نرخ بیکاری  (، افزایش   تعداد وقفه برای متغیر وابسته )ترتیب حداکثر به  ، و  ،  ،  ،  ،  ،  ،  
ها در نرخ تورم  (، کاهش    ها در نرخ تورم ) ، افزایش(      ها در نرخ بیکاری ) (، کاهش      )
و ، (     قی )، مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقی(    (، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی )    )

  ضریب خودرگرسیونی،   در این رابطه  ،است. همچنین (    ) نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص داخلی
های سرانه تولید  ضریب وقفه  های نرخ تورم، ،  ضریب نامتقارن وقفه  های نرخ بیکاری،  ضریب نامتقارن وقفه

های نسبت  ضریب وقفه  و  ،های مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی ضریب وقفه  ناخالص داخلی حقیقی، 
 ماعی به تولید ناخالص داخلی است.هزینه اجت
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(4)  

( تعمیم داده شده است. در 3( به رابطه پویایِ )4ایستایِ ) رابطه ،(2194شین و دیگران ) پژوهشدر ادامه مطابق با 
 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تصریح شده است: ،(3رابطه )

نرخ بیکاری 
، مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی 

 ؛(       و هتل ) ،. گروه تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران3 ؛(     و روشنایی ) ،گروه مسکن، سوخت
 .است (        . پوشاک و کفش )7 و ؛(         نقل و ارتباطات )و . گروه حمل6
 
 قالب نخست با هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در قالب  تصریح الگو(

 :(کلسبد 
( است 9، رگرسیون نامتقارن در معادله )سبد کلدر قالب های توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

به شکل     و متغیر                            به شکل       که در آن متغیر 
    و       ترتیب انباشت جزئی در تغییرات به که نحوی به ،شود میتجزیه                    

 ( است.9( و )2به شکل روابط )
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شود که در آن  ( طراحی می4به شکل رابطه )    ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،      بر اساس روابط فوق، الگوی نامتقارن 

ها در نرخ بیکاری  (، افزایش   تعداد وقفه برای متغیر وابسته )ترتیب حداکثر به  ، و  ،  ،  ،  ،  ،  ،  
ها در نرخ تورم  (، کاهش    ها در نرخ تورم ) ، افزایش(      ها در نرخ بیکاری ) (، کاهش      )
و ، (     قی )، مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقی(    (، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی )    )

  ضریب خودرگرسیونی،   در این رابطه  ،است. همچنین (    ) نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص داخلی
های سرانه تولید  ضریب وقفه  های نرخ تورم، ،  ضریب نامتقارن وقفه  های نرخ بیکاری،  ضریب نامتقارن وقفه

های نسبت  ضریب وقفه  و  ،های مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی ضریب وقفه  ناخالص داخلی حقیقی، 
 ماعی به تولید ناخالص داخلی است.هزینه اجت
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(4)  

( تعمیم داده شده است. در 3( به رابطه پویایِ )4ایستایِ ) رابطه ،(2194شین و دیگران ) پژوهشدر ادامه مطابق با 
 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تصریح شده است: ،(3رابطه )

، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی 

 ؛(       و هتل ) ،. گروه تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران3 ؛(     و روشنایی ) ،گروه مسکن، سوخت
 .است (        . پوشاک و کفش )7 و ؛(         نقل و ارتباطات )و . گروه حمل6
 
 قالب نخست با هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در قالب  تصریح الگو(

 :(کلسبد 
( است 9، رگرسیون نامتقارن در معادله )سبد کلدر قالب های توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

به شکل     و متغیر                            به شکل       که در آن متغیر 
    و       ترتیب انباشت جزئی در تغییرات به که نحوی به ،شود میتجزیه                    

 ( است.9( و )2به شکل روابط )
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شود که در آن  ( طراحی می4به شکل رابطه )    ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،      بر اساس روابط فوق، الگوی نامتقارن 

ها در نرخ بیکاری  (، افزایش   تعداد وقفه برای متغیر وابسته )ترتیب حداکثر به  ، و  ،  ،  ،  ،  ،  ،  
ها در نرخ تورم  (، کاهش    ها در نرخ تورم ) ، افزایش(      ها در نرخ بیکاری ) (، کاهش      )
و ، (     قی )، مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقی(    (، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی )    )

  ضریب خودرگرسیونی،   در این رابطه  ،است. همچنین (    ) نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص داخلی
های سرانه تولید  ضریب وقفه  های نرخ تورم، ،  ضریب نامتقارن وقفه  های نرخ بیکاری،  ضریب نامتقارن وقفه

های نسبت  ضریب وقفه  و  ،های مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی ضریب وقفه  ناخالص داخلی حقیقی، 
 ماعی به تولید ناخالص داخلی است.هزینه اجت

     ∑    
          ∑              

    ∑              
    ∑            

    
∑            
    ∑    

           ∑            
  ∑           

      
(4)  

( تعمیم داده شده است. در 3( به رابطه پویایِ )4ایستایِ ) رابطه ،(2194شین و دیگران ) پژوهشدر ادامه مطابق با 
 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تصریح شده است: ،(3رابطه )

در نرخ تورم 
 است. همچنین، در این رابطه 

 ؛(       و هتل ) ،. گروه تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران3 ؛(     و روشنایی ) ،گروه مسکن، سوخت
 .است (        . پوشاک و کفش )7 و ؛(         نقل و ارتباطات )و . گروه حمل6
 
 قالب نخست با هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در قالب  تصریح الگو(

 :(کلسبد 
( است 9، رگرسیون نامتقارن در معادله )سبد کلدر قالب های توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

به شکل     و متغیر                            به شکل       که در آن متغیر 
    و       ترتیب انباشت جزئی در تغییرات به که نحوی به ،شود میتجزیه                    

 ( است.9( و )2به شکل روابط )
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(9)  
شود که در آن  ( طراحی می4به شکل رابطه )    ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،      بر اساس روابط فوق، الگوی نامتقارن 

ها در نرخ بیکاری  (، افزایش   تعداد وقفه برای متغیر وابسته )ترتیب حداکثر به  ، و  ،  ،  ،  ،  ،  ،  
ها در نرخ تورم  (، کاهش    ها در نرخ تورم ) ، افزایش(      ها در نرخ بیکاری ) (، کاهش      )
و ، (     قی )، مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقی(    (، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی )    )

  ضریب خودرگرسیونی،   در این رابطه  ،است. همچنین (    ) نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص داخلی
های سرانه تولید  ضریب وقفه  های نرخ تورم، ،  ضریب نامتقارن وقفه  های نرخ بیکاری،  ضریب نامتقارن وقفه

های نسبت  ضریب وقفه  و  ،های مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی ضریب وقفه  ناخالص داخلی حقیقی، 
 ماعی به تولید ناخالص داخلی است.هزینه اجت

     ∑    
          ∑              

    ∑              
    ∑            

    
∑            
    ∑    

           ∑            
  ∑           

      
(4)  

( تعمیم داده شده است. در 3( به رابطه پویایِ )4ایستایِ ) رابطه ،(2194شین و دیگران ) پژوهشدر ادامه مطابق با 
 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تصریح شده است: ،(3رابطه )

، و نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص داخلی 

 ؛(       و هتل ) ،. گروه تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران3 ؛(     و روشنایی ) ،گروه مسکن، سوخت
 .است (        . پوشاک و کفش )7 و ؛(         نقل و ارتباطات )و . گروه حمل6
 
 قالب نخست با هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در قالب  تصریح الگو(

 :(کلسبد 
( است 9، رگرسیون نامتقارن در معادله )سبد کلدر قالب های توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

به شکل     و متغیر                            به شکل       که در آن متغیر 
    و       ترتیب انباشت جزئی در تغییرات به که نحوی به ،شود میتجزیه                    

 ( است.9( و )2به شکل روابط )
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(9)  
شود که در آن  ( طراحی می4به شکل رابطه )    ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،      بر اساس روابط فوق، الگوی نامتقارن 

ها در نرخ بیکاری  (، افزایش   تعداد وقفه برای متغیر وابسته )ترتیب حداکثر به  ، و  ،  ،  ،  ،  ،  ،  
ها در نرخ تورم  (، کاهش    ها در نرخ تورم ) ، افزایش(      ها در نرخ بیکاری ) (، کاهش      )
و ، (     قی )، مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقی(    (، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی )    )

  ضریب خودرگرسیونی،   در این رابطه  ،است. همچنین (    ) نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص داخلی
های سرانه تولید  ضریب وقفه  های نرخ تورم، ،  ضریب نامتقارن وقفه  های نرخ بیکاری،  ضریب نامتقارن وقفه

های نسبت  ضریب وقفه  و  ،های مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی ضریب وقفه  ناخالص داخلی حقیقی، 
 ماعی به تولید ناخالص داخلی است.هزینه اجت

     ∑    
          ∑              

    ∑              
    ∑            
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    ∑    

           ∑            
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(4)  

( تعمیم داده شده است. در 3( به رابطه پویایِ )4ایستایِ ) رابطه ،(2194شین و دیگران ) پژوهشدر ادامه مطابق با 
 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تصریح شده است: ،(3رابطه )

حقیقی 
 

 ؛(       و هتل ) ،. گروه تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران3 ؛(     و روشنایی ) ،گروه مسکن، سوخت
 .است (        . پوشاک و کفش )7 و ؛(         نقل و ارتباطات )و . گروه حمل6
 
 قالب نخست با هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در قالب  تصریح الگو(

 :(کلسبد 
( است 9، رگرسیون نامتقارن در معادله )سبد کلدر قالب های توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

به شکل     و متغیر                            به شکل       که در آن متغیر 
    و       ترتیب انباشت جزئی در تغییرات به که نحوی به ،شود میتجزیه                    

 ( است.9( و )2به شکل روابط )
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(9)  
شود که در آن  ( طراحی می4به شکل رابطه )    ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،      بر اساس روابط فوق، الگوی نامتقارن 

ها در نرخ بیکاری  (، افزایش   تعداد وقفه برای متغیر وابسته )ترتیب حداکثر به  ، و  ،  ،  ،  ،  ،  ،  
ها در نرخ تورم  (، کاهش    ها در نرخ تورم ) ، افزایش(      ها در نرخ بیکاری ) (، کاهش      )
و ، (     قی )، مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقی(    (، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی )    )

  ضریب خودرگرسیونی،   در این رابطه  ،است. همچنین (    ) نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص داخلی
های سرانه تولید  ضریب وقفه  های نرخ تورم، ،  ضریب نامتقارن وقفه  های نرخ بیکاری،  ضریب نامتقارن وقفه

های نسبت  ضریب وقفه  و  ،های مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی ضریب وقفه  ناخالص داخلی حقیقی، 
 ماعی به تولید ناخالص داخلی است.هزینه اجت

     ∑    
          ∑              

    ∑              
    ∑            

    
∑            
    ∑    

           ∑            
  ∑           

      
(4)  

( تعمیم داده شده است. در 3( به رابطه پویایِ )4ایستایِ ) رابطه ،(2194شین و دیگران ) پژوهشدر ادامه مطابق با 
 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تصریح شده است: ،(3رابطه )

 ضریب نامتقارن وقفه های نرخ تورم، 

 ؛(       و هتل ) ،. گروه تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران3 ؛(     و روشنایی ) ،گروه مسکن، سوخت
 .است (        . پوشاک و کفش )7 و ؛(         نقل و ارتباطات )و . گروه حمل6
 
 قالب نخست با هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در قالب  تصریح الگو(

 :(کلسبد 
( است 9، رگرسیون نامتقارن در معادله )سبد کلدر قالب های توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

به شکل     و متغیر                            به شکل       که در آن متغیر 
    و       ترتیب انباشت جزئی در تغییرات به که نحوی به ،شود میتجزیه                    

 ( است.9( و )2به شکل روابط )
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(9)  
شود که در آن  ( طراحی می4به شکل رابطه )    ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،      بر اساس روابط فوق، الگوی نامتقارن 

ها در نرخ بیکاری  (، افزایش   تعداد وقفه برای متغیر وابسته )ترتیب حداکثر به  ، و  ،  ،  ،  ،  ،  ،  
ها در نرخ تورم  (، کاهش    ها در نرخ تورم ) ، افزایش(      ها در نرخ بیکاری ) (، کاهش      )
و ، (     قی )، مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقی(    (، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی )    )

  ضریب خودرگرسیونی،   در این رابطه  ،است. همچنین (    ) نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص داخلی
های سرانه تولید  ضریب وقفه  های نرخ تورم، ،  ضریب نامتقارن وقفه  های نرخ بیکاری،  ضریب نامتقارن وقفه

های نسبت  ضریب وقفه  و  ،های مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی ضریب وقفه  ناخالص داخلی حقیقی، 
 ماعی به تولید ناخالص داخلی است.هزینه اجت

     ∑    
          ∑              

    ∑              
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(4)  

( تعمیم داده شده است. در 3( به رابطه پویایِ )4ایستایِ ) رابطه ،(2194شین و دیگران ) پژوهشدر ادامه مطابق با 
 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تصریح شده است: ،(3رابطه )

 ضریب نامتقارن وقفه های نرخ بیکاری، 

 ؛(       و هتل ) ،. گروه تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران3 ؛(     و روشنایی ) ،گروه مسکن، سوخت
 .است (        . پوشاک و کفش )7 و ؛(         نقل و ارتباطات )و . گروه حمل6
 
 قالب نخست با هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در قالب  تصریح الگو(

 :(کلسبد 
( است 9، رگرسیون نامتقارن در معادله )سبد کلدر قالب های توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

به شکل     و متغیر                            به شکل       که در آن متغیر 
    و       ترتیب انباشت جزئی در تغییرات به که نحوی به ،شود میتجزیه                    

 ( است.9( و )2به شکل روابط )
     ∑    

          ∑              
    ∑              

    ∑            
    

∑            
    ∑           

    ∑            
    ∑           

                    
             

(9)  

{
 
 

 
         ∑        

 

   
 ∑            

 

   
،   

        ∑        
 

   
 ∑            

 

   
،   

  

(2)  

{
      ∑        

    ∑            
   ،   

      ∑        
    ∑            

   ،   
    

(9)  
شود که در آن  ( طراحی می4به شکل رابطه )    ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،      بر اساس روابط فوق، الگوی نامتقارن 

ها در نرخ بیکاری  (، افزایش   تعداد وقفه برای متغیر وابسته )ترتیب حداکثر به  ، و  ،  ،  ،  ،  ،  ،  
ها در نرخ تورم  (، کاهش    ها در نرخ تورم ) ، افزایش(      ها در نرخ بیکاری ) (، کاهش      )
و ، (     قی )، مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقی(    (، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی )    )

  ضریب خودرگرسیونی،   در این رابطه  ،است. همچنین (    ) نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص داخلی
های سرانه تولید  ضریب وقفه  های نرخ تورم، ،  ضریب نامتقارن وقفه  های نرخ بیکاری،  ضریب نامتقارن وقفه

های نسبت  ضریب وقفه  و  ،های مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی ضریب وقفه  ناخالص داخلی حقیقی، 
 ماعی به تولید ناخالص داخلی است.هزینه اجت

     ∑    
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(4)  

( تعمیم داده شده است. در 3( به رابطه پویایِ )4ایستایِ ) رابطه ،(2194شین و دیگران ) پژوهشدر ادامه مطابق با 
 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تصریح شده است: ،(3رابطه )

 ضریب خودرگرسیونی، 

 ؛(       و هتل ) ،. گروه تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران3 ؛(     و روشنایی ) ،گروه مسکن، سوخت
 .است (        . پوشاک و کفش )7 و ؛(         نقل و ارتباطات )و . گروه حمل6
 
 قالب نخست با هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در قالب  تصریح الگو(

 :(کلسبد 
( است 9، رگرسیون نامتقارن در معادله )سبد کلدر قالب های توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

به شکل     و متغیر                            به شکل       که در آن متغیر 
    و       ترتیب انباشت جزئی در تغییرات به که نحوی به ،شود میتجزیه                    

 ( است.9( و )2به شکل روابط )
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(9)  
شود که در آن  ( طراحی می4به شکل رابطه )    ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،      بر اساس روابط فوق، الگوی نامتقارن 

ها در نرخ بیکاری  (، افزایش   تعداد وقفه برای متغیر وابسته )ترتیب حداکثر به  ، و  ،  ،  ،  ،  ،  ،  
ها در نرخ تورم  (، کاهش    ها در نرخ تورم ) ، افزایش(      ها در نرخ بیکاری ) (، کاهش      )
و ، (     قی )، مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقی(    (، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی )    )

  ضریب خودرگرسیونی،   در این رابطه  ،است. همچنین (    ) نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص داخلی
های سرانه تولید  ضریب وقفه  های نرخ تورم، ،  ضریب نامتقارن وقفه  های نرخ بیکاری،  ضریب نامتقارن وقفه

های نسبت  ضریب وقفه  و  ،های مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی ضریب وقفه  ناخالص داخلی حقیقی، 
 ماعی به تولید ناخالص داخلی است.هزینه اجت
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(4)  

( تعمیم داده شده است. در 3( به رابطه پویایِ )4ایستایِ ) رابطه ،(2194شین و دیگران ) پژوهشدر ادامه مطابق با 
 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تصریح شده است: ،(3رابطه )

 ضریب وقفه های مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی 

 ؛(       و هتل ) ،. گروه تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران3 ؛(     و روشنایی ) ،گروه مسکن، سوخت
 .است (        . پوشاک و کفش )7 و ؛(         نقل و ارتباطات )و . گروه حمل6
 
 قالب نخست با هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در قالب  تصریح الگو(

 :(کلسبد 
( است 9، رگرسیون نامتقارن در معادله )سبد کلدر قالب های توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

به شکل     و متغیر                            به شکل       که در آن متغیر 
    و       ترتیب انباشت جزئی در تغییرات به که نحوی به ،شود میتجزیه                    

 ( است.9( و )2به شکل روابط )
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(9)  
شود که در آن  ( طراحی می4به شکل رابطه )    ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،      بر اساس روابط فوق، الگوی نامتقارن 

ها در نرخ بیکاری  (، افزایش   تعداد وقفه برای متغیر وابسته )ترتیب حداکثر به  ، و  ،  ،  ،  ،  ،  ،  
ها در نرخ تورم  (، کاهش    ها در نرخ تورم ) ، افزایش(      ها در نرخ بیکاری ) (، کاهش      )
و ، (     قی )، مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقی(    (، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی )    )
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های سرانه تولید  ضریب وقفه  های نرخ تورم، ،  ضریب نامتقارن وقفه  های نرخ بیکاری،  ضریب نامتقارن وقفه

های نسبت  ضریب وقفه  و  ،های مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی ضریب وقفه  ناخالص داخلی حقیقی، 
 ماعی به تولید ناخالص داخلی است.هزینه اجت
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در ادامه مطابق با پژوهش شین و دیگران )2014(، رابطه ایستاِی )4( به رابطه پویاِی )5( تعمیم 
داده شده است. در رابطه )5(، یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تصریح شده است:

 )5(
                                                            
∑      
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    ∑              

    
∑               
    ∑               

       
(3)   

( 6رابطه )، ( تکرار شده4و  9شی که در معادله )رو مانندکه با لحاظ اثر نامتقارن بیکاری و تورم بر نابرابری درآمد، 
 :شده استتصریح 

                                                                   
                   ∑      

           ∑               
    ∑             

    
∑      
            ∑                

 ∑              
     (6)  

و عدم       م تقارن بلندمدت توجه شده است. عدم تقارن بلندمدت در نرخ بیکاری به معنای که در آن به عد
( را با فرض وجود عدم تقارن 6) توان رابطه می ،است. همچنین      تقارن بلندمدت در نرخ تورم به معنای 

 ( تغییر داد:7) ، به شکل رابطه(       ( و نرخ تورم )یعنی        مدت در نرخ بیکاری )یعنی  کوتاه
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(7)  
مدت  بر نابرابری درآمد در اقتصاد ایران در وضعیت کوتاه را توان اثر نامتقارن تورم و بیکاری می ،باالبر اساس الگوی 

 بلندمدت آزمون نمود.و 
 
 قالب گروه  دومبا هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم بر نابرابری درآمد در قالب  ی دومتصریح الگو(

 :کاالیی(
گانه، رگرسیون نامتقارن در هفت های کاالیی در قالب گروههای توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

انباشت  که شود میتجزیه                        به شکل      ( است که در آن متغیر 1معادله )
 ( است.1به شکل رابطه )     جزئی در تغییرات 
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 شود. ( طراحی می91به شکل رابطه )     ،  ،  ،    ،  ،  ،      ، الگوی نامتقارن باالبر اساس روابط 

که با لحاظ اثر نامتقارن بیکاری و تورم بر نابرابری درآمد، مانند روشی که در معادله )3 و 4( تکرار 
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)6(

                                                            
∑      
           ∑             

    ∑               
    ∑              

    
∑               
    ∑               

       
(3)   
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( 6رابطه )، ( تکرار شده4و  9شی که در معادله )رو مانندکه با لحاظ اثر نامتقارن بیکاری و تورم بر نابرابری درآمد، 
 :شده استتصریح 

                                                                   
                   ∑      

           ∑               
    ∑             

    
∑      
            ∑                

 ∑              
     (6)  

و عدم       م تقارن بلندمدت توجه شده است. عدم تقارن بلندمدت در نرخ بیکاری به معنای که در آن به عد
( را با فرض وجود عدم تقارن 6) توان رابطه می ،است. همچنین      تقارن بلندمدت در نرخ تورم به معنای 

 ( تغییر داد:7) ، به شکل رابطه(       ( و نرخ تورم )یعنی        مدت در نرخ بیکاری )یعنی  کوتاه
                                                                  

                    ∑  
   

   
        ∑             

   

   

 ∑             
   

   
 ∑           

   

   
 ∑           

   

   
 ∑  

   

   
        

 ∑            
   

 
 ∑          

   

 
    

(7)  
مدت  بر نابرابری درآمد در اقتصاد ایران در وضعیت کوتاه را توان اثر نامتقارن تورم و بیکاری می ،باالبر اساس الگوی 

 بلندمدت آزمون نمود.و 
 
 قالب گروه  دومبا هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم بر نابرابری درآمد در قالب  ی دومتصریح الگو(

 :کاالیی(
گانه، رگرسیون نامتقارن در هفت های کاالیی در قالب گروههای توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

انباشت  که شود میتجزیه                        به شکل      ( است که در آن متغیر 1معادله )
 ( است.1به شکل رابطه )     جزئی در تغییرات 

     ∑  
 

   
       ∑∑            

 

   

 

   
 ∑∑            

 

   

 

   
                    

(1)  

{
       ∑         

    ∑             
   ،   

       ∑         
    ∑             

   ،   
    و و    ، 

(1)  
 شود. ( طراحی می91به شکل رابطه )     ،  ،  ،    ،  ،  ،      ، الگوی نامتقارن باالبر اساس روابط 

( و نرخ تورم )یعنی 

                                                            
∑      
           ∑             

    ∑               
    ∑              

    
∑               
    ∑               

       
(3)   

( 6رابطه )، ( تکرار شده4و  9شی که در معادله )رو مانندکه با لحاظ اثر نامتقارن بیکاری و تورم بر نابرابری درآمد، 
 :شده استتصریح 

                                                                   
                   ∑      

           ∑               
    ∑             

    
∑      
            ∑                

 ∑              
     (6)  

و عدم       م تقارن بلندمدت توجه شده است. عدم تقارن بلندمدت در نرخ بیکاری به معنای که در آن به عد
( را با فرض وجود عدم تقارن 6) توان رابطه می ،است. همچنین      تقارن بلندمدت در نرخ تورم به معنای 

 ( تغییر داد:7) ، به شکل رابطه(       ( و نرخ تورم )یعنی        مدت در نرخ بیکاری )یعنی  کوتاه
                                                                  

                    ∑  
   

   
        ∑             

   

   

 ∑             
   

   
 ∑           

   

   
 ∑           

   

   
 ∑  

   

   
        

 ∑            
   

 
 ∑          

   

 
    

(7)  
مدت  بر نابرابری درآمد در اقتصاد ایران در وضعیت کوتاه را توان اثر نامتقارن تورم و بیکاری می ،باالبر اساس الگوی 

 بلندمدت آزمون نمود.و 
 
 قالب گروه  دومبا هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم بر نابرابری درآمد در قالب  ی دومتصریح الگو(

 :کاالیی(
گانه، رگرسیون نامتقارن در هفت های کاالیی در قالب گروههای توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

انباشت  که شود میتجزیه                        به شکل      ( است که در آن متغیر 1معادله )
 ( است.1به شکل رابطه )     جزئی در تغییرات 

     ∑  
 

   
       ∑∑            

 

   

 

   
 ∑∑            

 

   

 

   
                    

(1)  

{
       ∑         

    ∑             
   ،   

       ∑         
    ∑             

   ،   
    و و    ، 

(1)  
 شود. ( طراحی می91به شکل رابطه )     ،  ،  ،    ،  ،  ،      ، الگوی نامتقارن باالبر اساس روابط 

را با فرض وجود عدم تقارن کوتاه مدت در نرخ بیکاری )یعنی 
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به شکل رابطه )7( تغییر داد:
)7(

                                                            
∑      
           ∑             

    ∑               
    ∑              

    
∑               
    ∑               

       
(3)   

( 6رابطه )، ( تکرار شده4و  9شی که در معادله )رو مانندکه با لحاظ اثر نامتقارن بیکاری و تورم بر نابرابری درآمد، 
 :شده استتصریح 

                                                                   
                   ∑      

           ∑               
    ∑             

    
∑      
            ∑                

 ∑              
     (6)  

و عدم       م تقارن بلندمدت توجه شده است. عدم تقارن بلندمدت در نرخ بیکاری به معنای که در آن به عد
( را با فرض وجود عدم تقارن 6) توان رابطه می ،است. همچنین      تقارن بلندمدت در نرخ تورم به معنای 

 ( تغییر داد:7) ، به شکل رابطه(       ( و نرخ تورم )یعنی        مدت در نرخ بیکاری )یعنی  کوتاه
                                                                  

                    ∑  
   

   
        ∑             

   

   

 ∑             
   

   
 ∑           

   

   
 ∑           

   

   
 ∑  

   

   
        

 ∑            
   

 
 ∑          

   

 
    

(7)  
مدت  بر نابرابری درآمد در اقتصاد ایران در وضعیت کوتاه را توان اثر نامتقارن تورم و بیکاری می ،باالبر اساس الگوی 

 بلندمدت آزمون نمود.و 
 
 قالب گروه  دومبا هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم بر نابرابری درآمد در قالب  ی دومتصریح الگو(

 :کاالیی(
گانه، رگرسیون نامتقارن در هفت های کاالیی در قالب گروههای توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

انباشت  که شود میتجزیه                        به شکل      ( است که در آن متغیر 1معادله )
 ( است.1به شکل رابطه )     جزئی در تغییرات 

     ∑  
 

   
       ∑∑            

 

   

 

   
 ∑∑            

 

   

 

   
                    

(1)  

{
       ∑         

    ∑             
   ،   

       ∑         
    ∑             

   ،   
    و و    ، 

(1)  
 شود. ( طراحی می91به شکل رابطه )     ،  ،  ،    ،  ،  ،      ، الگوی نامتقارن باالبر اساس روابط 

بر اساس الگوی باال، می توان اثر نامتقارن تورم و بیکاری را بر نابرابری درآمد در اقتصاد ایران در 
وضعیت کوتاه مدت و بلندمدت آزمون نمود.

 تصریح الگوی دوم با هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم بر نابرابری درآمد در قالب دوم 
)قالب گروه کاالیی(:

قالب گروه های کاالیی هفت گانه،  توزیعی غیرخطی در  با وقفه های  الگوی خودتوضیحی  مبنای 
 

                                                            
∑      
           ∑             

    ∑               
    ∑              

    
∑               
    ∑               

       
(3)   

( 6رابطه )، ( تکرار شده4و  9شی که در معادله )رو مانندکه با لحاظ اثر نامتقارن بیکاری و تورم بر نابرابری درآمد، 
 :شده استتصریح 

                                                                   
                   ∑      

           ∑               
    ∑             

    
∑      
            ∑                

 ∑              
     (6)  

و عدم       م تقارن بلندمدت توجه شده است. عدم تقارن بلندمدت در نرخ بیکاری به معنای که در آن به عد
( را با فرض وجود عدم تقارن 6) توان رابطه می ،است. همچنین      تقارن بلندمدت در نرخ تورم به معنای 

 ( تغییر داد:7) ، به شکل رابطه(       ( و نرخ تورم )یعنی        مدت در نرخ بیکاری )یعنی  کوتاه
                                                                  

                    ∑  
   

   
        ∑             

   

   

 ∑             
   

   
 ∑           

   

   
 ∑           

   

   
 ∑  

   

   
        

 ∑            
   

 
 ∑          

   

 
    

(7)  
مدت  بر نابرابری درآمد در اقتصاد ایران در وضعیت کوتاه را توان اثر نامتقارن تورم و بیکاری می ،باالبر اساس الگوی 

 بلندمدت آزمون نمود.و 
 
 قالب گروه  دومبا هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم بر نابرابری درآمد در قالب  ی دومتصریح الگو(

 :کاالیی(
گانه، رگرسیون نامتقارن در هفت های کاالیی در قالب گروههای توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

انباشت  که شود میتجزیه                        به شکل      ( است که در آن متغیر 1معادله )
 ( است.1به شکل رابطه )     جزئی در تغییرات 

     ∑  
 

   
       ∑∑            

 

   

 

   
 ∑∑            

 

   

 

   
                    

(1)  

{
       ∑         

    ∑             
   ،   

       ∑         
    ∑             

   ،   
    و و    ، 

(1)  
 شود. ( طراحی می91به شکل رابطه )     ،  ،  ،    ،  ،  ،      ، الگوی نامتقارن باالبر اساس روابط 

 به شکل 

                                                            
∑      
           ∑             

    ∑               
    ∑              

    
∑               
    ∑               

       
(3)   

( 6رابطه )، ( تکرار شده4و  9شی که در معادله )رو مانندکه با لحاظ اثر نامتقارن بیکاری و تورم بر نابرابری درآمد، 
 :شده استتصریح 

                                                                   
                   ∑      

           ∑               
    ∑             

    
∑      
            ∑                

 ∑              
     (6)  

و عدم       م تقارن بلندمدت توجه شده است. عدم تقارن بلندمدت در نرخ بیکاری به معنای که در آن به عد
( را با فرض وجود عدم تقارن 6) توان رابطه می ،است. همچنین      تقارن بلندمدت در نرخ تورم به معنای 

 ( تغییر داد:7) ، به شکل رابطه(       ( و نرخ تورم )یعنی        مدت در نرخ بیکاری )یعنی  کوتاه
                                                                  

                    ∑  
   

   
        ∑             

   

   

 ∑             
   

   
 ∑           

   

   
 ∑           

   

   
 ∑  

   

   
        

 ∑            
   

 
 ∑          

   

 
    

(7)  
مدت  بر نابرابری درآمد در اقتصاد ایران در وضعیت کوتاه را توان اثر نامتقارن تورم و بیکاری می ،باالبر اساس الگوی 

 بلندمدت آزمون نمود.و 
 
 قالب گروه  دومبا هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم بر نابرابری درآمد در قالب  ی دومتصریح الگو(

 :کاالیی(
گانه، رگرسیون نامتقارن در هفت های کاالیی در قالب گروههای توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

انباشت  که شود میتجزیه                        به شکل      ( است که در آن متغیر 1معادله )
 ( است.1به شکل رابطه )     جزئی در تغییرات 

     ∑  
 

   
       ∑∑            

 

   

 

   
 ∑∑            

 

   

 

   
                    

(1)  

{
       ∑         

    ∑             
   ،   

       ∑         
    ∑             

   ،   
    و و    ، 

(1)  
 شود. ( طراحی می91به شکل رابطه )     ،  ،  ،    ،  ،  ،      ، الگوی نامتقارن باالبر اساس روابط 

رگرسیون نامتقارن در معادله )8( است که در آن متغیر 
 به شکل رابطه )9( است.

                                                            
∑      
           ∑             

    ∑               
    ∑              

    
∑               
    ∑               

       
(3)   

( 6رابطه )، ( تکرار شده4و  9شی که در معادله )رو مانندکه با لحاظ اثر نامتقارن بیکاری و تورم بر نابرابری درآمد، 
 :شده استتصریح 

                                                                   
                   ∑      

           ∑               
    ∑             

    
∑      
            ∑                

 ∑              
     (6)  

و عدم       م تقارن بلندمدت توجه شده است. عدم تقارن بلندمدت در نرخ بیکاری به معنای که در آن به عد
( را با فرض وجود عدم تقارن 6) توان رابطه می ،است. همچنین      تقارن بلندمدت در نرخ تورم به معنای 

 ( تغییر داد:7) ، به شکل رابطه(       ( و نرخ تورم )یعنی        مدت در نرخ بیکاری )یعنی  کوتاه
                                                                  

                    ∑  
   

   
        ∑             

   

   

 ∑             
   

   
 ∑           

   

   
 ∑           

   

   
 ∑  

   

   
        

 ∑            
   

 
 ∑          

   

 
    

(7)  
مدت  بر نابرابری درآمد در اقتصاد ایران در وضعیت کوتاه را توان اثر نامتقارن تورم و بیکاری می ،باالبر اساس الگوی 

 بلندمدت آزمون نمود.و 
 
 قالب گروه  دومبا هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم بر نابرابری درآمد در قالب  ی دومتصریح الگو(

 :کاالیی(
گانه، رگرسیون نامتقارن در هفت های کاالیی در قالب گروههای توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

انباشت  که شود میتجزیه                        به شکل      ( است که در آن متغیر 1معادله )
 ( است.1به شکل رابطه )     جزئی در تغییرات 

     ∑  
 

   
       ∑∑            

 

   

 

   
 ∑∑            

 

   

 

   
                    

(1)  

{
       ∑         

    ∑             
   ،   

       ∑         
    ∑             

   ،   
    و و    ، 

(1)  
 شود. ( طراحی می91به شکل رابطه )     ،  ،  ،    ،  ،  ،      ، الگوی نامتقارن باالبر اساس روابط 

تجزیه می شود که انباشت جزئی در تغییرات 
)8(

                                                            
∑      
           ∑             

    ∑               
    ∑              

    
∑               
    ∑               

       
(3)   

( 6رابطه )، ( تکرار شده4و  9شی که در معادله )رو مانندکه با لحاظ اثر نامتقارن بیکاری و تورم بر نابرابری درآمد، 
 :شده استتصریح 

                                                                   
                   ∑      

           ∑               
    ∑             

    
∑      
            ∑                

 ∑              
     (6)  

و عدم       م تقارن بلندمدت توجه شده است. عدم تقارن بلندمدت در نرخ بیکاری به معنای که در آن به عد
( را با فرض وجود عدم تقارن 6) توان رابطه می ،است. همچنین      تقارن بلندمدت در نرخ تورم به معنای 

 ( تغییر داد:7) ، به شکل رابطه(       ( و نرخ تورم )یعنی        مدت در نرخ بیکاری )یعنی  کوتاه
                                                                  

                    ∑  
   

   
        ∑             

   

   

 ∑             
   

   
 ∑           

   

   
 ∑           

   

   
 ∑  

   

   
        

 ∑            
   

 
 ∑          

   

 
    

(7)  
مدت  بر نابرابری درآمد در اقتصاد ایران در وضعیت کوتاه را توان اثر نامتقارن تورم و بیکاری می ،باالبر اساس الگوی 

 بلندمدت آزمون نمود.و 
 
 قالب گروه  دومبا هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم بر نابرابری درآمد در قالب  ی دومتصریح الگو(

 :کاالیی(
گانه، رگرسیون نامتقارن در هفت های کاالیی در قالب گروههای توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

انباشت  که شود میتجزیه                        به شکل      ( است که در آن متغیر 1معادله )
 ( است.1به شکل رابطه )     جزئی در تغییرات 

     ∑  
 

   
       ∑∑            

 

   

 

   
 ∑∑            

 

   

 

   
                    

(1)  

{
       ∑         

    ∑             
   ،   

       ∑         
    ∑             

   ،   
    و و    ، 

(1)  
 شود. ( طراحی می91به شکل رابطه )     ،  ،  ،    ،  ،  ،      ، الگوی نامتقارن باالبر اساس روابط 

                                                            
∑      
           ∑             

    ∑               
    ∑              

    
∑               
    ∑               

       
(3)   

( 6رابطه )، ( تکرار شده4و  9شی که در معادله )رو مانندکه با لحاظ اثر نامتقارن بیکاری و تورم بر نابرابری درآمد، 
 :شده استتصریح 

                                                                   
                   ∑      

           ∑               
    ∑             

    
∑      
            ∑                

 ∑              
     (6)  

و عدم       م تقارن بلندمدت توجه شده است. عدم تقارن بلندمدت در نرخ بیکاری به معنای که در آن به عد
( را با فرض وجود عدم تقارن 6) توان رابطه می ،است. همچنین      تقارن بلندمدت در نرخ تورم به معنای 

 ( تغییر داد:7) ، به شکل رابطه(       ( و نرخ تورم )یعنی        مدت در نرخ بیکاری )یعنی  کوتاه
                                                                  

                    ∑  
   

   
        ∑             

   

   

 ∑             
   

   
 ∑           

   

   
 ∑           

   

   
 ∑  

   

   
        

 ∑            
   

 
 ∑          

   

 
    

(7)  
مدت  بر نابرابری درآمد در اقتصاد ایران در وضعیت کوتاه را توان اثر نامتقارن تورم و بیکاری می ،باالبر اساس الگوی 

 بلندمدت آزمون نمود.و 
 
 قالب گروه  دومبا هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم بر نابرابری درآمد در قالب  ی دومتصریح الگو(

 :کاالیی(
گانه، رگرسیون نامتقارن در هفت های کاالیی در قالب گروههای توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

انباشت  که شود میتجزیه                        به شکل      ( است که در آن متغیر 1معادله )
 ( است.1به شکل رابطه )     جزئی در تغییرات 

     ∑  
 

   
       ∑∑            

 

   

 

   
 ∑∑            

 

   

 

   
                    

(1)  

{
       ∑         

    ∑             
   ،   

       ∑         
    ∑             

   ،   
    و و    ، 

(1)  
 شود. ( طراحی می91به شکل رابطه )     ،  ،  ،    ،  ،  ،      ، الگوی نامتقارن باالبر اساس روابط 

                   )9(

 )10( رابطه  شکل  به   

                                                            
∑      
           ∑             

    ∑               
    ∑              

    
∑               
    ∑               

       
(3)   

( 6رابطه )، ( تکرار شده4و  9شی که در معادله )رو مانندکه با لحاظ اثر نامتقارن بیکاری و تورم بر نابرابری درآمد، 
 :شده استتصریح 

                                                                   
                   ∑      

           ∑               
    ∑             

    
∑      
            ∑                

 ∑              
     (6)  

و عدم       م تقارن بلندمدت توجه شده است. عدم تقارن بلندمدت در نرخ بیکاری به معنای که در آن به عد
( را با فرض وجود عدم تقارن 6) توان رابطه می ،است. همچنین      تقارن بلندمدت در نرخ تورم به معنای 

 ( تغییر داد:7) ، به شکل رابطه(       ( و نرخ تورم )یعنی        مدت در نرخ بیکاری )یعنی  کوتاه
                                                                  

                    ∑  
   

   
        ∑             

   

   

 ∑             
   

   
 ∑           

   

   
 ∑           

   

   
 ∑  

   

   
        

 ∑            
   

 
 ∑          

   

 
    

(7)  
مدت  بر نابرابری درآمد در اقتصاد ایران در وضعیت کوتاه را توان اثر نامتقارن تورم و بیکاری می ،باالبر اساس الگوی 

 بلندمدت آزمون نمود.و 
 
 قالب گروه  دومبا هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم بر نابرابری درآمد در قالب  ی دومتصریح الگو(

 :کاالیی(
گانه، رگرسیون نامتقارن در هفت های کاالیی در قالب گروههای توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

انباشت  که شود میتجزیه                        به شکل      ( است که در آن متغیر 1معادله )
 ( است.1به شکل رابطه )     جزئی در تغییرات 

     ∑  
 

   
       ∑∑            

 

   

 

   
 ∑∑            

 

   

 

   
                    

(1)  

{
       ∑         

    ∑             
   ،   

       ∑         
    ∑             

   ،   
    و و    ، 

(1)  
نامتقارن  شود. ( طراحی می91به شکل رابطه )     ،  ،  ،    ،  ،  ،      ، الگوی نامتقارن باالبر اساس روابط  الگوی  باال،  روابط  اساس  بر 

طراحی می شود.
)10(

     ∑         
 
    ∑ ∑              

   
  
    ∑ ∑              

   
  
                    

   ،    ، ،  ،   
(01)  

یک الگوی  ،(00( تعمیم داده شده است. در رابطه )00( به رابطه پویایِ )01در ادامه مشابه با قبل، رابطه ایستایِ )
 گانه بر نابرابری درآمد تصریح شده است:هفتهای  تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تورم در گروه

              ∑          
 

   
 ∑  

   

   
        ∑∑            

 

   

   

   
    

(00)  
، ( تکرار شده01وشی که در معادله )ر مانندگانه بر نابرابری درآمد، هفتهای  که با لحاظ اثر نامتقارن تورم در گروه

 :شده است( تصریح 01) رابطه

              ∑            
 

   
 ∑            

 

   
 ∑         

   

   

 ∑ ∑            
 

   

    

   
    ،    ، ،  ،  

(01)   
با لحاظ  ،است. همچنین        گانه به معنای هفتهای  بلندمدت در نرخ تورم گروه که در آن عدم تقارن

 ( داریم:01( در رابطه )       )یعنی گانه هفتهای  مدت در نرخ تورم گروه عدم تقارن کوتاه
              ∑             

    ∑             
    ∑          

   
    ∑ ∑               

   
    
    

∑ ∑               
   

    
       ،    ، ،  ،   

(01)  
در  در اقتصاد ایران بر نابرابری درآمدگانه هفتهای  در گروه را توان اثر نامتقارن تورم می ،باالبر اساس الگوی 

ای پژوهش در قالب ساالنه و طی هاست که کلیه متغیر به توضیح نیاز مدت و بلندمدت آزمون نمود. وضعیت کوتاه
 از درگاه اینترنتی مرکز آمار و بانک مرکزی ایران استخراج و پردازش شده است. 0130-0111دوره زمانی 

جدول ها محاسبه شده که به شرح  دورهاصلی پژوهش در کل دوره و در زیر ها، میانگین متغیرهای توصیف داده برای
سایر از  بیش 0111تا  0111های  بین سال میانگین متغیرها محاسبات حاکی از آن است که .استآمده  (0)

 ،نابرابری درآمد بعد از انقالب روندی کاهشی داردنیز در کمینه است. از انقالب تا پایان جنگ  پسو  ستها دورهزیر
برنامه پنجم  ین مقدار ممکن را در زیردورهتر کماز انقالب و  پیشحداکثر مقدار ممکن را در زیردوره  که طوری به

 .استدار
 )درصد( ها دورهمیانگین متغیرهای پژوهش در زیر :1جدول 
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 1/07 0/04 1/01 1/04 4/03 1/03 1/01 1/01 0/11 نابرابری درآمد
 4/00 1/00 3/00 3/00 7/01 3/00 0/00 4/00 1/01 نرخ بیکاری

 1/01 1/11 4/01 1/01 1/01 1/11 7/01 4/01 01 نرخ تورم

رم 
تو روه
گ

 

 1/07 1/11 0/11 3/03 1/01 1/11 1/01 1/07 1/01 ها ها و آشامیدنی خوراکی
 1/01 1/11 1/11 1/00 7/1 1/11 0/11 3/01 1/00 پوشاک

در ادامه مشابه با قبل، رابطه ایستاِی )10( به رابطه پویاِی )11( تعمیم داده شده است. در رابطه 



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
تم

هف
 و 

ت
س

ل بي
سا

ه 1
مار

ش
14

01
ار 

به

108

)11(، یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تورم در گروه های هفت گانه بر نابرابری درآمد 
تصریح شده است:

)11(

     ∑         
 
    ∑ ∑              

   
  
    ∑ ∑              

   
  
                    

   ،    ، ،  ،   
(01)  

یک الگوی  ،(00( تعمیم داده شده است. در رابطه )00( به رابطه پویایِ )01در ادامه مشابه با قبل، رابطه ایستایِ )
 گانه بر نابرابری درآمد تصریح شده است:هفتهای  تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تورم در گروه

              ∑          
 

   
 ∑  

   

   
        ∑∑            

 

   

   

   
    

(00)  
، ( تکرار شده01وشی که در معادله )ر مانندگانه بر نابرابری درآمد، هفتهای  که با لحاظ اثر نامتقارن تورم در گروه

 :شده است( تصریح 01) رابطه

              ∑            
 

   
 ∑            

 

   
 ∑         

   

   

 ∑ ∑            
 

   

    

   
    ،    ، ،  ،  

(01)   
با لحاظ  ،است. همچنین        گانه به معنای هفتهای  بلندمدت در نرخ تورم گروه که در آن عدم تقارن

 ( داریم:01( در رابطه )       )یعنی گانه هفتهای  مدت در نرخ تورم گروه عدم تقارن کوتاه
              ∑             

    ∑             
    ∑          

   
    ∑ ∑               

   
    
    

∑ ∑               
   

    
       ،    ، ،  ،   

(01)  
در  در اقتصاد ایران بر نابرابری درآمدگانه هفتهای  در گروه را توان اثر نامتقارن تورم می ،باالبر اساس الگوی 

ای پژوهش در قالب ساالنه و طی هاست که کلیه متغیر به توضیح نیاز مدت و بلندمدت آزمون نمود. وضعیت کوتاه
 از درگاه اینترنتی مرکز آمار و بانک مرکزی ایران استخراج و پردازش شده است. 0130-0111دوره زمانی 

جدول ها محاسبه شده که به شرح  دورهاصلی پژوهش در کل دوره و در زیر ها، میانگین متغیرهای توصیف داده برای
سایر از  بیش 0111تا  0111های  بین سال میانگین متغیرها محاسبات حاکی از آن است که .استآمده  (0)

 ،نابرابری درآمد بعد از انقالب روندی کاهشی داردنیز در کمینه است. از انقالب تا پایان جنگ  پسو  ستها دورهزیر
برنامه پنجم  ین مقدار ممکن را در زیردورهتر کماز انقالب و  پیشحداکثر مقدار ممکن را در زیردوره  که طوری به

 .استدار
 )درصد( ها دورهمیانگین متغیرهای پژوهش در زیر :1جدول 

01 متغیرها
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 1/07 0/04 1/01 1/04 4/03 1/03 1/01 1/01 0/11 نابرابری درآمد
 4/00 1/00 3/00 3/00 7/01 3/00 0/00 4/00 1/01 نرخ بیکاری

 1/01 1/11 4/01 1/01 1/01 1/11 7/01 4/01 01 نرخ تورم

رم 
تو روه
گ

 

 1/07 1/11 0/11 3/03 1/01 1/11 1/01 1/07 1/01 ها ها و آشامیدنی خوراکی
 1/01 1/11 1/11 1/00 7/1 1/11 0/11 3/01 1/00 پوشاک

که با لحاظ اثر نامتقارن تورم در گروه های هفت گانه بر نابرابری درآمد، مانند روشی که در معادله 
)10( تکرار شده، رابطه )12( تصریح شده است:

     ∑         
 
    ∑ ∑              

   
  
    ∑ ∑              

   
  
                    

   ،    ، ،  ،   
(01)  

یک الگوی  ،(00( تعمیم داده شده است. در رابطه )00( به رابطه پویایِ )01در ادامه مشابه با قبل، رابطه ایستایِ )
 گانه بر نابرابری درآمد تصریح شده است:هفتهای  تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تورم در گروه

              ∑          
 

   
 ∑  

   

   
        ∑∑            

 

   

   

   
    

(00)  
، ( تکرار شده01وشی که در معادله )ر مانندگانه بر نابرابری درآمد، هفتهای  که با لحاظ اثر نامتقارن تورم در گروه

 :شده است( تصریح 01) رابطه

              ∑            
 

   
 ∑            

 

   
 ∑         

   

   

 ∑ ∑            
 

   

    

   
    ،    ، ،  ،  

(01)   
با لحاظ  ،است. همچنین        گانه به معنای هفتهای  بلندمدت در نرخ تورم گروه که در آن عدم تقارن

 ( داریم:01( در رابطه )       )یعنی گانه هفتهای  مدت در نرخ تورم گروه عدم تقارن کوتاه
              ∑             

    ∑             
    ∑          

   
    ∑ ∑               

   
    
    

∑ ∑               
   

    
       ،    ، ،  ،   

(01)  
در  در اقتصاد ایران بر نابرابری درآمدگانه هفتهای  در گروه را توان اثر نامتقارن تورم می ،باالبر اساس الگوی 

ای پژوهش در قالب ساالنه و طی هاست که کلیه متغیر به توضیح نیاز مدت و بلندمدت آزمون نمود. وضعیت کوتاه
 از درگاه اینترنتی مرکز آمار و بانک مرکزی ایران استخراج و پردازش شده است. 0130-0111دوره زمانی 

جدول ها محاسبه شده که به شرح  دورهاصلی پژوهش در کل دوره و در زیر ها، میانگین متغیرهای توصیف داده برای
سایر از  بیش 0111تا  0111های  بین سال میانگین متغیرها محاسبات حاکی از آن است که .استآمده  (0)

 ،نابرابری درآمد بعد از انقالب روندی کاهشی داردنیز در کمینه است. از انقالب تا پایان جنگ  پسو  ستها دورهزیر
برنامه پنجم  ین مقدار ممکن را در زیردورهتر کماز انقالب و  پیشحداکثر مقدار ممکن را در زیردوره  که طوری به

 .استدار
 )درصد( ها دورهمیانگین متغیرهای پژوهش در زیر :1جدول 

01 متغیرها
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 1/07 0/04 1/01 1/04 4/03 1/03 1/01 1/01 0/11 نابرابری درآمد
 4/00 1/00 3/00 3/00 7/01 3/00 0/00 4/00 1/01 نرخ بیکاری

 1/01 1/11 4/01 1/01 1/01 1/11 7/01 4/01 01 نرخ تورم

رم 
تو روه
گ

 

 1/07 1/11 0/11 3/03 1/01 1/11 1/01 1/07 1/01 ها ها و آشامیدنی خوراکی
 1/01 1/11 1/11 1/00 7/1 1/11 0/11 3/01 1/00 پوشاک

       )12(

 است. 

     ∑         
 
    ∑ ∑              

   
  
    ∑ ∑              

   
  
                    

   ،    ، ،  ،   
(01)  

یک الگوی  ،(00( تعمیم داده شده است. در رابطه )00( به رابطه پویایِ )01در ادامه مشابه با قبل، رابطه ایستایِ )
 گانه بر نابرابری درآمد تصریح شده است:هفتهای  تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تورم در گروه

              ∑          
 

   
 ∑  

   

   
        ∑∑            

 

   

   

   
    

(00)  
، ( تکرار شده01وشی که در معادله )ر مانندگانه بر نابرابری درآمد، هفتهای  که با لحاظ اثر نامتقارن تورم در گروه

 :شده است( تصریح 01) رابطه

              ∑            
 

   
 ∑            

 

   
 ∑         

   

   

 ∑ ∑            
 

   

    

   
    ،    ، ،  ،  

(01)   
با لحاظ  ،است. همچنین        گانه به معنای هفتهای  بلندمدت در نرخ تورم گروه که در آن عدم تقارن

 ( داریم:01( در رابطه )       )یعنی گانه هفتهای  مدت در نرخ تورم گروه عدم تقارن کوتاه
              ∑             

    ∑             
    ∑          

   
    ∑ ∑               

   
    
    

∑ ∑               
   

    
       ،    ، ،  ،   

(01)  
در  در اقتصاد ایران بر نابرابری درآمدگانه هفتهای  در گروه را توان اثر نامتقارن تورم می ،باالبر اساس الگوی 

ای پژوهش در قالب ساالنه و طی هاست که کلیه متغیر به توضیح نیاز مدت و بلندمدت آزمون نمود. وضعیت کوتاه
 از درگاه اینترنتی مرکز آمار و بانک مرکزی ایران استخراج و پردازش شده است. 0130-0111دوره زمانی 

جدول ها محاسبه شده که به شرح  دورهاصلی پژوهش در کل دوره و در زیر ها، میانگین متغیرهای توصیف داده برای
سایر از  بیش 0111تا  0111های  بین سال میانگین متغیرها محاسبات حاکی از آن است که .استآمده  (0)

 ،نابرابری درآمد بعد از انقالب روندی کاهشی داردنیز در کمینه است. از انقالب تا پایان جنگ  پسو  ستها دورهزیر
برنامه پنجم  ین مقدار ممکن را در زیردورهتر کماز انقالب و  پیشحداکثر مقدار ممکن را در زیردوره  که طوری به

 .استدار
 )درصد( ها دورهمیانگین متغیرهای پژوهش در زیر :1جدول 
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 1/07 0/04 1/01 1/04 4/03 1/03 1/01 1/01 0/11 نابرابری درآمد
 4/00 1/00 3/00 3/00 7/01 3/00 0/00 4/00 1/01 نرخ بیکاری

 1/01 1/11 4/01 1/01 1/01 1/11 7/01 4/01 01 نرخ تورم
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تو روه
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 1/07 1/11 0/11 3/03 1/01 1/11 1/01 1/07 1/01 ها ها و آشامیدنی خوراکی
 1/01 1/11 1/11 1/00 7/1 1/11 0/11 3/01 1/00 پوشاک

به معنای  تورم گروه های هفت گانه  نرخ  بلندمدت در  تقارن  که در آن عدم 
( در رابطه 

     ∑         
 
    ∑ ∑              

   
  
    ∑ ∑              

   
  
                    

   ،    ، ،  ،   
(01)  

یک الگوی  ،(00( تعمیم داده شده است. در رابطه )00( به رابطه پویایِ )01در ادامه مشابه با قبل، رابطه ایستایِ )
 گانه بر نابرابری درآمد تصریح شده است:هفتهای  تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تورم در گروه

              ∑          
 

   
 ∑  

   

   
        ∑∑            

 

   

   

   
    

(00)  
، ( تکرار شده01وشی که در معادله )ر مانندگانه بر نابرابری درآمد، هفتهای  که با لحاظ اثر نامتقارن تورم در گروه

 :شده است( تصریح 01) رابطه

              ∑            
 

   
 ∑            

 

   
 ∑         

   

   

 ∑ ∑            
 

   

    

   
    ،    ، ،  ،  

(01)   
با لحاظ  ،است. همچنین        گانه به معنای هفتهای  بلندمدت در نرخ تورم گروه که در آن عدم تقارن

 ( داریم:01( در رابطه )       )یعنی گانه هفتهای  مدت در نرخ تورم گروه عدم تقارن کوتاه
              ∑             

    ∑             
    ∑          

   
    ∑ ∑               

   
    
    

∑ ∑               
   

    
       ،    ، ،  ،   

(01)  
در  در اقتصاد ایران بر نابرابری درآمدگانه هفتهای  در گروه را توان اثر نامتقارن تورم می ،باالبر اساس الگوی 

ای پژوهش در قالب ساالنه و طی هاست که کلیه متغیر به توضیح نیاز مدت و بلندمدت آزمون نمود. وضعیت کوتاه
 از درگاه اینترنتی مرکز آمار و بانک مرکزی ایران استخراج و پردازش شده است. 0130-0111دوره زمانی 

جدول ها محاسبه شده که به شرح  دورهاصلی پژوهش در کل دوره و در زیر ها، میانگین متغیرهای توصیف داده برای
سایر از  بیش 0111تا  0111های  بین سال میانگین متغیرها محاسبات حاکی از آن است که .استآمده  (0)

 ،نابرابری درآمد بعد از انقالب روندی کاهشی داردنیز در کمینه است. از انقالب تا پایان جنگ  پسو  ستها دورهزیر
برنامه پنجم  ین مقدار ممکن را در زیردورهتر کماز انقالب و  پیشحداکثر مقدار ممکن را در زیردوره  که طوری به

 .استدار
 )درصد( ها دورهمیانگین متغیرهای پژوهش در زیر :1جدول 

01 متغیرها
31

تا   ش
پی

از   الب
انق

 

س
پ

از   ب 
قال

ان
تا  یان

پا
گ 

جن
 

 برنامه توسعه

01
11 - 01
11

نگی 
میا

ل 
ن ک وره

د
او  ) ل 0 1 7 1 - 0 1 1 1 د ( و م  ( 0 1 7 1 - 0 1 7 4 س ( و م  ( 0 1 1 4 - 0 1 1 1 چ ( ها ر م  ( 0 1 1 1 - 0 1 1 3 پ ( ن ج م  ( 0 1 1 3 - 0 1 1 1 ) 

 1/07 0/04 1/01 1/04 4/03 1/03 1/01 1/01 0/11 نابرابری درآمد
 4/00 1/00 3/00 3/00 7/01 3/00 0/00 4/00 1/01 نرخ بیکاری

 1/01 1/11 4/01 1/01 1/01 1/11 7/01 4/01 01 نرخ تورم

رم 
تو روه
گ

 

 1/07 1/11 0/11 3/03 1/01 1/11 1/01 1/07 1/01 ها ها و آشامیدنی خوراکی
 1/01 1/11 1/11 1/00 7/1 1/11 0/11 3/01 1/00 پوشاک

همچنین، با لحاظ عدم تقارن کوتاه مدت در نرخ تورم گروه های هفت گانه )یعنی 
)12( داریم:

)13(

     ∑         
 
    ∑ ∑              

   
  
    ∑ ∑              

   
  
                    

   ،    ، ،  ،   
(01)  

یک الگوی  ،(00( تعمیم داده شده است. در رابطه )00( به رابطه پویایِ )01در ادامه مشابه با قبل، رابطه ایستایِ )
 گانه بر نابرابری درآمد تصریح شده است:هفتهای  تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تورم در گروه

              ∑          
 

   
 ∑  

   

   
        ∑∑            

 

   

   

   
    

(00)  
، ( تکرار شده01وشی که در معادله )ر مانندگانه بر نابرابری درآمد، هفتهای  که با لحاظ اثر نامتقارن تورم در گروه

 :شده است( تصریح 01) رابطه

              ∑            
 

   
 ∑            

 

   
 ∑         

   

   

 ∑ ∑            
 

   

    

   
    ،    ، ،  ،  

(01)   
با لحاظ  ،است. همچنین        گانه به معنای هفتهای  بلندمدت در نرخ تورم گروه که در آن عدم تقارن

 ( داریم:01( در رابطه )       )یعنی گانه هفتهای  مدت در نرخ تورم گروه عدم تقارن کوتاه
              ∑             

    ∑             
    ∑          

   
    ∑ ∑               

   
    
    

∑ ∑               
   

    
       ،    ، ،  ،   

(01)  
در  در اقتصاد ایران بر نابرابری درآمدگانه هفتهای  در گروه را توان اثر نامتقارن تورم می ،باالبر اساس الگوی 

ای پژوهش در قالب ساالنه و طی هاست که کلیه متغیر به توضیح نیاز مدت و بلندمدت آزمون نمود. وضعیت کوتاه
 از درگاه اینترنتی مرکز آمار و بانک مرکزی ایران استخراج و پردازش شده است. 0130-0111دوره زمانی 

جدول ها محاسبه شده که به شرح  دورهاصلی پژوهش در کل دوره و در زیر ها، میانگین متغیرهای توصیف داده برای
سایر از  بیش 0111تا  0111های  بین سال میانگین متغیرها محاسبات حاکی از آن است که .استآمده  (0)

 ،نابرابری درآمد بعد از انقالب روندی کاهشی داردنیز در کمینه است. از انقالب تا پایان جنگ  پسو  ستها دورهزیر
برنامه پنجم  ین مقدار ممکن را در زیردورهتر کماز انقالب و  پیشحداکثر مقدار ممکن را در زیردوره  که طوری به

 .استدار
 )درصد( ها دورهمیانگین متغیرهای پژوهش در زیر :1جدول 

01 متغیرها
31

تا   ش
پی

از   الب
انق

 

س
پ

از   ب 
قال

ان
تا  یان

پا
گ 

جن
 

 برنامه توسعه

01
11 - 01
11

نگی 
میا

ل 
ن ک وره

د
او  ) ل 0 1 7 1 - 0 1 1 1 د ( و م  ( 0 1 7 1 - 0 1 7 4 س ( و م  ( 0 1 1 4 - 0 1 1 1 چ ( ها ر م  ( 0 1 1 1 - 0 1 1 3 پ ( ن ج م  ( 0 1 1 3 - 0 1 1 1 ) 

 1/07 0/04 1/01 1/04 4/03 1/03 1/01 1/01 0/11 نابرابری درآمد
 4/00 1/00 3/00 3/00 7/01 3/00 0/00 4/00 1/01 نرخ بیکاری

 1/01 1/11 4/01 1/01 1/01 1/11 7/01 4/01 01 نرخ تورم

رم 
تو روه
گ

 

 1/07 1/11 0/11 3/03 1/01 1/11 1/01 1/07 1/01 ها ها و آشامیدنی خوراکی
 1/01 1/11 1/11 1/00 7/1 1/11 0/11 3/01 1/00 پوشاک

نابرابری درآمد در  بر  نامتقارن تورم را در گروه های هفت گانه  اثر  باال، می توان  الگوی  بر اساس 
اقتصاد ایران در وضعیت کوتاه مدت و بلندمدت آزمون نمود. نیاز به توضیح است که کلیه متغیرهای 
پژوهش در قالب ساالنه و طی دوره زمانی 1399-1351 از درگاه اینترنتی مرکز آمار و بانک مرکزی 

ایران استخراج و پردازش شده است.
برای توصیف داده ها، میانگین متغیرهای اصلی پژوهش در کل دوره و در زیردوره ها محاسبه شده 
که به شرح جدول )1( آمده است. محاسبات حاکی از آن است که میانگین متغیرها بین سال های 
است.  کمینه  در  نیز  پایان جنگ  تا  انقالب  از  و پس  زیردوره هاست  سایر  از  بیش  تا 1398   1396
نابرابری درآمد بعد از انقالب روندی کاهشی دارد، به طوری که حداکثر مقدار ممکن را در زیردوره 

پیش از انقالب و کم ترین مقدار ممکن را در زیردوره برنامه پنجم داراست.
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جدول1:میانگینمتغیرهایپژوهشدرزیردورهها)درصد(

متغيرها
1350 تا 
پيش از 
انقالب

پس از 
انقالب 
تا پایان 

جنگ

برنامه توسعه
-1398
1396

ميانگين 
کل دوره

اول
-1373(
)1368

دوم
-1378(
)1374

سوم
-1384(
)1380

چهارم
-1389(
)1385

پنجم
-1395(
)1390

28/119/816/215/215/414/213/314/117/6نابرابری درآمد
10/611/411/111/512/711/511/511/611/4نرخ بیکاری
1316/419/722/013/213/818/420/316/8نرخ تورم

روه
م گ

تور

10/817/619/823/212/015/520/126/617/6خوراکی ها و آشامیدنی ها
11/618/520/120/06/711/622/022/616/6پوشاک
8/310/516/823/617/214/313/914/814/2مسکن

14/822/315/917/68/811/920/226/617/4اثاثیه منزل و مبلمان
10/06/429/123/916/116/622/515/316/4بهداشت و درمان

9/619/421/121/88/55/215/724/515/6حمل ونقل و ارتباطات
0/9522/212/721/38/912/617/623/115/1تفریح و امور فرهنگی

برخالف نابرابری درآمد، نرخ بیکاری پس از انقالب روند افزایشی پیدا کرده است، به نحوی که کم ترین 
مقدار را پیش از انقالب و بیش ترین مقدار را در زیردوره برنامه سوم داراست. نرخ تورم نیز همانند نرخ 
بیکاری، پس از انقالب روند افزایشی داشته است. این عامل مانند نرخ بیکاری، در زیردوره پیش از انقالب 
زیردوره برنامه سوم به ترتیب از کم ترین و بیش ترین مقدار برخوردار است. در میان گروه های کاالیی، تورم 
گروه بهداشت و درمان در زیردوره برنامه اول و پس از آن تورم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و همچنین، 
تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان در سال های 1396 تا 1398 دارای بیش ترین مقدار است و تورم گروه 
تفریح و امور فرهنگی پیش از انقالب کم ترین مقدار را در میان گروه های کاالیی داراست، ولی در دوره های 
بعدی رشد قابل توجهی می یابد، به طوری که در سال های 1396 تا 1398 به بیش ترین مقدار خود می رسد.

برآوردالگووارائهنتایج

همان طور که اشاره شد، الگوی پژوهش در دو قالب کل و گروه کاالیی در حالت نامتقارن برآورد 
می شود. پیش از برآورد الگو الزم است که آزمون پایایی متغیرها انجام شود. برای این منظور، از آزمون 
ریشه واحد دیکی-فولر تعمیم یافته و فیلیپس ـ پرون استفاده شده  است. خالصه نتایج آزمون ریشه 
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که  نشان می دهد  )جدول 2(  تعمیم یافته  فولر  ـ  دیکی  واحد  ریشه  آزمون  اساس  بر  متغیرها  واحد 
نابرابری درآمد، نسبت هزینه اجتماعی به تولید، و تورم گروه بهداشت و درمان، دارای یک ریشه واحد، 
و ناپایا، و سایر متغیرها پایا هستند. با توجه به نتیجه حاصل از آزمون ریشه واحد می توان از رهیافت 

خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی )نامتقارن( در برآورد الگو بهره جست.

جدول2:آزمونریشهواحددیکیـفولرتعمیمیافتهوفیلیپسـپرون

متغيرها

فيليپس-پروندیکی-فولر تعميم یافته
در تفاضل مرتبه اولدر سطحدر تفاضل مرتبه اولدر سطح

آماره 
آزمون

سطح 
احتمال

آماره 
آزمون

سطح 
احتمال

آماره 
آزمون

سطح 
احتمال

آماره 
آزمون

سطح 
احتمال

15/10/000-1/620/463-7/630/000-2/020/571-نابرابری درآمد
--3/230/025-6/720/000-3/120/032-نرخ بیکاری

6/740/000-2/420/142-6/740/000-2/290/180-هزینه اجتماعی به تولید
3/400/063-1/360/859-1/540/799-2/990/146-سرانه تولید حقیقی

--3/630/038---4/960/001-نرخ تورم

روه
م گ

تور
--4/120/011---5/110/001-خوراکی ها و آشامیدنی ها

--2/770/071---5/130/000-پوشاک
--5/000/000---5/030/000-مسکن

3/930/004---6/390/000-اثاثیه منزل و مبلمان
6/120/000-2/350/162-6/140/000-2/450/133-بهداشت و درمان

--3/490/013---2/730/077-حمل ونقل و ارتباطات
--3/020/040---3/480/013-تفریح و امور فرهنگی

 برآورد الگوی پژوهش در قالب نخست )قالب سبد کل(:

برای برآورد الگوی NARDL در کوتاه مدت به تعیین وقفه بهینه نیاز است. با توجه به تعداد مشاهده ها 
در این الگو، برای تعیین وقفه بهینه از معیار شوارتزـ  بیزین استفاده شده است. کمینه آماره شوارتزـ  بیزین 
نشانگر وقفه بهینۀ یک است. نتایج برآورد کوتاه مدت از اثر نامتقارن تورم بر نابرابری درآمد در ایران در جدول 
)3( گزارش شده است. نتایج ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن در کوتاه مدت گویای آن است که افزایش ها و 
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کاهش ها در تورم اثر مستقیم بر نابرابری درآمد در ایران دارد. آزمون والد در مقایسه اندازۀ اثر این دو عامل 
حاکی از آن است که در کوتاه مدت اندازه، میزان اثرگذاری افزایش ها و کاهش ها در تورم بر نابرابری درآمد از نظر 
آماری تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند. بر اساس این، تورم بر نابرابری در کوتاه مدت با اثر متقارن همراه است.

جدول3:نتایجبرآوردالگودرقالبنخستدرکوتاهمدت

سطح احتمالآماره tضریبمتغيرهای توضيحی

 - - 111/1 -11/3 - - 111/1 -19/3 مسکن
   114/1 -19/9 - - 111/1 -91/6 اثاثیه منزل و مبلمان

 111/1 -92/6 962/1 -93/2 111/1 -94/6 999/1 -43/2 بهداشت و درمان
 - - 199/1 -41/9 - - 177/1 -79/2 ونقل و ارتباطات حمل

 - - 141/1 -12/9 - - 199/1 -41/9 فرهنگی تفریح و امور
 
  (:سبد کلبرآورد الگوی پژوهش در قالب نخست )قالب 

 ،. با توجه به تعداد مشاهدات در این الگواستمدت به تعیین وقفه بهینه نیاز  در کوتاه NARDLبرای برآورد الگوی 
 ةنشانگر وقفه بهینبیزین ـ  شوارتزآماره  کمینه. شده استبیزین استفاده ـ  معیار شوارتز تعیین وقفه بهینه از برای
گزارش شده است.  (9جدول )ابرابری درآمد در ایران در مدت از اثر نامتقارن تورم بر ن . نتایج برآورد کوتاهاستیک 

ها در تورم اثر مستقیم  اهشها و ک گویای آن است که افزایش مدت در کوتاهنتایج ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن 
مدت  اثر این دو عامل حاکی از آن است که در کوتاه ةد. آزمون والد در مقایسه اندازنابرابری درآمد در ایران داربر 

ا یکدیگر بتفاوت معناداری  ها در تورم بر نابرابری درآمد از نظر آماری ها و کاهش اندازه، میزان اثرگذاری افزایش
 مدت با اثر متقارن همراه است. تورم بر نابرابری در کوتاه ،این د. بر اساسنندار

 
 مدت در کوتاه نخستنتایج برآورد الگو در قالب  :0 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 97/1  - 67/9  919/1  
      99/1  39/2  196/1  
      96/1  11/9  163/1  

      
  14/1  61/9  991/1  

      
  - 66/1  - 12/2  131/1  

        
  17/9  67/2  192/1  

         - 29/1  - 21/2  194/1  
        91/1  91/2  149/1  
         37/1  77/1  444/1  

           - 72/9  - 11/9  111/1  
              - 24/4  - 16/9  111/1  

       47/1  23/9  291/1  
 سطح احتمال Fمقدار آماره  یند( ضرایبایا براندازه مجموع ) مقایسه ضرایب آزمون والد برای

       29/9  19/3  121/1  
        - 93/9  91/1  114/1  

 
ها در نرخ بیکاری در  حالی است که کاهش. این در ندارددر نرخ بیکاری اثر معناداری بر نابرابری درآمد  ها افزایش

دارد. نتایج آزمون والد برای  همان دوره اثر معکوس، و با یک دوره وقفه اثر مستقیم بر نابرابری درآمدی در ایران
ها در نرخ بیکاری با اثری مطلوب بر نابرابری  کاهش ،مجموع دردهد که  ها در نرخ بیکاری نشان می یند اثر کاهشابر

 ،مجموع درنسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید اثر معکوس بر نابرابری درآمد در ایران دارد. . همراه استدرآمد 

-0/17-1/670/103

 - - 111/1 -11/3 - - 111/1 -19/3 مسکن
   114/1 -19/9 - - 111/1 -91/6 اثاثیه منزل و مبلمان

 111/1 -92/6 962/1 -93/2 111/1 -94/6 999/1 -43/2 بهداشت و درمان
 - - 199/1 -41/9 - - 177/1 -79/2 ونقل و ارتباطات حمل

 - - 141/1 -12/9 - - 199/1 -41/9 فرهنگی تفریح و امور
 
  (:سبد کلبرآورد الگوی پژوهش در قالب نخست )قالب 

 ،. با توجه به تعداد مشاهدات در این الگواستمدت به تعیین وقفه بهینه نیاز  در کوتاه NARDLبرای برآورد الگوی 
 ةنشانگر وقفه بهینبیزین ـ  شوارتزآماره  کمینه. شده استبیزین استفاده ـ  معیار شوارتز تعیین وقفه بهینه از برای
گزارش شده است.  (9جدول )ابرابری درآمد در ایران در مدت از اثر نامتقارن تورم بر ن . نتایج برآورد کوتاهاستیک 

ها در تورم اثر مستقیم  اهشها و ک گویای آن است که افزایش مدت در کوتاهنتایج ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن 
مدت  اثر این دو عامل حاکی از آن است که در کوتاه ةد. آزمون والد در مقایسه اندازنابرابری درآمد در ایران داربر 

ا یکدیگر بتفاوت معناداری  ها در تورم بر نابرابری درآمد از نظر آماری ها و کاهش اندازه، میزان اثرگذاری افزایش
 مدت با اثر متقارن همراه است. تورم بر نابرابری در کوتاه ،این د. بر اساسنندار

 
 مدت در کوتاه نخستنتایج برآورد الگو در قالب  :0 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 97/1  - 67/9  919/1  
      99/1  39/2  196/1  
      96/1  11/9  163/1  

      
  14/1  61/9  991/1  

      
  - 66/1  - 12/2  131/1  

        
  17/9  67/2  192/1  

         - 29/1  - 21/2  194/1  
        91/1  91/2  149/1  
         37/1  77/1  444/1  

           - 72/9  - 11/9  111/1  
              - 24/4  - 16/9  111/1  

       47/1  23/9  291/1  
 سطح احتمال Fمقدار آماره  یند( ضرایبایا براندازه مجموع ) مقایسه ضرایب آزمون والد برای

       29/9  19/3  121/1  
        - 93/9  91/1  114/1  

 
ها در نرخ بیکاری در  حالی است که کاهش. این در ندارددر نرخ بیکاری اثر معناداری بر نابرابری درآمد  ها افزایش

دارد. نتایج آزمون والد برای  همان دوره اثر معکوس، و با یک دوره وقفه اثر مستقیم بر نابرابری درآمدی در ایران
ها در نرخ بیکاری با اثری مطلوب بر نابرابری  کاهش ،مجموع دردهد که  ها در نرخ بیکاری نشان می یند اثر کاهشابر

 ،مجموع درنسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید اثر معکوس بر نابرابری درآمد در ایران دارد. . همراه استدرآمد 

0/132/530/016

 - - 111/1 -11/3 - - 111/1 -19/3 مسکن
   114/1 -19/9 - - 111/1 -91/6 اثاثیه منزل و مبلمان

 111/1 -92/6 962/1 -93/2 111/1 -94/6 999/1 -43/2 بهداشت و درمان
 - - 199/1 -41/9 - - 177/1 -79/2 ونقل و ارتباطات حمل

 - - 141/1 -12/9 - - 199/1 -41/9 فرهنگی تفریح و امور
 
  (:سبد کلبرآورد الگوی پژوهش در قالب نخست )قالب 

 ،. با توجه به تعداد مشاهدات در این الگواستمدت به تعیین وقفه بهینه نیاز  در کوتاه NARDLبرای برآورد الگوی 
 ةنشانگر وقفه بهینبیزین ـ  شوارتزآماره  کمینه. شده استبیزین استفاده ـ  معیار شوارتز تعیین وقفه بهینه از برای
گزارش شده است.  (9جدول )ابرابری درآمد در ایران در مدت از اثر نامتقارن تورم بر ن . نتایج برآورد کوتاهاستیک 

ها در تورم اثر مستقیم  اهشها و ک گویای آن است که افزایش مدت در کوتاهنتایج ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن 
مدت  اثر این دو عامل حاکی از آن است که در کوتاه ةد. آزمون والد در مقایسه اندازنابرابری درآمد در ایران داربر 

ا یکدیگر بتفاوت معناداری  ها در تورم بر نابرابری درآمد از نظر آماری ها و کاهش اندازه، میزان اثرگذاری افزایش
 مدت با اثر متقارن همراه است. تورم بر نابرابری در کوتاه ،این د. بر اساسنندار

 
 مدت در کوتاه نخستنتایج برآورد الگو در قالب  :0 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 97/1  - 67/9  919/1  
      99/1  39/2  196/1  
      96/1  11/9  163/1  

      
  14/1  61/9  991/1  

      
  - 66/1  - 12/2  131/1  

        
  17/9  67/2  192/1  

         - 29/1  - 21/2  194/1  
        91/1  91/2  149/1  
         37/1  77/1  444/1  

           - 72/9  - 11/9  111/1  
              - 24/4  - 16/9  111/1  

       47/1  23/9  291/1  
 سطح احتمال Fمقدار آماره  یند( ضرایبایا براندازه مجموع ) مقایسه ضرایب آزمون والد برای

       29/9  19/3  121/1  
        - 93/9  91/1  114/1  

 
ها در نرخ بیکاری در  حالی است که کاهش. این در ندارددر نرخ بیکاری اثر معناداری بر نابرابری درآمد  ها افزایش

دارد. نتایج آزمون والد برای  همان دوره اثر معکوس، و با یک دوره وقفه اثر مستقیم بر نابرابری درآمدی در ایران
ها در نرخ بیکاری با اثری مطلوب بر نابرابری  کاهش ،مجموع دردهد که  ها در نرخ بیکاری نشان می یند اثر کاهشابر

 ،مجموع درنسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید اثر معکوس بر نابرابری درآمد در ایران دارد. . همراه استدرآمد 

0/161/900/065

 - - 111/1 -11/3 - - 111/1 -19/3 مسکن
   114/1 -19/9 - - 111/1 -91/6 اثاثیه منزل و مبلمان

 111/1 -92/6 962/1 -93/2 111/1 -94/6 999/1 -43/2 بهداشت و درمان
 - - 199/1 -41/9 - - 177/1 -79/2 ونقل و ارتباطات حمل

 - - 141/1 -12/9 - - 199/1 -41/9 فرهنگی تفریح و امور
 
  (:سبد کلبرآورد الگوی پژوهش در قالب نخست )قالب 

 ،. با توجه به تعداد مشاهدات در این الگواستمدت به تعیین وقفه بهینه نیاز  در کوتاه NARDLبرای برآورد الگوی 
 ةنشانگر وقفه بهینبیزین ـ  شوارتزآماره  کمینه. شده استبیزین استفاده ـ  معیار شوارتز تعیین وقفه بهینه از برای
گزارش شده است.  (9جدول )ابرابری درآمد در ایران در مدت از اثر نامتقارن تورم بر ن . نتایج برآورد کوتاهاستیک 

ها در تورم اثر مستقیم  اهشها و ک گویای آن است که افزایش مدت در کوتاهنتایج ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن 
مدت  اثر این دو عامل حاکی از آن است که در کوتاه ةد. آزمون والد در مقایسه اندازنابرابری درآمد در ایران داربر 

ا یکدیگر بتفاوت معناداری  ها در تورم بر نابرابری درآمد از نظر آماری ها و کاهش اندازه، میزان اثرگذاری افزایش
 مدت با اثر متقارن همراه است. تورم بر نابرابری در کوتاه ،این د. بر اساسنندار

 
 مدت در کوتاه نخستنتایج برآورد الگو در قالب  :0 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 97/1  - 67/9  919/1  
      99/1  39/2  196/1  
      96/1  11/9  163/1  

      
  14/1  61/9  991/1  

      
  - 66/1  - 12/2  131/1  

        
  17/9  67/2  192/1  

         - 29/1  - 21/2  194/1  
        91/1  91/2  149/1  
         37/1  77/1  444/1  

           - 72/9  - 11/9  111/1  
              - 24/4  - 16/9  111/1  

       47/1  23/9  291/1  
 سطح احتمال Fمقدار آماره  یند( ضرایبایا براندازه مجموع ) مقایسه ضرایب آزمون والد برای

       29/9  19/3  121/1  
        - 93/9  91/1  114/1  

 
ها در نرخ بیکاری در  حالی است که کاهش. این در ندارددر نرخ بیکاری اثر معناداری بر نابرابری درآمد  ها افزایش

دارد. نتایج آزمون والد برای  همان دوره اثر معکوس، و با یک دوره وقفه اثر مستقیم بر نابرابری درآمدی در ایران
ها در نرخ بیکاری با اثری مطلوب بر نابرابری  کاهش ،مجموع دردهد که  ها در نرخ بیکاری نشان می یند اثر کاهشابر

 ،مجموع درنسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید اثر معکوس بر نابرابری درآمد در ایران دارد. . همراه استدرآمد 

0/941/600/119

 - - 111/1 -11/3 - - 111/1 -19/3 مسکن
   114/1 -19/9 - - 111/1 -91/6 اثاثیه منزل و مبلمان

 111/1 -92/6 962/1 -93/2 111/1 -94/6 999/1 -43/2 بهداشت و درمان
 - - 199/1 -41/9 - - 177/1 -79/2 ونقل و ارتباطات حمل

 - - 141/1 -12/9 - - 199/1 -41/9 فرهنگی تفریح و امور
 
  (:سبد کلبرآورد الگوی پژوهش در قالب نخست )قالب 

 ،. با توجه به تعداد مشاهدات در این الگواستمدت به تعیین وقفه بهینه نیاز  در کوتاه NARDLبرای برآورد الگوی 
 ةنشانگر وقفه بهینبیزین ـ  شوارتزآماره  کمینه. شده استبیزین استفاده ـ  معیار شوارتز تعیین وقفه بهینه از برای
گزارش شده است.  (9جدول )ابرابری درآمد در ایران در مدت از اثر نامتقارن تورم بر ن . نتایج برآورد کوتاهاستیک 

ها در تورم اثر مستقیم  اهشها و ک گویای آن است که افزایش مدت در کوتاهنتایج ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن 
مدت  اثر این دو عامل حاکی از آن است که در کوتاه ةد. آزمون والد در مقایسه اندازنابرابری درآمد در ایران داربر 

ا یکدیگر بتفاوت معناداری  ها در تورم بر نابرابری درآمد از نظر آماری ها و کاهش اندازه، میزان اثرگذاری افزایش
 مدت با اثر متقارن همراه است. تورم بر نابرابری در کوتاه ،این د. بر اساسنندار

 
 مدت در کوتاه نخستنتایج برآورد الگو در قالب  :0 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 97/1  - 67/9  919/1  
      99/1  39/2  196/1  
      96/1  11/9  163/1  

      
  14/1  61/9  991/1  

      
  - 66/1  - 12/2  131/1  

        
  17/9  67/2  192/1  

         - 29/1  - 21/2  194/1  
        91/1  91/2  149/1  
         37/1  77/1  444/1  

           - 72/9  - 11/9  111/1  
              - 24/4  - 16/9  111/1  

       47/1  23/9  291/1  
 سطح احتمال Fمقدار آماره  یند( ضرایبایا براندازه مجموع ) مقایسه ضرایب آزمون والد برای

       29/9  19/3  121/1  
        - 93/9  91/1  114/1  

 
ها در نرخ بیکاری در  حالی است که کاهش. این در ندارددر نرخ بیکاری اثر معناداری بر نابرابری درآمد  ها افزایش

دارد. نتایج آزمون والد برای  همان دوره اثر معکوس، و با یک دوره وقفه اثر مستقیم بر نابرابری درآمدی در ایران
ها در نرخ بیکاری با اثری مطلوب بر نابرابری  کاهش ،مجموع دردهد که  ها در نرخ بیکاری نشان می یند اثر کاهشابر

 ،مجموع درنسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید اثر معکوس بر نابرابری درآمد در ایران دارد. . همراه استدرآمد 

-0/66-2/020/050

 - - 111/1 -11/3 - - 111/1 -19/3 مسکن
   114/1 -19/9 - - 111/1 -91/6 اثاثیه منزل و مبلمان

 111/1 -92/6 962/1 -93/2 111/1 -94/6 999/1 -43/2 بهداشت و درمان
 - - 199/1 -41/9 - - 177/1 -79/2 ونقل و ارتباطات حمل

 - - 141/1 -12/9 - - 199/1 -41/9 فرهنگی تفریح و امور
 
  (:سبد کلبرآورد الگوی پژوهش در قالب نخست )قالب 

 ،. با توجه به تعداد مشاهدات در این الگواستمدت به تعیین وقفه بهینه نیاز  در کوتاه NARDLبرای برآورد الگوی 
 ةنشانگر وقفه بهینبیزین ـ  شوارتزآماره  کمینه. شده استبیزین استفاده ـ  معیار شوارتز تعیین وقفه بهینه از برای
گزارش شده است.  (9جدول )ابرابری درآمد در ایران در مدت از اثر نامتقارن تورم بر ن . نتایج برآورد کوتاهاستیک 

ها در تورم اثر مستقیم  اهشها و ک گویای آن است که افزایش مدت در کوتاهنتایج ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن 
مدت  اثر این دو عامل حاکی از آن است که در کوتاه ةد. آزمون والد در مقایسه اندازنابرابری درآمد در ایران داربر 

ا یکدیگر بتفاوت معناداری  ها در تورم بر نابرابری درآمد از نظر آماری ها و کاهش اندازه، میزان اثرگذاری افزایش
 مدت با اثر متقارن همراه است. تورم بر نابرابری در کوتاه ،این د. بر اساسنندار

 
 مدت در کوتاه نخستنتایج برآورد الگو در قالب  :0 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 97/1  - 67/9  919/1  
      99/1  39/2  196/1  
      96/1  11/9  163/1  

      
  14/1  61/9  991/1  

      
  - 66/1  - 12/2  131/1  

        
  17/9  67/2  192/1  

         - 29/1  - 21/2  194/1  
        91/1  91/2  149/1  
         37/1  77/1  444/1  

           - 72/9  - 11/9  111/1  
              - 24/4  - 16/9  111/1  

       47/1  23/9  291/1  
 سطح احتمال Fمقدار آماره  یند( ضرایبایا براندازه مجموع ) مقایسه ضرایب آزمون والد برای

       29/9  19/3  121/1  
        - 93/9  91/1  114/1  

 
ها در نرخ بیکاری در  حالی است که کاهش. این در ندارددر نرخ بیکاری اثر معناداری بر نابرابری درآمد  ها افزایش

دارد. نتایج آزمون والد برای  همان دوره اثر معکوس، و با یک دوره وقفه اثر مستقیم بر نابرابری درآمدی در ایران
ها در نرخ بیکاری با اثری مطلوب بر نابرابری  کاهش ،مجموع دردهد که  ها در نرخ بیکاری نشان می یند اثر کاهشابر

 ،مجموع درنسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید اثر معکوس بر نابرابری درآمد در ایران دارد. . همراه استدرآمد 

1/872/670/012

 - - 111/1 -11/3 - - 111/1 -19/3 مسکن
   114/1 -19/9 - - 111/1 -91/6 اثاثیه منزل و مبلمان

 111/1 -92/6 962/1 -93/2 111/1 -94/6 999/1 -43/2 بهداشت و درمان
 - - 199/1 -41/9 - - 177/1 -79/2 ونقل و ارتباطات حمل

 - - 141/1 -12/9 - - 199/1 -41/9 فرهنگی تفریح و امور
 
  (:سبد کلبرآورد الگوی پژوهش در قالب نخست )قالب 

 ،. با توجه به تعداد مشاهدات در این الگواستمدت به تعیین وقفه بهینه نیاز  در کوتاه NARDLبرای برآورد الگوی 
 ةنشانگر وقفه بهینبیزین ـ  شوارتزآماره  کمینه. شده استبیزین استفاده ـ  معیار شوارتز تعیین وقفه بهینه از برای
گزارش شده است.  (9جدول )ابرابری درآمد در ایران در مدت از اثر نامتقارن تورم بر ن . نتایج برآورد کوتاهاستیک 

ها در تورم اثر مستقیم  اهشها و ک گویای آن است که افزایش مدت در کوتاهنتایج ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن 
مدت  اثر این دو عامل حاکی از آن است که در کوتاه ةد. آزمون والد در مقایسه اندازنابرابری درآمد در ایران داربر 

ا یکدیگر بتفاوت معناداری  ها در تورم بر نابرابری درآمد از نظر آماری ها و کاهش اندازه، میزان اثرگذاری افزایش
 مدت با اثر متقارن همراه است. تورم بر نابرابری در کوتاه ،این د. بر اساسنندار

 
 مدت در کوتاه نخستنتایج برآورد الگو در قالب  :0 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 97/1  - 67/9  919/1  
      99/1  39/2  196/1  
      96/1  11/9  163/1  

      
  14/1  61/9  991/1  

      
  - 66/1  - 12/2  131/1  

        
  17/9  67/2  192/1  

         - 29/1  - 21/2  194/1  
        91/1  91/2  149/1  
         37/1  77/1  444/1  

           - 72/9  - 11/9  111/1  
              - 24/4  - 16/9  111/1  

       47/1  23/9  291/1  
 سطح احتمال Fمقدار آماره  یند( ضرایبایا براندازه مجموع ) مقایسه ضرایب آزمون والد برای

       29/9  19/3  121/1  
        - 93/9  91/1  114/1  

 
ها در نرخ بیکاری در  حالی است که کاهش. این در ندارددر نرخ بیکاری اثر معناداری بر نابرابری درآمد  ها افزایش

دارد. نتایج آزمون والد برای  همان دوره اثر معکوس، و با یک دوره وقفه اثر مستقیم بر نابرابری درآمدی در ایران
ها در نرخ بیکاری با اثری مطلوب بر نابرابری  کاهش ،مجموع دردهد که  ها در نرخ بیکاری نشان می یند اثر کاهشابر

 ،مجموع درنسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید اثر معکوس بر نابرابری درآمد در ایران دارد. . همراه استدرآمد 

-0/21-2/200/034

 - - 111/1 -11/3 - - 111/1 -19/3 مسکن
   114/1 -19/9 - - 111/1 -91/6 اثاثیه منزل و مبلمان

 111/1 -92/6 962/1 -93/2 111/1 -94/6 999/1 -43/2 بهداشت و درمان
 - - 199/1 -41/9 - - 177/1 -79/2 ونقل و ارتباطات حمل

 - - 141/1 -12/9 - - 199/1 -41/9 فرهنگی تفریح و امور
 
  (:سبد کلبرآورد الگوی پژوهش در قالب نخست )قالب 

 ،. با توجه به تعداد مشاهدات در این الگواستمدت به تعیین وقفه بهینه نیاز  در کوتاه NARDLبرای برآورد الگوی 
 ةنشانگر وقفه بهینبیزین ـ  شوارتزآماره  کمینه. شده استبیزین استفاده ـ  معیار شوارتز تعیین وقفه بهینه از برای
گزارش شده است.  (9جدول )ابرابری درآمد در ایران در مدت از اثر نامتقارن تورم بر ن . نتایج برآورد کوتاهاستیک 

ها در تورم اثر مستقیم  اهشها و ک گویای آن است که افزایش مدت در کوتاهنتایج ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن 
مدت  اثر این دو عامل حاکی از آن است که در کوتاه ةد. آزمون والد در مقایسه اندازنابرابری درآمد در ایران داربر 

ا یکدیگر بتفاوت معناداری  ها در تورم بر نابرابری درآمد از نظر آماری ها و کاهش اندازه، میزان اثرگذاری افزایش
 مدت با اثر متقارن همراه است. تورم بر نابرابری در کوتاه ،این د. بر اساسنندار

 
 مدت در کوتاه نخستنتایج برآورد الگو در قالب  :0 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 97/1  - 67/9  919/1  
      99/1  39/2  196/1  
      96/1  11/9  163/1  

      
  14/1  61/9  991/1  

      
  - 66/1  - 12/2  131/1  

        
  17/9  67/2  192/1  

         - 29/1  - 21/2  194/1  
        91/1  91/2  149/1  
         37/1  77/1  444/1  

           - 72/9  - 11/9  111/1  
              - 24/4  - 16/9  111/1  

       47/1  23/9  291/1  
 سطح احتمال Fمقدار آماره  یند( ضرایبایا براندازه مجموع ) مقایسه ضرایب آزمون والد برای

       29/9  19/3  121/1  
        - 93/9  91/1  114/1  

 
ها در نرخ بیکاری در  حالی است که کاهش. این در ندارددر نرخ بیکاری اثر معناداری بر نابرابری درآمد  ها افزایش

دارد. نتایج آزمون والد برای  همان دوره اثر معکوس، و با یک دوره وقفه اثر مستقیم بر نابرابری درآمدی در ایران
ها در نرخ بیکاری با اثری مطلوب بر نابرابری  کاهش ،مجموع دردهد که  ها در نرخ بیکاری نشان می یند اثر کاهشابر

 ،مجموع درنسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید اثر معکوس بر نابرابری درآمد در ایران دارد. . همراه استدرآمد 

8/382/100/043

 - - 111/1 -11/3 - - 111/1 -19/3 مسکن
   114/1 -19/9 - - 111/1 -91/6 اثاثیه منزل و مبلمان

 111/1 -92/6 962/1 -93/2 111/1 -94/6 999/1 -43/2 بهداشت و درمان
 - - 199/1 -41/9 - - 177/1 -79/2 ونقل و ارتباطات حمل

 - - 141/1 -12/9 - - 199/1 -41/9 فرهنگی تفریح و امور
 
  (:سبد کلبرآورد الگوی پژوهش در قالب نخست )قالب 

 ،. با توجه به تعداد مشاهدات در این الگواستمدت به تعیین وقفه بهینه نیاز  در کوتاه NARDLبرای برآورد الگوی 
 ةنشانگر وقفه بهینبیزین ـ  شوارتزآماره  کمینه. شده استبیزین استفاده ـ  معیار شوارتز تعیین وقفه بهینه از برای
گزارش شده است.  (9جدول )ابرابری درآمد در ایران در مدت از اثر نامتقارن تورم بر ن . نتایج برآورد کوتاهاستیک 

ها در تورم اثر مستقیم  اهشها و ک گویای آن است که افزایش مدت در کوتاهنتایج ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن 
مدت  اثر این دو عامل حاکی از آن است که در کوتاه ةد. آزمون والد در مقایسه اندازنابرابری درآمد در ایران داربر 

ا یکدیگر بتفاوت معناداری  ها در تورم بر نابرابری درآمد از نظر آماری ها و کاهش اندازه، میزان اثرگذاری افزایش
 مدت با اثر متقارن همراه است. تورم بر نابرابری در کوتاه ،این د. بر اساسنندار

 
 مدت در کوتاه نخستنتایج برآورد الگو در قالب  :0 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 97/1  - 67/9  919/1  
      99/1  39/2  196/1  
      96/1  11/9  163/1  

      
  14/1  61/9  991/1  

      
  - 66/1  - 12/2  131/1  

        
  17/9  67/2  192/1  

         - 29/1  - 21/2  194/1  
        91/1  91/2  149/1  
         37/1  77/1  444/1  

           - 72/9  - 11/9  111/1  
              - 24/4  - 16/9  111/1  

       47/1  23/9  291/1  
 سطح احتمال Fمقدار آماره  یند( ضرایبایا براندازه مجموع ) مقایسه ضرایب آزمون والد برای

       29/9  19/3  121/1  
        - 93/9  91/1  114/1  

 
ها در نرخ بیکاری در  حالی است که کاهش. این در ندارددر نرخ بیکاری اثر معناداری بر نابرابری درآمد  ها افزایش

دارد. نتایج آزمون والد برای  همان دوره اثر معکوس، و با یک دوره وقفه اثر مستقیم بر نابرابری درآمدی در ایران
ها در نرخ بیکاری با اثری مطلوب بر نابرابری  کاهش ،مجموع دردهد که  ها در نرخ بیکاری نشان می یند اثر کاهشابر

 ،مجموع درنسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید اثر معکوس بر نابرابری درآمد در ایران دارد. . همراه استدرآمد 

0/570/770/444

 - - 111/1 -11/3 - - 111/1 -19/3 مسکن
   114/1 -19/9 - - 111/1 -91/6 اثاثیه منزل و مبلمان

 111/1 -92/6 962/1 -93/2 111/1 -94/6 999/1 -43/2 بهداشت و درمان
 - - 199/1 -41/9 - - 177/1 -79/2 ونقل و ارتباطات حمل

 - - 141/1 -12/9 - - 199/1 -41/9 فرهنگی تفریح و امور
 
  (:سبد کلبرآورد الگوی پژوهش در قالب نخست )قالب 

 ،. با توجه به تعداد مشاهدات در این الگواستمدت به تعیین وقفه بهینه نیاز  در کوتاه NARDLبرای برآورد الگوی 
 ةنشانگر وقفه بهینبیزین ـ  شوارتزآماره  کمینه. شده استبیزین استفاده ـ  معیار شوارتز تعیین وقفه بهینه از برای
گزارش شده است.  (9جدول )ابرابری درآمد در ایران در مدت از اثر نامتقارن تورم بر ن . نتایج برآورد کوتاهاستیک 

ها در تورم اثر مستقیم  اهشها و ک گویای آن است که افزایش مدت در کوتاهنتایج ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن 
مدت  اثر این دو عامل حاکی از آن است که در کوتاه ةد. آزمون والد در مقایسه اندازنابرابری درآمد در ایران داربر 

ا یکدیگر بتفاوت معناداری  ها در تورم بر نابرابری درآمد از نظر آماری ها و کاهش اندازه، میزان اثرگذاری افزایش
 مدت با اثر متقارن همراه است. تورم بر نابرابری در کوتاه ،این د. بر اساسنندار

 
 مدت در کوتاه نخستنتایج برآورد الگو در قالب  :0 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 97/1  - 67/9  919/1  
      99/1  39/2  196/1  
      96/1  11/9  163/1  

      
  14/1  61/9  991/1  

      
  - 66/1  - 12/2  131/1  

        
  17/9  67/2  192/1  

         - 29/1  - 21/2  194/1  
        91/1  91/2  149/1  
         37/1  77/1  444/1  

           - 72/9  - 11/9  111/1  
              - 24/4  - 16/9  111/1  

       47/1  23/9  291/1  
 سطح احتمال Fمقدار آماره  یند( ضرایبایا براندازه مجموع ) مقایسه ضرایب آزمون والد برای

       29/9  19/3  121/1  
        - 93/9  91/1  114/1  

 
ها در نرخ بیکاری در  حالی است که کاهش. این در ندارددر نرخ بیکاری اثر معناداری بر نابرابری درآمد  ها افزایش

دارد. نتایج آزمون والد برای  همان دوره اثر معکوس، و با یک دوره وقفه اثر مستقیم بر نابرابری درآمدی در ایران
ها در نرخ بیکاری با اثری مطلوب بر نابرابری  کاهش ،مجموع دردهد که  ها در نرخ بیکاری نشان می یند اثر کاهشابر

 ،مجموع درنسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید اثر معکوس بر نابرابری درآمد در ایران دارد. . همراه استدرآمد 

-1/72-3/880/000

 - - 111/1 -11/3 - - 111/1 -19/3 مسکن
   114/1 -19/9 - - 111/1 -91/6 اثاثیه منزل و مبلمان

 111/1 -92/6 962/1 -93/2 111/1 -94/6 999/1 -43/2 بهداشت و درمان
 - - 199/1 -41/9 - - 177/1 -79/2 ونقل و ارتباطات حمل

 - - 141/1 -12/9 - - 199/1 -41/9 فرهنگی تفریح و امور
 
  (:سبد کلبرآورد الگوی پژوهش در قالب نخست )قالب 

 ،. با توجه به تعداد مشاهدات در این الگواستمدت به تعیین وقفه بهینه نیاز  در کوتاه NARDLبرای برآورد الگوی 
 ةنشانگر وقفه بهینبیزین ـ  شوارتزآماره  کمینه. شده استبیزین استفاده ـ  معیار شوارتز تعیین وقفه بهینه از برای
گزارش شده است.  (9جدول )ابرابری درآمد در ایران در مدت از اثر نامتقارن تورم بر ن . نتایج برآورد کوتاهاستیک 

ها در تورم اثر مستقیم  اهشها و ک گویای آن است که افزایش مدت در کوتاهنتایج ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن 
مدت  اثر این دو عامل حاکی از آن است که در کوتاه ةد. آزمون والد در مقایسه اندازنابرابری درآمد در ایران داربر 

ا یکدیگر بتفاوت معناداری  ها در تورم بر نابرابری درآمد از نظر آماری ها و کاهش اندازه، میزان اثرگذاری افزایش
 مدت با اثر متقارن همراه است. تورم بر نابرابری در کوتاه ،این د. بر اساسنندار

 
 مدت در کوتاه نخستنتایج برآورد الگو در قالب  :0 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 97/1  - 67/9  919/1  
      99/1  39/2  196/1  
      96/1  11/9  163/1  

      
  14/1  61/9  991/1  

      
  - 66/1  - 12/2  131/1  

        
  17/9  67/2  192/1  

         - 29/1  - 21/2  194/1  
        91/1  91/2  149/1  
         37/1  77/1  444/1  

           - 72/9  - 11/9  111/1  
              - 24/4  - 16/9  111/1  

       47/1  23/9  291/1  
 سطح احتمال Fمقدار آماره  یند( ضرایبایا براندازه مجموع ) مقایسه ضرایب آزمون والد برای

       29/9  19/3  121/1  
        - 93/9  91/1  114/1  

 
ها در نرخ بیکاری در  حالی است که کاهش. این در ندارددر نرخ بیکاری اثر معناداری بر نابرابری درآمد  ها افزایش

دارد. نتایج آزمون والد برای  همان دوره اثر معکوس، و با یک دوره وقفه اثر مستقیم بر نابرابری درآمدی در ایران
ها در نرخ بیکاری با اثری مطلوب بر نابرابری  کاهش ،مجموع دردهد که  ها در نرخ بیکاری نشان می یند اثر کاهشابر

 ،مجموع درنسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید اثر معکوس بر نابرابری درآمد در ایران دارد. . همراه استدرآمد 

-4/24-3/860/000

 - - 111/1 -11/3 - - 111/1 -19/3 مسکن
   114/1 -19/9 - - 111/1 -91/6 اثاثیه منزل و مبلمان

 111/1 -92/6 962/1 -93/2 111/1 -94/6 999/1 -43/2 بهداشت و درمان
 - - 199/1 -41/9 - - 177/1 -79/2 ونقل و ارتباطات حمل

 - - 141/1 -12/9 - - 199/1 -41/9 فرهنگی تفریح و امور
 
  (:سبد کلبرآورد الگوی پژوهش در قالب نخست )قالب 

 ،. با توجه به تعداد مشاهدات در این الگواستمدت به تعیین وقفه بهینه نیاز  در کوتاه NARDLبرای برآورد الگوی 
 ةنشانگر وقفه بهینبیزین ـ  شوارتزآماره  کمینه. شده استبیزین استفاده ـ  معیار شوارتز تعیین وقفه بهینه از برای
گزارش شده است.  (9جدول )ابرابری درآمد در ایران در مدت از اثر نامتقارن تورم بر ن . نتایج برآورد کوتاهاستیک 

ها در تورم اثر مستقیم  اهشها و ک گویای آن است که افزایش مدت در کوتاهنتایج ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن 
مدت  اثر این دو عامل حاکی از آن است که در کوتاه ةد. آزمون والد در مقایسه اندازنابرابری درآمد در ایران داربر 

ا یکدیگر بتفاوت معناداری  ها در تورم بر نابرابری درآمد از نظر آماری ها و کاهش اندازه، میزان اثرگذاری افزایش
 مدت با اثر متقارن همراه است. تورم بر نابرابری در کوتاه ،این د. بر اساسنندار

 
 مدت در کوتاه نخستنتایج برآورد الگو در قالب  :0 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 97/1  - 67/9  919/1  
      99/1  39/2  196/1  
      96/1  11/9  163/1  

      
  14/1  61/9  991/1  

      
  - 66/1  - 12/2  131/1  

        
  17/9  67/2  192/1  

         - 29/1  - 21/2  194/1  
        91/1  91/2  149/1  
         37/1  77/1  444/1  

           - 72/9  - 11/9  111/1  
              - 24/4  - 16/9  111/1  

       47/1  23/9  291/1  
 سطح احتمال Fمقدار آماره  یند( ضرایبایا براندازه مجموع ) مقایسه ضرایب آزمون والد برای

       29/9  19/3  121/1  
        - 93/9  91/1  114/1  

 
ها در نرخ بیکاری در  حالی است که کاهش. این در ندارددر نرخ بیکاری اثر معناداری بر نابرابری درآمد  ها افزایش

دارد. نتایج آزمون والد برای  همان دوره اثر معکوس، و با یک دوره وقفه اثر مستقیم بر نابرابری درآمدی در ایران
ها در نرخ بیکاری با اثری مطلوب بر نابرابری  کاهش ،مجموع دردهد که  ها در نرخ بیکاری نشان می یند اثر کاهشابر

 ،مجموع درنسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید اثر معکوس بر نابرابری درآمد در ایران دارد. . همراه استدرآمد 

0/471/250/218
سطح احتمالمقدار آماره Fاندازه مجموع )یا برایند( ضرایبآزمون والد برای مقایسه ضرایب

 - - 111/1 -11/3 - - 111/1 -19/3 مسکن
   114/1 -19/9 - - 111/1 -91/6 اثاثیه منزل و مبلمان

 111/1 -92/6 962/1 -93/2 111/1 -94/6 999/1 -43/2 بهداشت و درمان
 - - 199/1 -41/9 - - 177/1 -79/2 ونقل و ارتباطات حمل

 - - 141/1 -12/9 - - 199/1 -41/9 فرهنگی تفریح و امور
 
  (:سبد کلبرآورد الگوی پژوهش در قالب نخست )قالب 

 ،. با توجه به تعداد مشاهدات در این الگواستمدت به تعیین وقفه بهینه نیاز  در کوتاه NARDLبرای برآورد الگوی 
 ةنشانگر وقفه بهینبیزین ـ  شوارتزآماره  کمینه. شده استبیزین استفاده ـ  معیار شوارتز تعیین وقفه بهینه از برای
گزارش شده است.  (9جدول )ابرابری درآمد در ایران در مدت از اثر نامتقارن تورم بر ن . نتایج برآورد کوتاهاستیک 

ها در تورم اثر مستقیم  اهشها و ک گویای آن است که افزایش مدت در کوتاهنتایج ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن 
مدت  اثر این دو عامل حاکی از آن است که در کوتاه ةد. آزمون والد در مقایسه اندازنابرابری درآمد در ایران داربر 

ا یکدیگر بتفاوت معناداری  ها در تورم بر نابرابری درآمد از نظر آماری ها و کاهش اندازه، میزان اثرگذاری افزایش
 مدت با اثر متقارن همراه است. تورم بر نابرابری در کوتاه ،این د. بر اساسنندار

 
 مدت در کوتاه نخستنتایج برآورد الگو در قالب  :0 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 97/1  - 67/9  919/1  
      99/1  39/2  196/1  
      96/1  11/9  163/1  

      
  14/1  61/9  991/1  

      
  - 66/1  - 12/2  131/1  

        
  17/9  67/2  192/1  

         - 29/1  - 21/2  194/1  
        91/1  91/2  149/1  
         37/1  77/1  444/1  

           - 72/9  - 11/9  111/1  
              - 24/4  - 16/9  111/1  

       47/1  23/9  291/1  
 سطح احتمال Fمقدار آماره  یند( ضرایبایا براندازه مجموع ) مقایسه ضرایب آزمون والد برای

       29/9  19/3  121/1  
        - 93/9  91/1  114/1  

 
ها در نرخ بیکاری در  حالی است که کاهش. این در ندارددر نرخ بیکاری اثر معناداری بر نابرابری درآمد  ها افزایش

دارد. نتایج آزمون والد برای  همان دوره اثر معکوس، و با یک دوره وقفه اثر مستقیم بر نابرابری درآمدی در ایران
ها در نرخ بیکاری با اثری مطلوب بر نابرابری  کاهش ،مجموع دردهد که  ها در نرخ بیکاری نشان می یند اثر کاهشابر

 ،مجموع درنسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید اثر معکوس بر نابرابری درآمد در ایران دارد. . همراه استدرآمد 

1/215/910/020

 - - 111/1 -11/3 - - 111/1 -19/3 مسکن
   114/1 -19/9 - - 111/1 -91/6 اثاثیه منزل و مبلمان

 111/1 -92/6 962/1 -93/2 111/1 -94/6 999/1 -43/2 بهداشت و درمان
 - - 199/1 -41/9 - - 177/1 -79/2 ونقل و ارتباطات حمل

 - - 141/1 -12/9 - - 199/1 -41/9 فرهنگی تفریح و امور
 
  (:سبد کلبرآورد الگوی پژوهش در قالب نخست )قالب 

 ،. با توجه به تعداد مشاهدات در این الگواستمدت به تعیین وقفه بهینه نیاز  در کوتاه NARDLبرای برآورد الگوی 
 ةنشانگر وقفه بهینبیزین ـ  شوارتزآماره  کمینه. شده استبیزین استفاده ـ  معیار شوارتز تعیین وقفه بهینه از برای
گزارش شده است.  (9جدول )ابرابری درآمد در ایران در مدت از اثر نامتقارن تورم بر ن . نتایج برآورد کوتاهاستیک 

ها در تورم اثر مستقیم  اهشها و ک گویای آن است که افزایش مدت در کوتاهنتایج ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن 
مدت  اثر این دو عامل حاکی از آن است که در کوتاه ةد. آزمون والد در مقایسه اندازنابرابری درآمد در ایران داربر 

ا یکدیگر بتفاوت معناداری  ها در تورم بر نابرابری درآمد از نظر آماری ها و کاهش اندازه، میزان اثرگذاری افزایش
 مدت با اثر متقارن همراه است. تورم بر نابرابری در کوتاه ،این د. بر اساسنندار

 
 مدت در کوتاه نخستنتایج برآورد الگو در قالب  :0 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 97/1  - 67/9  919/1  
      99/1  39/2  196/1  
      96/1  11/9  163/1  

      
  14/1  61/9  991/1  

      
  - 66/1  - 12/2  131/1  

        
  17/9  67/2  192/1  

         - 29/1  - 21/2  194/1  
        91/1  91/2  149/1  
         37/1  77/1  444/1  

           - 72/9  - 11/9  111/1  
              - 24/4  - 16/9  111/1  

       47/1  23/9  291/1  
 سطح احتمال Fمقدار آماره  یند( ضرایبایا براندازه مجموع ) مقایسه ضرایب آزمون والد برای

       29/9  19/3  121/1  
        - 93/9  91/1  114/1  

 
ها در نرخ بیکاری در  حالی است که کاهش. این در ندارددر نرخ بیکاری اثر معناداری بر نابرابری درآمد  ها افزایش

دارد. نتایج آزمون والد برای  همان دوره اثر معکوس، و با یک دوره وقفه اثر مستقیم بر نابرابری درآمدی در ایران
ها در نرخ بیکاری با اثری مطلوب بر نابرابری  کاهش ،مجموع دردهد که  ها در نرخ بیکاری نشان می یند اثر کاهشابر

 ،مجموع درنسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید اثر معکوس بر نابرابری درآمد در ایران دارد. . همراه استدرآمد 

-1/159/390/004
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افزایش ها در نرخ بیکاری اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد. این در حالی است که کاهش ها در نرخ 
بیکاری در همان دوره اثر معکوس، و با یک دوره وقفه اثر مستقیم بر نابرابری درآمدی در ایران دارد. نتایج آزمون 
والد برای برایند اثر کاهش ها در نرخ بیکاری نشان می دهد که در مجموع، کاهش ها در نرخ بیکاری با اثری 
مطلوب بر نابرابری درآمد همراه است. نسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید اثر معکوس بر نابرابری درآمد در 
ایران دارد. در مجموع، این نتیجه بیانگر آن است که در کوتاه مدت نرخ بیکاری با اثری نامتقارن بر نابرابری درآمد 
همراه است. عالمت ضرایب برآوردی سرانه تولید ناخالص حقیقی و مجذور آن نشان می دهد که در اقتصاد ایران 
رابطه U معکوس بین تولید سرانه و نابرابری درآمد وجود دارد. مشابه با برآورد پیشین، در این جا نیز ضریب 
برآوردی متغیر مجازی انقالب منفی و معنادار است و نشان می دهد که پس از انقالب سطح نابرابری درآمدی 
در اقتصاد ایران کاهش یافت. این در حالی است که سطح نابرابری درآمدی در دوران جنگ تفاوت معناداری با 
سایر سال ها ندارد. مطابق با جدول )4(، نتایج آزمون های خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس جمالت پسماند 

حاکی از پذیرش فرضیه صفر مبنی بر نبود خودهمبستگی و همسانی واریانس جمالت اخالل است.

جدول4:آزمونهایتشخیصیدربرآوردالگودرقالبنخست

1/32 مقدار آماره
خودهمبستگی سریالی

0/259 سطح احتمال
0/08 مقدار آماره

ناهمسانی واریانس
0/776 سطح احتمال

برای بررسی صحت و امکان وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها از آزمون کرانه ها استفاده می شود. 
 )5( آزمون در جدول  این  نتیجه  است.  بلندمدت  رابطه  نبود  فرضیه صفر، فرض  کرانه ها  آزمون  در 
نمایش داده شده است. مقدار آماره آزمون 8/48 است که از همه کرانه های فهرست شده در سطح یک، 
دو، و سه بزرگ تر است. بنابراین، فرض صفر رد می شود و در نتیجه، امکان برقراری رابطه بلندمدت 

بین متغیرهای توضیحی و نابرابری درآمد در ایران برقرار است.

جدول5:آزمونکرانههادربرآوردالگودرقالبنخست

سطح خطاکرانه دوکرانه یکآماره آزمون

8/48
2/223/17%10
2/53/5%5
3/074/23%1
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با توجه جدول )6(، نتایج برآورد نامتقارن اثر نرخ تورم بر نابرابری درآمدی در ایران در بلندمدت بررسی 
می گردد. این برآورد بیانگر این است که افزایش ها در نرخ تورم در بلندمدت اثری مستقیم بر نابرابری 
درآمدی در ایران دارد، به نحوی که با افزایش 10 درصدی تورم در سبد کل، نابرابری درآمد به میزان 1/1 
درصد افزایش می یابد. همانند افزایش ها در نرخ تورم، کاهش ها  در نرخ تورم در بلندمدت اثر مستقیمی بر 
نابرابری درآمد در ایران دارد. بدین توضیح که افزایش ها در تورم با افزایش در نابرابری درآمد )اثر نامطلوب( 
و کاهش ها در تورم با کاهش در نابرابری درآمد )اثر مطلوب( همراه است. تورم همچون مالیاتی بر افراد فقیر 
است، زیرا به طور معمول، فقرا در مقایسه با ثروتمندان سهم عمده ای از ثروت خود را به صورت پول نقد 
نگهداری می کنند. در نتیجه، در مقایسه با ثروتمندان که ترکیبی از پول نقد و دارایی سرمایه ای را در اختیار 
دارند، بیش تر در اثر تورم با کاهش قدرت خرید و بی ارزش شدن دارایی خود مواجه می شوند. همچنین، 
با افزایش تورم، ارزش پرداختی های دولت کاهش می یابد. در نتیجه، با توجه به این که عمده افرادی که 
پرداخت های انتقالی دولت به آن ها تعلق می گیرد از دهک های پایین درآمدی هستند، این موضوع باعث 
افزایش نابرابری در جامعه می شود )Shakeri et al., 2014(. در تفسیر ضرایب هم می توان اظهار داشت 
که با ثابت بودن سایر شرایط، با کاهش 10 درصدی تورم در سبد کل، نابرابری درآمد به میزان 1/3 درصد 
کاهش می یابد. از نظر آماری تفاوت معناداری بین این دو اثر وجود ندارد و در نتیجه، در بلندمدت نیز مانند 

کوتاه مدت اثر تورم در سبد کل کاالها و خدمات بر نابرابری درآمد متقارن است.
ضرایب برآورد در باب نرخ بیکاری نشان می دهد که برخالف افزایش ها در نرخ بیکاری که با اثر 
معناداری بر نابرابری درآمدی در بلندمدت در ایران همراه نیست، کاهش ها در آن با اثری معنادار بر 
نابرابری درآمد همراه است. به نحوی که با کاهش 1 درصدی نرخ بیکاری، نابرابری درآمد به میزان 
به  کم درآمد  و  فقیر  افراد  دسترسی  که  می رود  انتظار  معمول،  به طور  می یابد.  کاهش  درصد   1/03
این موضوع   .)Diallo, 2007( باشد  اقشار جامعه کم تر  دیگر  به  نسبت  بازاری  مهارت های  و  آموزش 
نیروی کار غیرماهر را افراد فقیر و کم درآمد تشکیل دهند و بالعکس. به  موجب می شود که عموماً 
نظر می رسد افزایش بیکاری در اقتصاد ایران به نسبت متناسبی موجب خروج نیروی غیرماهر و ماهر 
می شود. در حالی که هنگام کاهش بیکاری در اقتصاد ایران، این نسبت به نفع نیروی کار غیرماهر 
تغییر می کند. بر اساس این، نوع اثرگذاری نرخ بیکاری در بلندمدت و کوتاه مدت از یکدیگر تبعیت 

می کنند و به صورت نامتقارن و البته مستقیم بر نابرابری درآمد اثرگذار است.
سرانه تولید حقیقی اثر مستقیم و مجذور آن اثری معکوس بر نابرابری درآمدی در ایران دارد. بر 
اساس این، در بلندمدت رابطه U شکل معکوس برقرار است و فرضیه کوزنتس پذیرفته می شود. کوزنتس 
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)1955(، این فرض را بیان کرد که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، در اثر افزایش تولید )درآمد سرانه(، 
نابرابری درآمد افزایش می یابد تا این که به نقطه بیشینه )رسیدن به سطح مشخصی از توسعه( می رسد. 
سپس نابرابری درآمد در اثر افزایش تولید )درآمد سرانه(، روندی نزولی در پیش می گیرد. این الگوی 
حرکتی نابرابری درآمد در دو مرحله مختلف از توسعه اقتصادی را فرضیه U معکوس کوزنتس می نامند 

.)Bahmani-Oskooee  Gelan, 2008; Younsi  Bechtini, 2020(
درآمدی  نابرابری  بر  معکوس  اثری  بلندمدت  در  نیز  تولید  به  دولت  اجتماعی  مخارج  نسبت 
به  درآمد  نابرابری  دولت،  اجتماعی  مخارج  سهم  درصدی   10 افزایش  با  که  می دهد  نشان  و  دارد 
میزان 1/8 درصد کاهش می یابد. مخارج اجتماعی دولت به این دلیل که به طور معمول دهک های 
می شود  درآمد  نابرابری  کاهش  موجب  می دهد،  قرار  هدف  مورد  را  آسیب پذیر  اقشار  و   پایین 

.)Goudswaard  Caminada, 2010; Doerrenberg  Peichl, 2014(

جدول6:ضرایببلندمدتدربرآوردالگودرقالبنخست

سطح احتمالآماره tضریبمتغيرهای توضيحی

های پایین درآمدی  از دهک گیرد تعلق میها  های انتقالی دولت به آن رادی که پرداختکه عمده اف توجه به این
در تفسیر ضرایب هم (. Shakeri et al., 2014) شود میاین موضوع باعث افزایش نابرابری در جامعه  ،هستند

در سبد کل، نابرابری درآمد به تورم  درصدی 91 کاهشبا  توان اظهار داشت که با ثابت بودن سایر شرایط، می
در بلندمدت  ،نتیجه دراز نظر آماری تفاوت معناداری بین این دو اثر وجود ندارد و  یابد. می کاهشدرصد  9/9میزان 

 اثر تورم در سبد کل کاالها و خدمات بر نابرابری درآمد متقارن است.مدت  کوتاه مانندنیز 
با اثر معناداری بر نابرابری که ها در نرخ بیکاری  افزایشبرخالف دهد که  بیکاری نشان می ضرایب برآورد در باب نرخ

 نحوی به .استدرآمد همراه بر نابرابری  ی معناداربا اثردر آن ها  کاهش، نیستدت در ایران همراه ندمدرآمدی در بل
انتظار  ،معمول طور بهیابد.  درصد کاهش می 19/9نرخ بیکاری، نابرابری درآمد به میزان  درصدی 9با کاهش  که
باشد  تر کمهای بازاری نسبت به دیگر اقشار جامعه  درآمد به آموزش و مهارت دسترسی افراد فقیر و کمکه رود  می

(Diallo, 2007) .تشکیل دهند و  درآمد کمکار غیرماهر را افراد فقیر و  نیروی عموماًشود که  این موضوع موجب می
رسد افزایش بیکاری در اقتصاد ایران به نسبت متناسبی موجب خروج نیروی غیرماهر و ماهر  به نظر میس. بالعک
بر کند.  میکار غیرماهر تغییر  این نسبت به نفع نیرویهنگام کاهش بیکاری در اقتصاد ایران،  که حالی در .شود می

و  نامتقارن به صورتو  کنند میاز یکدیگر تبعیت  مدت کوتاهنرخ بیکاری در بلندمدت و  نوع اثرگذاری ،این اساس
 .البته مستقیم بر نابرابری درآمد اثرگذار است

در  ،این ساسابر  ایران دارد.بر نابرابری درآمدی در  معکوساثری  آنو مجذور  مستقیمتولید حقیقی اثر سرانه 
این فرض را بیان  ،(9133) 9کوزنتس. شود پذیرفته میکوزنتس  و فرضیه استشکل معکوس برقرار  Uبلندمدت رابطه 

که  یابد تا این ی درآمد افزایش می)درآمد سرانه(، نابرابر کرد که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، در اثر افزایش تولید
)درآمد د تولیسپس نابرابری درآمد در اثر افزایش  .رسد بیشینه )رسیدن به سطح مشخصی از توسعه( میبه نقطه 

اقتصادی را نابرابری درآمد در دو مرحله مختلف از توسعه گیرد. این الگوی حرکتی  پیش می درنزولی  یسرانه(، روند
 .(Bahmani-Oskooee & Gelan, 2008; Younsi & Bechtini, 2020) نامند کوزنتس می معکوس Uفرضیه 

دهد که با  درآمدی دارد و نشان میبر نابرابری در بلندمدت اثری معکوس  نسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید نیز
مخارج  یابد. درصد کاهش می 1/9لت، نابرابری درآمد به میزان سهم مخارج اجتماعی دو درصدی 91افزایش 

دهد،  پذیر را مورد هدف قرار می های پایین و اقشار آسیب دهک معمول طور بهاجتماعی دولت به این دلیل که 
 (. ;Goudswaard & Caminada, 2010Doerrenberg & Peichl, 2014) شود موجب کاهش نابرابری درآمد می

 
 نخستضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب : 6 جدول

 
 

های  قالب دوم )قالب گروه   برآورد الگوی پژوهش در
 کاالیی(:

نیاز به تعیین وقفه بهینه  نیز با قالب اول در این قالب  ابهمش
آماره  ةکمینشود.  تعیین می بیزین ـ  که با معیار شوارتز است

نتایج ضرایب  یک است. ةبهین بیزین نشانگر وقفه ـ  شوارتز
                                                 

1. Kuznets 

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
     99/1 11/2 111/1 
     99/1 12/9 169/1 

       11/1 69/9 997/1 
       19/9 39/2 197/1 
        91/1- 14/2- 131/1 
       96/7 16/9 131/1 
        11/1- 74/2- 111/1 

0/112/800/008

های پایین درآمدی  از دهک گیرد تعلق میها  های انتقالی دولت به آن رادی که پرداختکه عمده اف توجه به این
در تفسیر ضرایب هم (. Shakeri et al., 2014) شود میاین موضوع باعث افزایش نابرابری در جامعه  ،هستند

در سبد کل، نابرابری درآمد به تورم  درصدی 91 کاهشبا  توان اظهار داشت که با ثابت بودن سایر شرایط، می
در بلندمدت  ،نتیجه دراز نظر آماری تفاوت معناداری بین این دو اثر وجود ندارد و  یابد. می کاهشدرصد  9/9میزان 

 اثر تورم در سبد کل کاالها و خدمات بر نابرابری درآمد متقارن است.مدت  کوتاه مانندنیز 
با اثر معناداری بر نابرابری که ها در نرخ بیکاری  افزایشبرخالف دهد که  بیکاری نشان می ضرایب برآورد در باب نرخ

 نحوی به .استدرآمد همراه بر نابرابری  ی معناداربا اثردر آن ها  کاهش، نیستدت در ایران همراه ندمدرآمدی در بل
انتظار  ،معمول طور بهیابد.  درصد کاهش می 19/9نرخ بیکاری، نابرابری درآمد به میزان  درصدی 9با کاهش  که
باشد  تر کمهای بازاری نسبت به دیگر اقشار جامعه  درآمد به آموزش و مهارت دسترسی افراد فقیر و کمکه رود  می

(Diallo, 2007) .تشکیل دهند و  درآمد کمکار غیرماهر را افراد فقیر و  نیروی عموماًشود که  این موضوع موجب می
رسد افزایش بیکاری در اقتصاد ایران به نسبت متناسبی موجب خروج نیروی غیرماهر و ماهر  به نظر میس. بالعک
بر کند.  میکار غیرماهر تغییر  این نسبت به نفع نیرویهنگام کاهش بیکاری در اقتصاد ایران،  که حالی در .شود می

و  نامتقارن به صورتو  کنند میاز یکدیگر تبعیت  مدت کوتاهنرخ بیکاری در بلندمدت و  نوع اثرگذاری ،این اساس
 .البته مستقیم بر نابرابری درآمد اثرگذار است

در  ،این ساسابر  ایران دارد.بر نابرابری درآمدی در  معکوساثری  آنو مجذور  مستقیمتولید حقیقی اثر سرانه 
این فرض را بیان  ،(9133) 9کوزنتس. شود پذیرفته میکوزنتس  و فرضیه استشکل معکوس برقرار  Uبلندمدت رابطه 

که  یابد تا این ی درآمد افزایش می)درآمد سرانه(، نابرابر کرد که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، در اثر افزایش تولید
)درآمد د تولیسپس نابرابری درآمد در اثر افزایش  .رسد بیشینه )رسیدن به سطح مشخصی از توسعه( میبه نقطه 

اقتصادی را نابرابری درآمد در دو مرحله مختلف از توسعه گیرد. این الگوی حرکتی  پیش می درنزولی  یسرانه(، روند
 .(Bahmani-Oskooee & Gelan, 2008; Younsi & Bechtini, 2020) نامند کوزنتس می معکوس Uفرضیه 

دهد که با  درآمدی دارد و نشان میبر نابرابری در بلندمدت اثری معکوس  نسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید نیز
مخارج  یابد. درصد کاهش می 1/9لت، نابرابری درآمد به میزان سهم مخارج اجتماعی دو درصدی 91افزایش 

دهد،  پذیر را مورد هدف قرار می های پایین و اقشار آسیب دهک معمول طور بهاجتماعی دولت به این دلیل که 
 (. ;Goudswaard & Caminada, 2010Doerrenberg & Peichl, 2014) شود موجب کاهش نابرابری درآمد می

 
 نخستضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب : 6 جدول

 
 

های  قالب دوم )قالب گروه   برآورد الگوی پژوهش در
 کاالیی(:

نیاز به تعیین وقفه بهینه  نیز با قالب اول در این قالب  ابهمش
آماره  ةکمینشود.  تعیین می بیزین ـ  که با معیار شوارتز است

نتایج ضرایب  یک است. ةبهین بیزین نشانگر وقفه ـ  شوارتز
                                                 

1. Kuznets 

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
     99/1 11/2 111/1 
     99/1 12/9 169/1 

       11/1 69/9 997/1 
       19/9 39/2 197/1 
        91/1- 14/2- 131/1 
       96/7 16/9 131/1 
        11/1- 74/2- 111/1 

0/131/920/063

های پایین درآمدی  از دهک گیرد تعلق میها  های انتقالی دولت به آن رادی که پرداختکه عمده اف توجه به این
در تفسیر ضرایب هم (. Shakeri et al., 2014) شود میاین موضوع باعث افزایش نابرابری در جامعه  ،هستند

در سبد کل، نابرابری درآمد به تورم  درصدی 91 کاهشبا  توان اظهار داشت که با ثابت بودن سایر شرایط، می
در بلندمدت  ،نتیجه دراز نظر آماری تفاوت معناداری بین این دو اثر وجود ندارد و  یابد. می کاهشدرصد  9/9میزان 

 اثر تورم در سبد کل کاالها و خدمات بر نابرابری درآمد متقارن است.مدت  کوتاه مانندنیز 
با اثر معناداری بر نابرابری که ها در نرخ بیکاری  افزایشبرخالف دهد که  بیکاری نشان می ضرایب برآورد در باب نرخ

 نحوی به .استدرآمد همراه بر نابرابری  ی معناداربا اثردر آن ها  کاهش، نیستدت در ایران همراه ندمدرآمدی در بل
انتظار  ،معمول طور بهیابد.  درصد کاهش می 19/9نرخ بیکاری، نابرابری درآمد به میزان  درصدی 9با کاهش  که
باشد  تر کمهای بازاری نسبت به دیگر اقشار جامعه  درآمد به آموزش و مهارت دسترسی افراد فقیر و کمکه رود  می

(Diallo, 2007) .تشکیل دهند و  درآمد کمکار غیرماهر را افراد فقیر و  نیروی عموماًشود که  این موضوع موجب می
رسد افزایش بیکاری در اقتصاد ایران به نسبت متناسبی موجب خروج نیروی غیرماهر و ماهر  به نظر میس. بالعک
بر کند.  میکار غیرماهر تغییر  این نسبت به نفع نیرویهنگام کاهش بیکاری در اقتصاد ایران،  که حالی در .شود می

و  نامتقارن به صورتو  کنند میاز یکدیگر تبعیت  مدت کوتاهنرخ بیکاری در بلندمدت و  نوع اثرگذاری ،این اساس
 .البته مستقیم بر نابرابری درآمد اثرگذار است

در  ،این ساسابر  ایران دارد.بر نابرابری درآمدی در  معکوساثری  آنو مجذور  مستقیمتولید حقیقی اثر سرانه 
این فرض را بیان  ،(9133) 9کوزنتس. شود پذیرفته میکوزنتس  و فرضیه استشکل معکوس برقرار  Uبلندمدت رابطه 

که  یابد تا این ی درآمد افزایش می)درآمد سرانه(، نابرابر کرد که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، در اثر افزایش تولید
)درآمد د تولیسپس نابرابری درآمد در اثر افزایش  .رسد بیشینه )رسیدن به سطح مشخصی از توسعه( میبه نقطه 

اقتصادی را نابرابری درآمد در دو مرحله مختلف از توسعه گیرد. این الگوی حرکتی  پیش می درنزولی  یسرانه(، روند
 .(Bahmani-Oskooee & Gelan, 2008; Younsi & Bechtini, 2020) نامند کوزنتس می معکوس Uفرضیه 

دهد که با  درآمدی دارد و نشان میبر نابرابری در بلندمدت اثری معکوس  نسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید نیز
مخارج  یابد. درصد کاهش می 1/9لت، نابرابری درآمد به میزان سهم مخارج اجتماعی دو درصدی 91افزایش 

دهد،  پذیر را مورد هدف قرار می های پایین و اقشار آسیب دهک معمول طور بهاجتماعی دولت به این دلیل که 
 (. ;Goudswaard & Caminada, 2010Doerrenberg & Peichl, 2014) شود موجب کاهش نابرابری درآمد می

 
 نخستضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب : 6 جدول

 
 

های  قالب دوم )قالب گروه   برآورد الگوی پژوهش در
 کاالیی(:

نیاز به تعیین وقفه بهینه  نیز با قالب اول در این قالب  ابهمش
آماره  ةکمینشود.  تعیین می بیزین ـ  که با معیار شوارتز است

نتایج ضرایب  یک است. ةبهین بیزین نشانگر وقفه ـ  شوارتز
                                                 

1. Kuznets 

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
     99/1 11/2 111/1 
     99/1 12/9 169/1 

       11/1 69/9 997/1 
       19/9 39/2 197/1 
        91/1- 14/2- 131/1 
       96/7 16/9 131/1 
        11/1- 74/2- 111/1 

0/801/610/117

های پایین درآمدی  از دهک گیرد تعلق میها  های انتقالی دولت به آن رادی که پرداختکه عمده اف توجه به این
در تفسیر ضرایب هم (. Shakeri et al., 2014) شود میاین موضوع باعث افزایش نابرابری در جامعه  ،هستند

در سبد کل، نابرابری درآمد به تورم  درصدی 91 کاهشبا  توان اظهار داشت که با ثابت بودن سایر شرایط، می
در بلندمدت  ،نتیجه دراز نظر آماری تفاوت معناداری بین این دو اثر وجود ندارد و  یابد. می کاهشدرصد  9/9میزان 

 اثر تورم در سبد کل کاالها و خدمات بر نابرابری درآمد متقارن است.مدت  کوتاه مانندنیز 
با اثر معناداری بر نابرابری که ها در نرخ بیکاری  افزایشبرخالف دهد که  بیکاری نشان می ضرایب برآورد در باب نرخ

 نحوی به .استدرآمد همراه بر نابرابری  ی معناداربا اثردر آن ها  کاهش، نیستدت در ایران همراه ندمدرآمدی در بل
انتظار  ،معمول طور بهیابد.  درصد کاهش می 19/9نرخ بیکاری، نابرابری درآمد به میزان  درصدی 9با کاهش  که
باشد  تر کمهای بازاری نسبت به دیگر اقشار جامعه  درآمد به آموزش و مهارت دسترسی افراد فقیر و کمکه رود  می

(Diallo, 2007) .تشکیل دهند و  درآمد کمکار غیرماهر را افراد فقیر و  نیروی عموماًشود که  این موضوع موجب می
رسد افزایش بیکاری در اقتصاد ایران به نسبت متناسبی موجب خروج نیروی غیرماهر و ماهر  به نظر میس. بالعک
بر کند.  میکار غیرماهر تغییر  این نسبت به نفع نیرویهنگام کاهش بیکاری در اقتصاد ایران،  که حالی در .شود می

و  نامتقارن به صورتو  کنند میاز یکدیگر تبعیت  مدت کوتاهنرخ بیکاری در بلندمدت و  نوع اثرگذاری ،این اساس
 .البته مستقیم بر نابرابری درآمد اثرگذار است

در  ،این ساسابر  ایران دارد.بر نابرابری درآمدی در  معکوساثری  آنو مجذور  مستقیمتولید حقیقی اثر سرانه 
این فرض را بیان  ،(9133) 9کوزنتس. شود پذیرفته میکوزنتس  و فرضیه استشکل معکوس برقرار  Uبلندمدت رابطه 

که  یابد تا این ی درآمد افزایش می)درآمد سرانه(، نابرابر کرد که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، در اثر افزایش تولید
)درآمد د تولیسپس نابرابری درآمد در اثر افزایش  .رسد بیشینه )رسیدن به سطح مشخصی از توسعه( میبه نقطه 

اقتصادی را نابرابری درآمد در دو مرحله مختلف از توسعه گیرد. این الگوی حرکتی  پیش می درنزولی  یسرانه(، روند
 .(Bahmani-Oskooee & Gelan, 2008; Younsi & Bechtini, 2020) نامند کوزنتس می معکوس Uفرضیه 

دهد که با  درآمدی دارد و نشان میبر نابرابری در بلندمدت اثری معکوس  نسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید نیز
مخارج  یابد. درصد کاهش می 1/9لت، نابرابری درآمد به میزان سهم مخارج اجتماعی دو درصدی 91افزایش 

دهد،  پذیر را مورد هدف قرار می های پایین و اقشار آسیب دهک معمول طور بهاجتماعی دولت به این دلیل که 
 (. ;Goudswaard & Caminada, 2010Doerrenberg & Peichl, 2014) شود موجب کاهش نابرابری درآمد می

 
 نخستضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب : 6 جدول

 
 

های  قالب دوم )قالب گروه   برآورد الگوی پژوهش در
 کاالیی(:

نیاز به تعیین وقفه بهینه  نیز با قالب اول در این قالب  ابهمش
آماره  ةکمینشود.  تعیین می بیزین ـ  که با معیار شوارتز است

نتایج ضرایب  یک است. ةبهین بیزین نشانگر وقفه ـ  شوارتز
                                                 

1. Kuznets 

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
     99/1 11/2 111/1 
     99/1 12/9 169/1 

       11/1 69/9 997/1 
       19/9 39/2 197/1 
        91/1- 14/2- 131/1 
       96/7 16/9 131/1 
        11/1- 74/2- 111/1 

1/032/510/017

های پایین درآمدی  از دهک گیرد تعلق میها  های انتقالی دولت به آن رادی که پرداختکه عمده اف توجه به این
در تفسیر ضرایب هم (. Shakeri et al., 2014) شود میاین موضوع باعث افزایش نابرابری در جامعه  ،هستند

در سبد کل، نابرابری درآمد به تورم  درصدی 91 کاهشبا  توان اظهار داشت که با ثابت بودن سایر شرایط، می
در بلندمدت  ،نتیجه دراز نظر آماری تفاوت معناداری بین این دو اثر وجود ندارد و  یابد. می کاهشدرصد  9/9میزان 

 اثر تورم در سبد کل کاالها و خدمات بر نابرابری درآمد متقارن است.مدت  کوتاه مانندنیز 
با اثر معناداری بر نابرابری که ها در نرخ بیکاری  افزایشبرخالف دهد که  بیکاری نشان می ضرایب برآورد در باب نرخ

 نحوی به .استدرآمد همراه بر نابرابری  ی معناداربا اثردر آن ها  کاهش، نیستدت در ایران همراه ندمدرآمدی در بل
انتظار  ،معمول طور بهیابد.  درصد کاهش می 19/9نرخ بیکاری، نابرابری درآمد به میزان  درصدی 9با کاهش  که
باشد  تر کمهای بازاری نسبت به دیگر اقشار جامعه  درآمد به آموزش و مهارت دسترسی افراد فقیر و کمکه رود  می

(Diallo, 2007) .تشکیل دهند و  درآمد کمکار غیرماهر را افراد فقیر و  نیروی عموماًشود که  این موضوع موجب می
رسد افزایش بیکاری در اقتصاد ایران به نسبت متناسبی موجب خروج نیروی غیرماهر و ماهر  به نظر میس. بالعک
بر کند.  میکار غیرماهر تغییر  این نسبت به نفع نیرویهنگام کاهش بیکاری در اقتصاد ایران،  که حالی در .شود می

و  نامتقارن به صورتو  کنند میاز یکدیگر تبعیت  مدت کوتاهنرخ بیکاری در بلندمدت و  نوع اثرگذاری ،این اساس
 .البته مستقیم بر نابرابری درآمد اثرگذار است

در  ،این ساسابر  ایران دارد.بر نابرابری درآمدی در  معکوساثری  آنو مجذور  مستقیمتولید حقیقی اثر سرانه 
این فرض را بیان  ،(9133) 9کوزنتس. شود پذیرفته میکوزنتس  و فرضیه استشکل معکوس برقرار  Uبلندمدت رابطه 

که  یابد تا این ی درآمد افزایش می)درآمد سرانه(، نابرابر کرد که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، در اثر افزایش تولید
)درآمد د تولیسپس نابرابری درآمد در اثر افزایش  .رسد بیشینه )رسیدن به سطح مشخصی از توسعه( میبه نقطه 

اقتصادی را نابرابری درآمد در دو مرحله مختلف از توسعه گیرد. این الگوی حرکتی  پیش می درنزولی  یسرانه(، روند
 .(Bahmani-Oskooee & Gelan, 2008; Younsi & Bechtini, 2020) نامند کوزنتس می معکوس Uفرضیه 

دهد که با  درآمدی دارد و نشان میبر نابرابری در بلندمدت اثری معکوس  نسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید نیز
مخارج  یابد. درصد کاهش می 1/9لت، نابرابری درآمد به میزان سهم مخارج اجتماعی دو درصدی 91افزایش 

دهد،  پذیر را مورد هدف قرار می های پایین و اقشار آسیب دهک معمول طور بهاجتماعی دولت به این دلیل که 
 (. ;Goudswaard & Caminada, 2010Doerrenberg & Peichl, 2014) شود موجب کاهش نابرابری درآمد می

 
 نخستضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب : 6 جدول

 
 

های  قالب دوم )قالب گروه   برآورد الگوی پژوهش در
 کاالیی(:

نیاز به تعیین وقفه بهینه  نیز با قالب اول در این قالب  ابهمش
آماره  ةکمینشود.  تعیین می بیزین ـ  که با معیار شوارتز است

نتایج ضرایب  یک است. ةبهین بیزین نشانگر وقفه ـ  شوارتز
                                                 

1. Kuznets 

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
     99/1 11/2 111/1 
     99/1 12/9 169/1 

       11/1 69/9 997/1 
       19/9 39/2 197/1 
        91/1- 14/2- 131/1 
       96/7 16/9 131/1 
        11/1- 74/2- 111/1 

-0/18-2/040/050

های پایین درآمدی  از دهک گیرد تعلق میها  های انتقالی دولت به آن رادی که پرداختکه عمده اف توجه به این
در تفسیر ضرایب هم (. Shakeri et al., 2014) شود میاین موضوع باعث افزایش نابرابری در جامعه  ،هستند

در سبد کل، نابرابری درآمد به تورم  درصدی 91 کاهشبا  توان اظهار داشت که با ثابت بودن سایر شرایط، می
در بلندمدت  ،نتیجه دراز نظر آماری تفاوت معناداری بین این دو اثر وجود ندارد و  یابد. می کاهشدرصد  9/9میزان 

 اثر تورم در سبد کل کاالها و خدمات بر نابرابری درآمد متقارن است.مدت  کوتاه مانندنیز 
با اثر معناداری بر نابرابری که ها در نرخ بیکاری  افزایشبرخالف دهد که  بیکاری نشان می ضرایب برآورد در باب نرخ

 نحوی به .استدرآمد همراه بر نابرابری  ی معناداربا اثردر آن ها  کاهش، نیستدت در ایران همراه ندمدرآمدی در بل
انتظار  ،معمول طور بهیابد.  درصد کاهش می 19/9نرخ بیکاری، نابرابری درآمد به میزان  درصدی 9با کاهش  که
باشد  تر کمهای بازاری نسبت به دیگر اقشار جامعه  درآمد به آموزش و مهارت دسترسی افراد فقیر و کمکه رود  می

(Diallo, 2007) .تشکیل دهند و  درآمد کمکار غیرماهر را افراد فقیر و  نیروی عموماًشود که  این موضوع موجب می
رسد افزایش بیکاری در اقتصاد ایران به نسبت متناسبی موجب خروج نیروی غیرماهر و ماهر  به نظر میس. بالعک
بر کند.  میکار غیرماهر تغییر  این نسبت به نفع نیرویهنگام کاهش بیکاری در اقتصاد ایران،  که حالی در .شود می

و  نامتقارن به صورتو  کنند میاز یکدیگر تبعیت  مدت کوتاهنرخ بیکاری در بلندمدت و  نوع اثرگذاری ،این اساس
 .البته مستقیم بر نابرابری درآمد اثرگذار است

در  ،این ساسابر  ایران دارد.بر نابرابری درآمدی در  معکوساثری  آنو مجذور  مستقیمتولید حقیقی اثر سرانه 
این فرض را بیان  ،(9133) 9کوزنتس. شود پذیرفته میکوزنتس  و فرضیه استشکل معکوس برقرار  Uبلندمدت رابطه 

که  یابد تا این ی درآمد افزایش می)درآمد سرانه(، نابرابر کرد که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، در اثر افزایش تولید
)درآمد د تولیسپس نابرابری درآمد در اثر افزایش  .رسد بیشینه )رسیدن به سطح مشخصی از توسعه( میبه نقطه 

اقتصادی را نابرابری درآمد در دو مرحله مختلف از توسعه گیرد. این الگوی حرکتی  پیش می درنزولی  یسرانه(، روند
 .(Bahmani-Oskooee & Gelan, 2008; Younsi & Bechtini, 2020) نامند کوزنتس می معکوس Uفرضیه 

دهد که با  درآمدی دارد و نشان میبر نابرابری در بلندمدت اثری معکوس  نسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید نیز
مخارج  یابد. درصد کاهش می 1/9لت، نابرابری درآمد به میزان سهم مخارج اجتماعی دو درصدی 91افزایش 

دهد،  پذیر را مورد هدف قرار می های پایین و اقشار آسیب دهک معمول طور بهاجتماعی دولت به این دلیل که 
 (. ;Goudswaard & Caminada, 2010Doerrenberg & Peichl, 2014) شود موجب کاهش نابرابری درآمد می

 
 نخستضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب : 6 جدول

 
 

های  قالب دوم )قالب گروه   برآورد الگوی پژوهش در
 کاالیی(:

نیاز به تعیین وقفه بهینه  نیز با قالب اول در این قالب  ابهمش
آماره  ةکمینشود.  تعیین می بیزین ـ  که با معیار شوارتز است

نتایج ضرایب  یک است. ةبهین بیزین نشانگر وقفه ـ  شوارتز
                                                 

1. Kuznets 

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
     99/1 11/2 111/1 
     99/1 12/9 169/1 

       11/1 69/9 997/1 
       19/9 39/2 197/1 
        91/1- 14/2- 131/1 
       96/7 16/9 131/1 
        11/1- 74/2- 111/1 

7/161/960/058

های پایین درآمدی  از دهک گیرد تعلق میها  های انتقالی دولت به آن رادی که پرداختکه عمده اف توجه به این
در تفسیر ضرایب هم (. Shakeri et al., 2014) شود میاین موضوع باعث افزایش نابرابری در جامعه  ،هستند

در سبد کل، نابرابری درآمد به تورم  درصدی 91 کاهشبا  توان اظهار داشت که با ثابت بودن سایر شرایط، می
در بلندمدت  ،نتیجه دراز نظر آماری تفاوت معناداری بین این دو اثر وجود ندارد و  یابد. می کاهشدرصد  9/9میزان 

 اثر تورم در سبد کل کاالها و خدمات بر نابرابری درآمد متقارن است.مدت  کوتاه مانندنیز 
با اثر معناداری بر نابرابری که ها در نرخ بیکاری  افزایشبرخالف دهد که  بیکاری نشان می ضرایب برآورد در باب نرخ

 نحوی به .استدرآمد همراه بر نابرابری  ی معناداربا اثردر آن ها  کاهش، نیستدت در ایران همراه ندمدرآمدی در بل
انتظار  ،معمول طور بهیابد.  درصد کاهش می 19/9نرخ بیکاری، نابرابری درآمد به میزان  درصدی 9با کاهش  که
باشد  تر کمهای بازاری نسبت به دیگر اقشار جامعه  درآمد به آموزش و مهارت دسترسی افراد فقیر و کمکه رود  می

(Diallo, 2007) .تشکیل دهند و  درآمد کمکار غیرماهر را افراد فقیر و  نیروی عموماًشود که  این موضوع موجب می
رسد افزایش بیکاری در اقتصاد ایران به نسبت متناسبی موجب خروج نیروی غیرماهر و ماهر  به نظر میس. بالعک
بر کند.  میکار غیرماهر تغییر  این نسبت به نفع نیرویهنگام کاهش بیکاری در اقتصاد ایران،  که حالی در .شود می

و  نامتقارن به صورتو  کنند میاز یکدیگر تبعیت  مدت کوتاهنرخ بیکاری در بلندمدت و  نوع اثرگذاری ،این اساس
 .البته مستقیم بر نابرابری درآمد اثرگذار است

در  ،این ساسابر  ایران دارد.بر نابرابری درآمدی در  معکوساثری  آنو مجذور  مستقیمتولید حقیقی اثر سرانه 
این فرض را بیان  ،(9133) 9کوزنتس. شود پذیرفته میکوزنتس  و فرضیه استشکل معکوس برقرار  Uبلندمدت رابطه 

که  یابد تا این ی درآمد افزایش می)درآمد سرانه(، نابرابر کرد که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، در اثر افزایش تولید
)درآمد د تولیسپس نابرابری درآمد در اثر افزایش  .رسد بیشینه )رسیدن به سطح مشخصی از توسعه( میبه نقطه 

اقتصادی را نابرابری درآمد در دو مرحله مختلف از توسعه گیرد. این الگوی حرکتی  پیش می درنزولی  یسرانه(، روند
 .(Bahmani-Oskooee & Gelan, 2008; Younsi & Bechtini, 2020) نامند کوزنتس می معکوس Uفرضیه 

دهد که با  درآمدی دارد و نشان میبر نابرابری در بلندمدت اثری معکوس  نسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید نیز
مخارج  یابد. درصد کاهش می 1/9لت، نابرابری درآمد به میزان سهم مخارج اجتماعی دو درصدی 91افزایش 

دهد،  پذیر را مورد هدف قرار می های پایین و اقشار آسیب دهک معمول طور بهاجتماعی دولت به این دلیل که 
 (. ;Goudswaard & Caminada, 2010Doerrenberg & Peichl, 2014) شود موجب کاهش نابرابری درآمد می

 
 نخستضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب : 6 جدول

 
 

های  قالب دوم )قالب گروه   برآورد الگوی پژوهش در
 کاالیی(:

نیاز به تعیین وقفه بهینه  نیز با قالب اول در این قالب  ابهمش
آماره  ةکمینشود.  تعیین می بیزین ـ  که با معیار شوارتز است

نتایج ضرایب  یک است. ةبهین بیزین نشانگر وقفه ـ  شوارتز
                                                 

1. Kuznets 

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
     99/1 11/2 111/1 
     99/1 12/9 169/1 

       11/1 69/9 997/1 
       19/9 39/2 197/1 
        91/1- 14/2- 131/1 
       96/7 16/9 131/1 
        11/1- 74/2- 111/1 -0/98-2/740/009

 برآورد الگوی پژوهش در قالب دوم )قالب گروه های کاالیی(:

مشابه با قالب اول در این قالب نیز نیاز به تعیین وقفه بهینه است که با معیار شوارتزـ  بیزین تعیین 
می شود. کمینۀ آماره شوارتز ـ بیزین نشانگر وقفه بهینۀ یک است. نتایج ضرایب برآوردی الگو در قالب 
دوم )جدول 7(، گویای این است که افزایش ها در نرخ تورم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در کوتاه مدت 
اثر معناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد. همانند افزایش ها در نرخ تورم، کاهش ها  در نرخ تورم 
گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در کوتاه مدت اثر مستقیمی بر نابرابری درآمد در ایران دارد. در مجموع، 
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در کوتاه مدت تورم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه است. افزایش ها در 
نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد، ولی با یک سال 
وقفه اثر مستقیمی بر نابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاه مدت، کاهش ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل 
و مبلمان و با یک سال وقفه اثر معناداری بر نابرابری درآمد در ایران دارد. نتایج آزمون والد برای برایند 
اثر کاهش ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان نشان می دهد که در مجموع، کاهش ها در نرخ تورم 
گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری معکوس بر نابرابری درآمد همراه است. بنابراین، تورم گروه اثاثیه منزل 

و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه است.

جدول7:نتایجبرآوردالگودرقالبدومدرکوتاهمدت

سطح احتمالآماره tضریبمتغيرهای توضيحی

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

-0/03-0/620/540

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

0/604/330/000

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

0/495/060/000

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

0/091/820/085

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

-0/07-1/290/211

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

0/615/030/000

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

-0/54-3/530/002

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

0/162/800/011

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

-0/05-1/460/159

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

0/010/230/817

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

-0/009-0/610/547

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

0/096/100/000

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

0/091/840/081

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

-0/04-1/350/192

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

-0/15-2/780/012

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

-0/36-4/620/000

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

0/163/380/003
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ادامهجدول7:نتایجبرآوردالگودرقالبدومدرکوتاهمدت

سطح احتمالآماره tضریبمتغيرهای توضيحی

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

-0/36-3/650/001

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

0/233/540/002

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

-0/38-3/750/001

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

0/010/120/907

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

0/404/070/000

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

0/924/820/000

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

-0/47-4/250/000

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  17/644/670/000

سطح احتمالمقدار آماره Fاندازه مجموع )یا برایند( ضرایبآزمون والد برای مقایسه ضرایب  احتمال سطح Fآماره  مقدار یند( ضرایبایا بر) مجموعاندازه  مقایسه ضرایب آزمون والد برای
              

            و   
  43/1  99/21  111/1  

                و               
  - 91/1  16/92  112/1  

              و             
  - 29/1  16/94  119/1  

                و              
  - 93/1  36/9  174/1  

 
. نیستها در نرخ تورم گروه بهداشت و درمان با اثر معناداری بر نابرابری درآمد در ایران همراه  ها و کاهش افزایش

مدت اثر معناداری بر  ها در نرخ تورم گروه مسکن در کوتاه افزایش ،ها در نرخ تورم گروه بهداشت همانند افزایش
 ،چنینتورم گروه مسکن معنادار است. هم ها در ولی با یک سال وقفه افزایش ،نابرابری درآمدی به دنبال ندارد

ورم در گروه نرخ ت ،بنابراین .بر نابرابری درآمد دارد یها در نرخ تورم گروه مسکن در همان دوره اثر مستقیم کاهش
 .استمسکن نیز با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه 

ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمدی به  مدت افزایش کوتاه در
نرخ تورم گروه تفریح ها در  دارد. کاهش بر نابرابری درآمدی در ایران یولی با یک سال وقفه اثر معکوس ،دنبال ندارد

بر نابرابری  یولی در وقفه اول اثر مستقیم ،بر نابرابری درآمدی دارد یو امور فرهنگی در همان دوره اثر معکوس
ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی بیانگر این است که  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر درآمدی

در  ،مجموع فرهنگی اثری معکوس بر نابرابری درآمد دارد. در تورم گروه تفریح و امور ها در نرخ کاهش ،مجموع در
ونقل و  ها در نرخ تورم گروه حمل فرهنگی اثری نامتقارن بر نابرابری دارد. افزایش مدت تورم گروه تفریح و امور کوتاه

ها در نرخ تورم  شود. کاهش میمنجر دی مدت اثر معکوس دارد و به بهبود وضعیت نابرابری درآم ارتباطات در کوتاه
 در همان سال اثر مستقیم و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری درآمد دارد. با ونقل و ارتباطات گروه حمل

 بریم که در ونقل و ارتباطات پی می ها در نرخ تورم گروه حمل یند اثر کاهشابررسی نتایج آزمون والد برای بر
در  ،مجموع معکوس بر نابرابری درآمد دارد. در ونقل و ارتباطات اثر نرخ تورم گروه حمل ها در کاهش ،مجموع

ها در نرخ تورم گروه  ونقل و ارتباطات با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه است. افزایش مدت تورم گروه حمل کوتاه
بر نابرابری  یولی با یک سال وقفه اثر معنادار ،مدت با اثر معناداری بر نابرابری درآمد همراه نیست پوشاک در کوتاه

مدت اثر مثبت و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری  ها در نرخ تورم گروه پوشاک در کوتاه درآمد دارد. کاهش
 ،مجموع دهد که در ها در نرخ تورم گروه پوشاک نشان می یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر درآمدی
مدت تورم در گروه  در کوتاه ،مجموع ها در نرخ تورم گروه پوشاک اثری مستقیم بر نابرابری درآمد دارد. در کاهش

پوشاک نیز اثری نامتقارن بر نابرابری درآمدی در ایران دارد. ضریب برآوردی متغیر مجازی انقالب نیز معنادار است 
 .یابد میسطح نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران افزایش  ،از انقالب پسو مثبت بودن ضریب آن بیانگر آن است که 

های خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس جمالت پسماند حاکی از پذیرش فرضیه  آزمون نتایج ،(1جدول )با مطابق 
 خودهمبستگی و همسانی واریانس جمالت اخالل است. نبودصفر مبنی بر 

 
 تشخیصی در برآورد الگو در قالب دوم های آزمون :8 جدول

91/9 241/1 خودهمبستگی سریالی مقدار آماره   سطح احتمال 

 و 
 احتمال سطح Fآماره  مقدار یند( ضرایبایا بر) مجموعاندازه  مقایسه ضرایب آزمون والد برای
              

            و   
  43/1  99/21  111/1  

                و               
  - 91/1  16/92  112/1  

              و             
  - 29/1  16/94  119/1  

                و              
  - 93/1  36/9  174/1  

 
. نیستها در نرخ تورم گروه بهداشت و درمان با اثر معناداری بر نابرابری درآمد در ایران همراه  ها و کاهش افزایش

مدت اثر معناداری بر  ها در نرخ تورم گروه مسکن در کوتاه افزایش ،ها در نرخ تورم گروه بهداشت همانند افزایش
 ،چنینتورم گروه مسکن معنادار است. هم ها در ولی با یک سال وقفه افزایش ،نابرابری درآمدی به دنبال ندارد

ورم در گروه نرخ ت ،بنابراین .بر نابرابری درآمد دارد یها در نرخ تورم گروه مسکن در همان دوره اثر مستقیم کاهش
 .استمسکن نیز با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه 

ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمدی به  مدت افزایش کوتاه در
نرخ تورم گروه تفریح ها در  دارد. کاهش بر نابرابری درآمدی در ایران یولی با یک سال وقفه اثر معکوس ،دنبال ندارد

بر نابرابری  یولی در وقفه اول اثر مستقیم ،بر نابرابری درآمدی دارد یو امور فرهنگی در همان دوره اثر معکوس
ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی بیانگر این است که  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر درآمدی

در  ،مجموع فرهنگی اثری معکوس بر نابرابری درآمد دارد. در تورم گروه تفریح و امور ها در نرخ کاهش ،مجموع در
ونقل و  ها در نرخ تورم گروه حمل فرهنگی اثری نامتقارن بر نابرابری دارد. افزایش مدت تورم گروه تفریح و امور کوتاه

ها در نرخ تورم  شود. کاهش میمنجر دی مدت اثر معکوس دارد و به بهبود وضعیت نابرابری درآم ارتباطات در کوتاه
 در همان سال اثر مستقیم و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری درآمد دارد. با ونقل و ارتباطات گروه حمل

 بریم که در ونقل و ارتباطات پی می ها در نرخ تورم گروه حمل یند اثر کاهشابررسی نتایج آزمون والد برای بر
در  ،مجموع معکوس بر نابرابری درآمد دارد. در ونقل و ارتباطات اثر نرخ تورم گروه حمل ها در کاهش ،مجموع

ها در نرخ تورم گروه  ونقل و ارتباطات با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه است. افزایش مدت تورم گروه حمل کوتاه
بر نابرابری  یولی با یک سال وقفه اثر معنادار ،مدت با اثر معناداری بر نابرابری درآمد همراه نیست پوشاک در کوتاه

مدت اثر مثبت و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری  ها در نرخ تورم گروه پوشاک در کوتاه درآمد دارد. کاهش
 ،مجموع دهد که در ها در نرخ تورم گروه پوشاک نشان می یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر درآمدی
مدت تورم در گروه  در کوتاه ،مجموع ها در نرخ تورم گروه پوشاک اثری مستقیم بر نابرابری درآمد دارد. در کاهش

پوشاک نیز اثری نامتقارن بر نابرابری درآمدی در ایران دارد. ضریب برآوردی متغیر مجازی انقالب نیز معنادار است 
 .یابد میسطح نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران افزایش  ،از انقالب پسو مثبت بودن ضریب آن بیانگر آن است که 

های خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس جمالت پسماند حاکی از پذیرش فرضیه  آزمون نتایج ،(1جدول )با مطابق 
 خودهمبستگی و همسانی واریانس جمالت اخالل است. نبودصفر مبنی بر 

 
 تشخیصی در برآورد الگو در قالب دوم های آزمون :8 جدول

91/9 241/1 خودهمبستگی سریالی مقدار آماره   سطح احتمال 

0/4520/110/000
 احتمال سطح Fآماره  مقدار یند( ضرایبایا بر) مجموعاندازه  مقایسه ضرایب آزمون والد برای
              

            و   
  43/1  99/21  111/1  

                و               
  - 91/1  16/92  112/1  

              و             
  - 29/1  16/94  119/1  

                و              
  - 93/1  36/9  174/1  

 
. نیستها در نرخ تورم گروه بهداشت و درمان با اثر معناداری بر نابرابری درآمد در ایران همراه  ها و کاهش افزایش

مدت اثر معناداری بر  ها در نرخ تورم گروه مسکن در کوتاه افزایش ،ها در نرخ تورم گروه بهداشت همانند افزایش
 ،چنینتورم گروه مسکن معنادار است. هم ها در ولی با یک سال وقفه افزایش ،نابرابری درآمدی به دنبال ندارد

ورم در گروه نرخ ت ،بنابراین .بر نابرابری درآمد دارد یها در نرخ تورم گروه مسکن در همان دوره اثر مستقیم کاهش
 .استمسکن نیز با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه 

ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمدی به  مدت افزایش کوتاه در
نرخ تورم گروه تفریح ها در  دارد. کاهش بر نابرابری درآمدی در ایران یولی با یک سال وقفه اثر معکوس ،دنبال ندارد

بر نابرابری  یولی در وقفه اول اثر مستقیم ،بر نابرابری درآمدی دارد یو امور فرهنگی در همان دوره اثر معکوس
ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی بیانگر این است که  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر درآمدی

در  ،مجموع فرهنگی اثری معکوس بر نابرابری درآمد دارد. در تورم گروه تفریح و امور ها در نرخ کاهش ،مجموع در
ونقل و  ها در نرخ تورم گروه حمل فرهنگی اثری نامتقارن بر نابرابری دارد. افزایش مدت تورم گروه تفریح و امور کوتاه

ها در نرخ تورم  شود. کاهش میمنجر دی مدت اثر معکوس دارد و به بهبود وضعیت نابرابری درآم ارتباطات در کوتاه
 در همان سال اثر مستقیم و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری درآمد دارد. با ونقل و ارتباطات گروه حمل

 بریم که در ونقل و ارتباطات پی می ها در نرخ تورم گروه حمل یند اثر کاهشابررسی نتایج آزمون والد برای بر
در  ،مجموع معکوس بر نابرابری درآمد دارد. در ونقل و ارتباطات اثر نرخ تورم گروه حمل ها در کاهش ،مجموع

ها در نرخ تورم گروه  ونقل و ارتباطات با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه است. افزایش مدت تورم گروه حمل کوتاه
بر نابرابری  یولی با یک سال وقفه اثر معنادار ،مدت با اثر معناداری بر نابرابری درآمد همراه نیست پوشاک در کوتاه

مدت اثر مثبت و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری  ها در نرخ تورم گروه پوشاک در کوتاه درآمد دارد. کاهش
 ،مجموع دهد که در ها در نرخ تورم گروه پوشاک نشان می یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر درآمدی
مدت تورم در گروه  در کوتاه ،مجموع ها در نرخ تورم گروه پوشاک اثری مستقیم بر نابرابری درآمد دارد. در کاهش

پوشاک نیز اثری نامتقارن بر نابرابری درآمدی در ایران دارد. ضریب برآوردی متغیر مجازی انقالب نیز معنادار است 
 .یابد میسطح نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران افزایش  ،از انقالب پسو مثبت بودن ضریب آن بیانگر آن است که 

های خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس جمالت پسماند حاکی از پذیرش فرضیه  آزمون نتایج ،(1جدول )با مطابق 
 خودهمبستگی و همسانی واریانس جمالت اخالل است. نبودصفر مبنی بر 

 
 تشخیصی در برآورد الگو در قالب دوم های آزمون :8 جدول

91/9 241/1 خودهمبستگی سریالی مقدار آماره   سطح احتمال 

 و 

 احتمال سطح Fآماره  مقدار یند( ضرایبایا بر) مجموعاندازه  مقایسه ضرایب آزمون والد برای
              

            و   
  43/1  99/21  111/1  

                و               
  - 91/1  16/92  112/1  

              و             
  - 29/1  16/94  119/1  

                و              
  - 93/1  36/9  174/1  

 
. نیستها در نرخ تورم گروه بهداشت و درمان با اثر معناداری بر نابرابری درآمد در ایران همراه  ها و کاهش افزایش

مدت اثر معناداری بر  ها در نرخ تورم گروه مسکن در کوتاه افزایش ،ها در نرخ تورم گروه بهداشت همانند افزایش
 ،چنینتورم گروه مسکن معنادار است. هم ها در ولی با یک سال وقفه افزایش ،نابرابری درآمدی به دنبال ندارد

ورم در گروه نرخ ت ،بنابراین .بر نابرابری درآمد دارد یها در نرخ تورم گروه مسکن در همان دوره اثر مستقیم کاهش
 .استمسکن نیز با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه 

ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمدی به  مدت افزایش کوتاه در
نرخ تورم گروه تفریح ها در  دارد. کاهش بر نابرابری درآمدی در ایران یولی با یک سال وقفه اثر معکوس ،دنبال ندارد

بر نابرابری  یولی در وقفه اول اثر مستقیم ،بر نابرابری درآمدی دارد یو امور فرهنگی در همان دوره اثر معکوس
ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی بیانگر این است که  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر درآمدی

در  ،مجموع فرهنگی اثری معکوس بر نابرابری درآمد دارد. در تورم گروه تفریح و امور ها در نرخ کاهش ،مجموع در
ونقل و  ها در نرخ تورم گروه حمل فرهنگی اثری نامتقارن بر نابرابری دارد. افزایش مدت تورم گروه تفریح و امور کوتاه

ها در نرخ تورم  شود. کاهش میمنجر دی مدت اثر معکوس دارد و به بهبود وضعیت نابرابری درآم ارتباطات در کوتاه
 در همان سال اثر مستقیم و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری درآمد دارد. با ونقل و ارتباطات گروه حمل

 بریم که در ونقل و ارتباطات پی می ها در نرخ تورم گروه حمل یند اثر کاهشابررسی نتایج آزمون والد برای بر
در  ،مجموع معکوس بر نابرابری درآمد دارد. در ونقل و ارتباطات اثر نرخ تورم گروه حمل ها در کاهش ،مجموع

ها در نرخ تورم گروه  ونقل و ارتباطات با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه است. افزایش مدت تورم گروه حمل کوتاه
بر نابرابری  یولی با یک سال وقفه اثر معنادار ،مدت با اثر معناداری بر نابرابری درآمد همراه نیست پوشاک در کوتاه

مدت اثر مثبت و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری  ها در نرخ تورم گروه پوشاک در کوتاه درآمد دارد. کاهش
 ،مجموع دهد که در ها در نرخ تورم گروه پوشاک نشان می یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر درآمدی
مدت تورم در گروه  در کوتاه ،مجموع ها در نرخ تورم گروه پوشاک اثری مستقیم بر نابرابری درآمد دارد. در کاهش

پوشاک نیز اثری نامتقارن بر نابرابری درآمدی در ایران دارد. ضریب برآوردی متغیر مجازی انقالب نیز معنادار است 
 .یابد میسطح نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران افزایش  ،از انقالب پسو مثبت بودن ضریب آن بیانگر آن است که 

های خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس جمالت پسماند حاکی از پذیرش فرضیه  آزمون نتایج ،(1جدول )با مطابق 
 خودهمبستگی و همسانی واریانس جمالت اخالل است. نبودصفر مبنی بر 

 
 تشخیصی در برآورد الگو در قالب دوم های آزمون :8 جدول

91/9 241/1 خودهمبستگی سریالی مقدار آماره   سطح احتمال 

-0/3812/060/002

 احتمال سطح Fآماره  مقدار یند( ضرایبایا بر) مجموعاندازه  مقایسه ضرایب آزمون والد برای
              

            و   
  43/1  99/21  111/1  

                و               
  - 91/1  16/92  112/1  

              و             
  - 29/1  16/94  119/1  

                و              
  - 93/1  36/9  174/1  

 
. نیستها در نرخ تورم گروه بهداشت و درمان با اثر معناداری بر نابرابری درآمد در ایران همراه  ها و کاهش افزایش

مدت اثر معناداری بر  ها در نرخ تورم گروه مسکن در کوتاه افزایش ،ها در نرخ تورم گروه بهداشت همانند افزایش
 ،چنینتورم گروه مسکن معنادار است. هم ها در ولی با یک سال وقفه افزایش ،نابرابری درآمدی به دنبال ندارد

ورم در گروه نرخ ت ،بنابراین .بر نابرابری درآمد دارد یها در نرخ تورم گروه مسکن در همان دوره اثر مستقیم کاهش
 .استمسکن نیز با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه 

ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمدی به  مدت افزایش کوتاه در
نرخ تورم گروه تفریح ها در  دارد. کاهش بر نابرابری درآمدی در ایران یولی با یک سال وقفه اثر معکوس ،دنبال ندارد

بر نابرابری  یولی در وقفه اول اثر مستقیم ،بر نابرابری درآمدی دارد یو امور فرهنگی در همان دوره اثر معکوس
ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی بیانگر این است که  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر درآمدی

در  ،مجموع فرهنگی اثری معکوس بر نابرابری درآمد دارد. در تورم گروه تفریح و امور ها در نرخ کاهش ،مجموع در
ونقل و  ها در نرخ تورم گروه حمل فرهنگی اثری نامتقارن بر نابرابری دارد. افزایش مدت تورم گروه تفریح و امور کوتاه

ها در نرخ تورم  شود. کاهش میمنجر دی مدت اثر معکوس دارد و به بهبود وضعیت نابرابری درآم ارتباطات در کوتاه
 در همان سال اثر مستقیم و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری درآمد دارد. با ونقل و ارتباطات گروه حمل

 بریم که در ونقل و ارتباطات پی می ها در نرخ تورم گروه حمل یند اثر کاهشابررسی نتایج آزمون والد برای بر
در  ،مجموع معکوس بر نابرابری درآمد دارد. در ونقل و ارتباطات اثر نرخ تورم گروه حمل ها در کاهش ،مجموع

ها در نرخ تورم گروه  ونقل و ارتباطات با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه است. افزایش مدت تورم گروه حمل کوتاه
بر نابرابری  یولی با یک سال وقفه اثر معنادار ،مدت با اثر معناداری بر نابرابری درآمد همراه نیست پوشاک در کوتاه

مدت اثر مثبت و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری  ها در نرخ تورم گروه پوشاک در کوتاه درآمد دارد. کاهش
 ،مجموع دهد که در ها در نرخ تورم گروه پوشاک نشان می یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر درآمدی
مدت تورم در گروه  در کوتاه ،مجموع ها در نرخ تورم گروه پوشاک اثری مستقیم بر نابرابری درآمد دارد. در کاهش

پوشاک نیز اثری نامتقارن بر نابرابری درآمدی در ایران دارد. ضریب برآوردی متغیر مجازی انقالب نیز معنادار است 
 .یابد میسطح نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران افزایش  ،از انقالب پسو مثبت بودن ضریب آن بیانگر آن است که 

های خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس جمالت پسماند حاکی از پذیرش فرضیه  آزمون نتایج ،(1جدول )با مطابق 
 خودهمبستگی و همسانی واریانس جمالت اخالل است. نبودصفر مبنی بر 

 
 تشخیصی در برآورد الگو در قالب دوم های آزمون :8 جدول

91/9 241/1 خودهمبستگی سریالی مقدار آماره   سطح احتمال 

 و 

 احتمال سطح Fآماره  مقدار یند( ضرایبایا بر) مجموعاندازه  مقایسه ضرایب آزمون والد برای
              

            و   
  43/1  99/21  111/1  

                و               
  - 91/1  16/92  112/1  

              و             
  - 29/1  16/94  119/1  

                و              
  - 93/1  36/9  174/1  

 
. نیستها در نرخ تورم گروه بهداشت و درمان با اثر معناداری بر نابرابری درآمد در ایران همراه  ها و کاهش افزایش

مدت اثر معناداری بر  ها در نرخ تورم گروه مسکن در کوتاه افزایش ،ها در نرخ تورم گروه بهداشت همانند افزایش
 ،چنینتورم گروه مسکن معنادار است. هم ها در ولی با یک سال وقفه افزایش ،نابرابری درآمدی به دنبال ندارد

ورم در گروه نرخ ت ،بنابراین .بر نابرابری درآمد دارد یها در نرخ تورم گروه مسکن در همان دوره اثر مستقیم کاهش
 .استمسکن نیز با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه 

ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمدی به  مدت افزایش کوتاه در
نرخ تورم گروه تفریح ها در  دارد. کاهش بر نابرابری درآمدی در ایران یولی با یک سال وقفه اثر معکوس ،دنبال ندارد

بر نابرابری  یولی در وقفه اول اثر مستقیم ،بر نابرابری درآمدی دارد یو امور فرهنگی در همان دوره اثر معکوس
ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی بیانگر این است که  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر درآمدی

در  ،مجموع فرهنگی اثری معکوس بر نابرابری درآمد دارد. در تورم گروه تفریح و امور ها در نرخ کاهش ،مجموع در
ونقل و  ها در نرخ تورم گروه حمل فرهنگی اثری نامتقارن بر نابرابری دارد. افزایش مدت تورم گروه تفریح و امور کوتاه

ها در نرخ تورم  شود. کاهش میمنجر دی مدت اثر معکوس دارد و به بهبود وضعیت نابرابری درآم ارتباطات در کوتاه
 در همان سال اثر مستقیم و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری درآمد دارد. با ونقل و ارتباطات گروه حمل

 بریم که در ونقل و ارتباطات پی می ها در نرخ تورم گروه حمل یند اثر کاهشابررسی نتایج آزمون والد برای بر
در  ،مجموع معکوس بر نابرابری درآمد دارد. در ونقل و ارتباطات اثر نرخ تورم گروه حمل ها در کاهش ،مجموع

ها در نرخ تورم گروه  ونقل و ارتباطات با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه است. افزایش مدت تورم گروه حمل کوتاه
بر نابرابری  یولی با یک سال وقفه اثر معنادار ،مدت با اثر معناداری بر نابرابری درآمد همراه نیست پوشاک در کوتاه

مدت اثر مثبت و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری  ها در نرخ تورم گروه پوشاک در کوتاه درآمد دارد. کاهش
 ،مجموع دهد که در ها در نرخ تورم گروه پوشاک نشان می یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر درآمدی
مدت تورم در گروه  در کوتاه ،مجموع ها در نرخ تورم گروه پوشاک اثری مستقیم بر نابرابری درآمد دارد. در کاهش

پوشاک نیز اثری نامتقارن بر نابرابری درآمدی در ایران دارد. ضریب برآوردی متغیر مجازی انقالب نیز معنادار است 
 .یابد میسطح نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران افزایش  ،از انقالب پسو مثبت بودن ضریب آن بیانگر آن است که 

های خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس جمالت پسماند حاکی از پذیرش فرضیه  آزمون نتایج ،(1جدول )با مطابق 
 خودهمبستگی و همسانی واریانس جمالت اخالل است. نبودصفر مبنی بر 

 
 تشخیصی در برآورد الگو در قالب دوم های آزمون :8 جدول

91/9 241/1 خودهمبستگی سریالی مقدار آماره   سطح احتمال 

-0/2114/960/001

 احتمال سطح Fآماره  مقدار یند( ضرایبایا بر) مجموعاندازه  مقایسه ضرایب آزمون والد برای
              

            و   
  43/1  99/21  111/1  

                و               
  - 91/1  16/92  112/1  

              و             
  - 29/1  16/94  119/1  

                و              
  - 93/1  36/9  174/1  

 
. نیستها در نرخ تورم گروه بهداشت و درمان با اثر معناداری بر نابرابری درآمد در ایران همراه  ها و کاهش افزایش

مدت اثر معناداری بر  ها در نرخ تورم گروه مسکن در کوتاه افزایش ،ها در نرخ تورم گروه بهداشت همانند افزایش
 ،چنینتورم گروه مسکن معنادار است. هم ها در ولی با یک سال وقفه افزایش ،نابرابری درآمدی به دنبال ندارد

ورم در گروه نرخ ت ،بنابراین .بر نابرابری درآمد دارد یها در نرخ تورم گروه مسکن در همان دوره اثر مستقیم کاهش
 .استمسکن نیز با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه 

ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمدی به  مدت افزایش کوتاه در
نرخ تورم گروه تفریح ها در  دارد. کاهش بر نابرابری درآمدی در ایران یولی با یک سال وقفه اثر معکوس ،دنبال ندارد

بر نابرابری  یولی در وقفه اول اثر مستقیم ،بر نابرابری درآمدی دارد یو امور فرهنگی در همان دوره اثر معکوس
ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی بیانگر این است که  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر درآمدی

در  ،مجموع فرهنگی اثری معکوس بر نابرابری درآمد دارد. در تورم گروه تفریح و امور ها در نرخ کاهش ،مجموع در
ونقل و  ها در نرخ تورم گروه حمل فرهنگی اثری نامتقارن بر نابرابری دارد. افزایش مدت تورم گروه تفریح و امور کوتاه

ها در نرخ تورم  شود. کاهش میمنجر دی مدت اثر معکوس دارد و به بهبود وضعیت نابرابری درآم ارتباطات در کوتاه
 در همان سال اثر مستقیم و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری درآمد دارد. با ونقل و ارتباطات گروه حمل

 بریم که در ونقل و ارتباطات پی می ها در نرخ تورم گروه حمل یند اثر کاهشابررسی نتایج آزمون والد برای بر
در  ،مجموع معکوس بر نابرابری درآمد دارد. در ونقل و ارتباطات اثر نرخ تورم گروه حمل ها در کاهش ،مجموع

ها در نرخ تورم گروه  ونقل و ارتباطات با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه است. افزایش مدت تورم گروه حمل کوتاه
بر نابرابری  یولی با یک سال وقفه اثر معنادار ،مدت با اثر معناداری بر نابرابری درآمد همراه نیست پوشاک در کوتاه

مدت اثر مثبت و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری  ها در نرخ تورم گروه پوشاک در کوتاه درآمد دارد. کاهش
 ،مجموع دهد که در ها در نرخ تورم گروه پوشاک نشان می یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر درآمدی
مدت تورم در گروه  در کوتاه ،مجموع ها در نرخ تورم گروه پوشاک اثری مستقیم بر نابرابری درآمد دارد. در کاهش

پوشاک نیز اثری نامتقارن بر نابرابری درآمدی در ایران دارد. ضریب برآوردی متغیر مجازی انقالب نیز معنادار است 
 .یابد میسطح نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران افزایش  ،از انقالب پسو مثبت بودن ضریب آن بیانگر آن است که 

های خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس جمالت پسماند حاکی از پذیرش فرضیه  آزمون نتایج ،(1جدول )با مطابق 
 خودهمبستگی و همسانی واریانس جمالت اخالل است. نبودصفر مبنی بر 

 
 تشخیصی در برآورد الگو در قالب دوم های آزمون :8 جدول

91/9 241/1 خودهمبستگی سریالی مقدار آماره   سطح احتمال 

 و 

 احتمال سطح Fآماره  مقدار یند( ضرایبایا بر) مجموعاندازه  مقایسه ضرایب آزمون والد برای
              

            و   
  43/1  99/21  111/1  

                و               
  - 91/1  16/92  112/1  

              و             
  - 29/1  16/94  119/1  

                و              
  - 93/1  36/9  174/1  

 
. نیستها در نرخ تورم گروه بهداشت و درمان با اثر معناداری بر نابرابری درآمد در ایران همراه  ها و کاهش افزایش

مدت اثر معناداری بر  ها در نرخ تورم گروه مسکن در کوتاه افزایش ،ها در نرخ تورم گروه بهداشت همانند افزایش
 ،چنینتورم گروه مسکن معنادار است. هم ها در ولی با یک سال وقفه افزایش ،نابرابری درآمدی به دنبال ندارد

ورم در گروه نرخ ت ،بنابراین .بر نابرابری درآمد دارد یها در نرخ تورم گروه مسکن در همان دوره اثر مستقیم کاهش
 .استمسکن نیز با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه 

ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمدی به  مدت افزایش کوتاه در
نرخ تورم گروه تفریح ها در  دارد. کاهش بر نابرابری درآمدی در ایران یولی با یک سال وقفه اثر معکوس ،دنبال ندارد

بر نابرابری  یولی در وقفه اول اثر مستقیم ،بر نابرابری درآمدی دارد یو امور فرهنگی در همان دوره اثر معکوس
ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی بیانگر این است که  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر درآمدی

در  ،مجموع فرهنگی اثری معکوس بر نابرابری درآمد دارد. در تورم گروه تفریح و امور ها در نرخ کاهش ،مجموع در
ونقل و  ها در نرخ تورم گروه حمل فرهنگی اثری نامتقارن بر نابرابری دارد. افزایش مدت تورم گروه تفریح و امور کوتاه

ها در نرخ تورم  شود. کاهش میمنجر دی مدت اثر معکوس دارد و به بهبود وضعیت نابرابری درآم ارتباطات در کوتاه
 در همان سال اثر مستقیم و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری درآمد دارد. با ونقل و ارتباطات گروه حمل

 بریم که در ونقل و ارتباطات پی می ها در نرخ تورم گروه حمل یند اثر کاهشابررسی نتایج آزمون والد برای بر
در  ،مجموع معکوس بر نابرابری درآمد دارد. در ونقل و ارتباطات اثر نرخ تورم گروه حمل ها در کاهش ،مجموع

ها در نرخ تورم گروه  ونقل و ارتباطات با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه است. افزایش مدت تورم گروه حمل کوتاه
بر نابرابری  یولی با یک سال وقفه اثر معنادار ،مدت با اثر معناداری بر نابرابری درآمد همراه نیست پوشاک در کوتاه

مدت اثر مثبت و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری  ها در نرخ تورم گروه پوشاک در کوتاه درآمد دارد. کاهش
 ،مجموع دهد که در ها در نرخ تورم گروه پوشاک نشان می یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر درآمدی
مدت تورم در گروه  در کوتاه ،مجموع ها در نرخ تورم گروه پوشاک اثری مستقیم بر نابرابری درآمد دارد. در کاهش

پوشاک نیز اثری نامتقارن بر نابرابری درآمدی در ایران دارد. ضریب برآوردی متغیر مجازی انقالب نیز معنادار است 
 .یابد میسطح نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران افزایش  ،از انقالب پسو مثبت بودن ضریب آن بیانگر آن است که 

های خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس جمالت پسماند حاکی از پذیرش فرضیه  آزمون نتایج ،(1جدول )با مطابق 
 خودهمبستگی و همسانی واریانس جمالت اخالل است. نبودصفر مبنی بر 

 
 تشخیصی در برآورد الگو در قالب دوم های آزمون :8 جدول

91/9 241/1 خودهمبستگی سریالی مقدار آماره   سطح احتمال 

-0/153/560/074

افزایش ها و کاهش ها در نرخ تورم گروه بهداشت و درمان با اثر معناداری بر نابرابری درآمد در 
ایران همراه نیست. همانند افزایش ها در نرخ تورم گروه بهداشت، افزایش ها در نرخ تورم گروه مسکن 
در کوتاه مدت اثر معناداری بر نابرابری درآمدی به دنبال ندارد، ولی با یک سال وقفه افزایش ها در تورم 
گروه مسکن معنادار است. همچنین، کاهش ها در نرخ تورم گروه مسکن در همان دوره اثر مستقیمی 
بر نابرابری درآمد دارد. بنابراین، نرخ تورم در گروه مسکن نیز با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه است.

در کوتاه مدت افزایش ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی در همان دوره اثر معناداری بر 
نابرابری درآمدی به دنبال ندارد، ولی با یک سال وقفه اثر معکوسی بر نابرابری درآمدی در ایران دارد. 
کاهش ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی در همان دوره اثر معکوسی بر نابرابری درآمدی دارد، 
ولی در وقفه اول اثر مستقیمی بر نابرابری درآمدی دارد. نتایج آزمون والد برای برایند اثر کاهش ها 
در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی بیانگر این است که در مجموع، کاهش ها در نرخ تورم گروه 
تفریح و امور فرهنگی اثری معکوس بر نابرابری درآمد دارد. در مجموع، در کوتاه مدت تورم گروه تفریح 
و امور فرهنگی اثری نامتقارن بر نابرابری دارد. افزایش ها در نرخ تورم گروه حمل ونقل و ارتباطات در 
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کوتاه مدت اثر معکوس دارد و به بهبود وضعیت نابرابری درآمدی منجر می شود. کاهش ها در نرخ تورم 
گروه حمل ونقل و ارتباطات در همان سال اثر مستقیم و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری درآمد 
دارد. با بررسی نتایج آزمون والد برای برایند اثر کاهش ها در نرخ تورم گروه حمل ونقل و ارتباطات 
پی می بریم که در مجموع، کاهش ها در نرخ تورم گروه حمل ونقل و ارتباطات اثر معکوس بر نابرابری 
نابرابری  بر  نامتقارن  اثر  با  ارتباطات  درآمد دارد. در مجموع، در کوتاه مدت تورم گروه حمل ونقل و 
همراه است. افزایش ها در نرخ تورم گروه پوشاک در کوتاه مدت با اثر معناداری بر نابرابری درآمد همراه 
نیست، ولی با یک سال وقفه اثر معناداری بر نابرابری درآمد دارد. کاهش ها در نرخ تورم گروه پوشاک 
در کوتاه مدت اثر مثبت و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری درآمدی دارد. نتایج آزمون والد 
برای برایند اثر کاهش ها در نرخ تورم گروه پوشاک نشان می دهد که در مجموع، کاهش ها در نرخ تورم 
گروه پوشاک اثری مستقیم بر نابرابری درآمد دارد. در مجموع، در کوتاه مدت تورم در گروه پوشاک 
نیز اثری نامتقارن بر نابرابری درآمدی در ایران دارد. ضریب برآوردی متغیر مجازی انقالب نیز معنادار 
است و مثبت بودن ضریب آن بیانگر آن است که پس از انقالب، سطح نابرابری درآمدی در اقتصاد 

ایران افزایش می یابد.
مطابق با جدول )8(، نتایج آزمون های خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس جمالت پسماند حاکی 

از پذیرش فرضیه صفر مبنی بر نبود خودهمبستگی و همسانی واریانس جمالت اخالل است.

جدول8:آزمونهایتشخیصیدربرآوردالگودرقالبدوم

1/39 مقدار آماره
خودهمبستگی سریالی

0/249 سطح احتمال
1/23 مقدار آماره

ناهمسانی واریانس
0/273 سطح احتمال

برای بررسی صحت و امکان وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها از آزمون کرانه ها استفاده می شود. 
 )9( آزمون در جدول  این  نتیجه  است.  بلندمدت  رابطه  نبود  فرضیه صفر، فرض  کرانه  ها  آزمون  در 
کرانه های  همه  از  که  است  برابر 6/08  کرانه ها  آزمون  در  آزمون  آماره  مقدار  می شود.  داده  نمایش 
فهرست شده در سطح یک، دو، و سه بزرگ تر است. بنابراین، فرض صفر رد می شود و در نتیجه، امکان 

برقراری رابطه بلندمدت بین نرخ تورم گروه های کاالیی و نابرابری درآمد در ایران برقرار است.
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جدول9:آزمونکرانههادربرآوردالگودرقالبدوم

سطح خطاکرانه دوکرانه یکآماره آزمون

6/08
2/073/16%10
2/333/46%5
2/844/1%1

درآمد  نابرابری  بر  کاالیی  گروه های  تورم  نرخ  اثر  نامتقارن  برآورد  نتایج   ،)10( جدول  توجه  با 
در ایران در بلندمدت بررسی می گردد. نتایج ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن گویای این است که 
بر  معناداری  اثر  مرزی  به طور  آشامیدنی ها  و  خوراکی ها  گروه  تورم  نرخ  در  افزایش ها  بلندمدت  در 
نابرابری درآمدی در ایران دارد. به طوری که به ازای 10 درصد افزایش در نرخ تورم گروه خوراکی ها 
و  افزایش می یابد. کاهش ها در تورم گروه خوراکی ها  ایران  نابرابری در  و آشامیدنی ها 11/3 درصد 
آشامیدنی ها )با ضریب 0/21( اثر مستقیمی بر نابرابری درآمدی دارد. به طوری که به ازای 10 درصد 
نابرابری درآمد 2/1 درصد کاهش می یابد. مقایسه  کاهش در تورم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها، 

اندازه اثر این عامل به هنگام افزایش ها و کاهش ها بیانگر وجود اثر نامتقارن در بلندمدت است.
افزایش ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان در بلندمدت )با ضریب برابر با 1/23( اثر مثبت 
بر نابرابری درآمد دارد. به عبارتی، به ازای 10 درصد افزایش نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان 12/3 
درصد نابرابری درآمد افزایش می یابد. برخالف افزایش ها، کاهش ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و 

مبلمان اثر معناداری بر نابرابری ندارد.
در بلندمدت نیز همانند کوتاه مدت افزایش ها و کاهش ها در نرخ تورم گروه بهداشت و درمان با 
اثر معناداری بر نابرابری درآمد در ایران همراه نیست . افزایش ها در نرخ تورم گروه مسکن در بلندمدت 
)با ضریب 0/22( اثر مستقیمی بر نابرابری درآمدی در ایران دارد. برخالف افزایش ها، کاهش ها در نرخ 
تورم گروه مسکن در بلندمدت اثر معناداری بر نابرابری درآمدی در ایران ندارد. در بلندمدت افزایش ها 
در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی )با ضریب 0/45-( اثر معکوس بر نابرابری درآمدی در ایران 
دارد. همانند افزایش ها، کاهش ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی نیز )با ضریب 0/47-( اثر 
امور  و  تفریح  تورم گروه  نرخ  به طوری که 10 درصد کاهش در  دارد.  نابرابری درآمدی  بر  معکوس 
فرهنگی به افزایش 4/7 درصدی نابرابری درآمد در ایران منجر می شود. افزایش ها و کاهش ها در نرخ 

تورم حمل ونقل و ارتباطات در بلندمدت با اثر معناداری بر نابرابری درآمد همراه نیست.
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در  نیز  پوشاک  تورم گروه  نرخ  در  افزایش ها  ارتباطات،  و  تورم حمل ونقل  در  افزایش ها  همانند 
بلندمدت با اثر معناداری بر نابرابری درآمدی در ایران همراه نیست، ولی برخالف آن، کاهش ها در 
تورم گروه پوشاک در بلندمدت )با ضریب 1/03( اثر مطلوبی بر نابرابری درآمد در ایران دارد. به بیان 
دیگر، به ازای 10 درصد کاهش در نرخ تورم گروه پوشاک نابرابری درآمد 10/3 درصد برابرتر می شود.

جدول10:ضرایببلندمدتدربرآوردالگودرقالبدوم

سطح احتمالآماره tضریبمتغيرهای توضيحی

ها در نرخ تورم گروه پوشاک نیز در بلندمدت با اثر  ونقل و ارتباطات، افزایش ها در تورم حمل همانند افزایش
 ها در تورم گروه پوشاک در بلندمدت ولی برخالف آن، کاهش ،معناداری بر نابرابری درآمدی در ایران همراه نیست

درصد کاهش در نرخ تورم  91ازای به ،دیگر بیان ابرابری درآمد در ایران دارد. بهبر ن ی( اثر مطلوب19/9)با ضریب 
 شود. درصد برابرتر می 9/91گروه پوشاک نابرابری درآمد 

 
 ضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب دوم :03 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
         99/9  71/9  914/1  
         29/1  24/2  197/1  

              29/9  76/9  113/1  
              11/1-  47/9-  931/1  
               92/1-  17/1-  942/1  
               14/1  22/1  124/1  
          22/1  91/2  142/1  
          21/1  61/9  917/1  
            43/1-  91/2-  149/1  
            47/1-  99/2-  146/1  

              14/1-  61/9-  911/1  
              93/1-  91/9-  241/1  
             11/1  67/9  999/1  
             19/9  73/9  116/1  

 
 گیری و نتیجه بحث

های توزیعی از الگوی خودتوضیحی با وقفه اثر نرخ تورم بر نابرابری درآمدیتحلیل نامتقارنی  برای ،پژوهشدر این 
 دهدرصد ثروتمندترین به  دهاز سهم  ،. برای این منظورشده استغیرخطی )الگوی نامتقارن( در دو قالب استفاده 

ست با توجه خدر قالب ن ،چنین. همشده استدرصد فقیرترین برای بررسی نابرابری توزیع درآمد در ایران استفاده 
رانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و مجذور آن و نسبت مخارج نرخ بیکاری، س برآوردها از به تورم کل سبد در

قالب  در متغیر اثرگذار بر نابرابری درآمدی استفاده شده است. عنوان بهنیز  اجتماعی دولت به تولید ناخالص داخلی
 کاالیی بر نابرابری مورد بررسی قرار گرفته است. های گروهنامتقارنی تورم در  اثرگذاریهای کاالیی(  دوم )قالب گروه

سبد کل کاالها و  بیانگر این است که تورمهای بلندمدت در قالب اول )با توجه سبد کل کاالها و خدمات(  یافته
اثرگذاری  مفهوم که ضمن برابر بودن اندازهبر نابرابری درآمد همراه است. بدین  با اثر متقارن و مستقیمخدمات 
با اثری  هنگام افزایشبر نابرابری درآمد، این عامل  های تورم در سبد کل کاالها و خدمات ها و کاهش افزایش

مد را اری نامطلوب تورم بر نابرابری درآاثرگذ .استنامطلوب و هنگام کاهش با اثری مطلوب بر نابرابری درآمد همراه 
 های پایین درآمدی دانست. و قدرت خرید گروه های انتقالی دولت اختتوان ناشی از اثر نامطلوب تورم بر پرد می

درآمدی اثرگذار نامتقارن بر نابرابری  به صورتنرخ بیکاری  اثر متقارن تورم در سبد کل کاالها و خدمات، برخالف
اثر معناداری بر ها در نرخ بیکاری  است. نوع اثر این عامل نیز مستقیم است. بدین توضیح که نخست، افزایش

1/131/700/104

ها در نرخ تورم گروه پوشاک نیز در بلندمدت با اثر  ونقل و ارتباطات، افزایش ها در تورم حمل همانند افزایش
 ها در تورم گروه پوشاک در بلندمدت ولی برخالف آن، کاهش ،معناداری بر نابرابری درآمدی در ایران همراه نیست

درصد کاهش در نرخ تورم  91ازای به ،دیگر بیان ابرابری درآمد در ایران دارد. بهبر ن ی( اثر مطلوب19/9)با ضریب 
 شود. درصد برابرتر می 9/91گروه پوشاک نابرابری درآمد 

 
 ضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب دوم :03 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
         99/9  71/9  914/1  
         29/1  24/2  197/1  

              29/9  76/9  113/1  
              11/1-  47/9-  931/1  
               92/1-  17/1-  942/1  
               14/1  22/1  124/1  
          22/1  91/2  142/1  
          21/1  61/9  917/1  
            43/1-  91/2-  149/1  
            47/1-  99/2-  146/1  

              14/1-  61/9-  911/1  
              93/1-  91/9-  241/1  
             11/1  67/9  999/1  
             19/9  73/9  116/1  

 
 گیری و نتیجه بحث

های توزیعی از الگوی خودتوضیحی با وقفه اثر نرخ تورم بر نابرابری درآمدیتحلیل نامتقارنی  برای ،پژوهشدر این 
 دهدرصد ثروتمندترین به  دهاز سهم  ،. برای این منظورشده استغیرخطی )الگوی نامتقارن( در دو قالب استفاده 

ست با توجه خدر قالب ن ،چنین. همشده استدرصد فقیرترین برای بررسی نابرابری توزیع درآمد در ایران استفاده 
رانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و مجذور آن و نسبت مخارج نرخ بیکاری، س برآوردها از به تورم کل سبد در

قالب  در متغیر اثرگذار بر نابرابری درآمدی استفاده شده است. عنوان بهنیز  اجتماعی دولت به تولید ناخالص داخلی
 کاالیی بر نابرابری مورد بررسی قرار گرفته است. های گروهنامتقارنی تورم در  اثرگذاریهای کاالیی(  دوم )قالب گروه

سبد کل کاالها و  بیانگر این است که تورمهای بلندمدت در قالب اول )با توجه سبد کل کاالها و خدمات(  یافته
اثرگذاری  مفهوم که ضمن برابر بودن اندازهبر نابرابری درآمد همراه است. بدین  با اثر متقارن و مستقیمخدمات 
با اثری  هنگام افزایشبر نابرابری درآمد، این عامل  های تورم در سبد کل کاالها و خدمات ها و کاهش افزایش

مد را اری نامطلوب تورم بر نابرابری درآاثرگذ .استنامطلوب و هنگام کاهش با اثری مطلوب بر نابرابری درآمد همراه 
 های پایین درآمدی دانست. و قدرت خرید گروه های انتقالی دولت اختتوان ناشی از اثر نامطلوب تورم بر پرد می

درآمدی اثرگذار نامتقارن بر نابرابری  به صورتنرخ بیکاری  اثر متقارن تورم در سبد کل کاالها و خدمات، برخالف
اثر معناداری بر ها در نرخ بیکاری  است. نوع اثر این عامل نیز مستقیم است. بدین توضیح که نخست، افزایش

0/212/240/037

ها در نرخ تورم گروه پوشاک نیز در بلندمدت با اثر  ونقل و ارتباطات، افزایش ها در تورم حمل همانند افزایش
 ها در تورم گروه پوشاک در بلندمدت ولی برخالف آن، کاهش ،معناداری بر نابرابری درآمدی در ایران همراه نیست

درصد کاهش در نرخ تورم  91ازای به ،دیگر بیان ابرابری درآمد در ایران دارد. بهبر ن ی( اثر مطلوب19/9)با ضریب 
 شود. درصد برابرتر می 9/91گروه پوشاک نابرابری درآمد 

 
 ضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب دوم :03 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
         99/9  71/9  914/1  
         29/1  24/2  197/1  

              29/9  76/9  113/1  
              11/1-  47/9-  931/1  
               92/1-  17/1-  942/1  
               14/1  22/1  124/1  
          22/1  91/2  142/1  
          21/1  61/9  917/1  
            43/1-  91/2-  149/1  
            47/1-  99/2-  146/1  

              14/1-  61/9-  911/1  
              93/1-  91/9-  241/1  
             11/1  67/9  999/1  
             19/9  73/9  116/1  

 
 گیری و نتیجه بحث

های توزیعی از الگوی خودتوضیحی با وقفه اثر نرخ تورم بر نابرابری درآمدیتحلیل نامتقارنی  برای ،پژوهشدر این 
 دهدرصد ثروتمندترین به  دهاز سهم  ،. برای این منظورشده استغیرخطی )الگوی نامتقارن( در دو قالب استفاده 

ست با توجه خدر قالب ن ،چنین. همشده استدرصد فقیرترین برای بررسی نابرابری توزیع درآمد در ایران استفاده 
رانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و مجذور آن و نسبت مخارج نرخ بیکاری، س برآوردها از به تورم کل سبد در

قالب  در متغیر اثرگذار بر نابرابری درآمدی استفاده شده است. عنوان بهنیز  اجتماعی دولت به تولید ناخالص داخلی
 کاالیی بر نابرابری مورد بررسی قرار گرفته است. های گروهنامتقارنی تورم در  اثرگذاریهای کاالیی(  دوم )قالب گروه

سبد کل کاالها و  بیانگر این است که تورمهای بلندمدت در قالب اول )با توجه سبد کل کاالها و خدمات(  یافته
اثرگذاری  مفهوم که ضمن برابر بودن اندازهبر نابرابری درآمد همراه است. بدین  با اثر متقارن و مستقیمخدمات 
با اثری  هنگام افزایشبر نابرابری درآمد، این عامل  های تورم در سبد کل کاالها و خدمات ها و کاهش افزایش

مد را اری نامطلوب تورم بر نابرابری درآاثرگذ .استنامطلوب و هنگام کاهش با اثری مطلوب بر نابرابری درآمد همراه 
 های پایین درآمدی دانست. و قدرت خرید گروه های انتقالی دولت اختتوان ناشی از اثر نامطلوب تورم بر پرد می

درآمدی اثرگذار نامتقارن بر نابرابری  به صورتنرخ بیکاری  اثر متقارن تورم در سبد کل کاالها و خدمات، برخالف
اثر معناداری بر ها در نرخ بیکاری  است. نوع اثر این عامل نیز مستقیم است. بدین توضیح که نخست، افزایش

1/231/760/095

ها در نرخ تورم گروه پوشاک نیز در بلندمدت با اثر  ونقل و ارتباطات، افزایش ها در تورم حمل همانند افزایش
 ها در تورم گروه پوشاک در بلندمدت ولی برخالف آن، کاهش ،معناداری بر نابرابری درآمدی در ایران همراه نیست

درصد کاهش در نرخ تورم  91ازای به ،دیگر بیان ابرابری درآمد در ایران دارد. بهبر ن ی( اثر مطلوب19/9)با ضریب 
 شود. درصد برابرتر می 9/91گروه پوشاک نابرابری درآمد 

 
 ضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب دوم :03 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
         99/9  71/9  914/1  
         29/1  24/2  197/1  

              29/9  76/9  113/1  
              11/1-  47/9-  931/1  
               92/1-  17/1-  942/1  
               14/1  22/1  124/1  
          22/1  91/2  142/1  
          21/1  61/9  917/1  
            43/1-  91/2-  149/1  
            47/1-  99/2-  146/1  

              14/1-  61/9-  911/1  
              93/1-  91/9-  241/1  
             11/1  67/9  999/1  
             19/9  73/9  116/1  

 
 گیری و نتیجه بحث

های توزیعی از الگوی خودتوضیحی با وقفه اثر نرخ تورم بر نابرابری درآمدیتحلیل نامتقارنی  برای ،پژوهشدر این 
 دهدرصد ثروتمندترین به  دهاز سهم  ،. برای این منظورشده استغیرخطی )الگوی نامتقارن( در دو قالب استفاده 

ست با توجه خدر قالب ن ،چنین. همشده استدرصد فقیرترین برای بررسی نابرابری توزیع درآمد در ایران استفاده 
رانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و مجذور آن و نسبت مخارج نرخ بیکاری، س برآوردها از به تورم کل سبد در

قالب  در متغیر اثرگذار بر نابرابری درآمدی استفاده شده است. عنوان بهنیز  اجتماعی دولت به تولید ناخالص داخلی
 کاالیی بر نابرابری مورد بررسی قرار گرفته است. های گروهنامتقارنی تورم در  اثرگذاریهای کاالیی(  دوم )قالب گروه

سبد کل کاالها و  بیانگر این است که تورمهای بلندمدت در قالب اول )با توجه سبد کل کاالها و خدمات(  یافته
اثرگذاری  مفهوم که ضمن برابر بودن اندازهبر نابرابری درآمد همراه است. بدین  با اثر متقارن و مستقیمخدمات 
با اثری  هنگام افزایشبر نابرابری درآمد، این عامل  های تورم در سبد کل کاالها و خدمات ها و کاهش افزایش

مد را اری نامطلوب تورم بر نابرابری درآاثرگذ .استنامطلوب و هنگام کاهش با اثری مطلوب بر نابرابری درآمد همراه 
 های پایین درآمدی دانست. و قدرت خرید گروه های انتقالی دولت اختتوان ناشی از اثر نامطلوب تورم بر پرد می

درآمدی اثرگذار نامتقارن بر نابرابری  به صورتنرخ بیکاری  اثر متقارن تورم در سبد کل کاالها و خدمات، برخالف
اثر معناداری بر ها در نرخ بیکاری  است. نوع اثر این عامل نیز مستقیم است. بدین توضیح که نخست، افزایش

-0/88-1/470/158

ها در نرخ تورم گروه پوشاک نیز در بلندمدت با اثر  ونقل و ارتباطات، افزایش ها در تورم حمل همانند افزایش
 ها در تورم گروه پوشاک در بلندمدت ولی برخالف آن، کاهش ،معناداری بر نابرابری درآمدی در ایران همراه نیست

درصد کاهش در نرخ تورم  91ازای به ،دیگر بیان ابرابری درآمد در ایران دارد. بهبر ن ی( اثر مطلوب19/9)با ضریب 
 شود. درصد برابرتر می 9/91گروه پوشاک نابرابری درآمد 

 
 ضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب دوم :03 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
         99/9  71/9  914/1  
         29/1  24/2  197/1  

              29/9  76/9  113/1  
              11/1-  47/9-  931/1  
               92/1-  17/1-  942/1  
               14/1  22/1  124/1  
          22/1  91/2  142/1  
          21/1  61/9  917/1  
            43/1-  91/2-  149/1  
            47/1-  99/2-  146/1  

              14/1-  61/9-  911/1  
              93/1-  91/9-  241/1  
             11/1  67/9  999/1  
             19/9  73/9  116/1  

 
 گیری و نتیجه بحث

های توزیعی از الگوی خودتوضیحی با وقفه اثر نرخ تورم بر نابرابری درآمدیتحلیل نامتقارنی  برای ،پژوهشدر این 
 دهدرصد ثروتمندترین به  دهاز سهم  ،. برای این منظورشده استغیرخطی )الگوی نامتقارن( در دو قالب استفاده 

ست با توجه خدر قالب ن ،چنین. همشده استدرصد فقیرترین برای بررسی نابرابری توزیع درآمد در ایران استفاده 
رانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و مجذور آن و نسبت مخارج نرخ بیکاری، س برآوردها از به تورم کل سبد در

قالب  در متغیر اثرگذار بر نابرابری درآمدی استفاده شده است. عنوان بهنیز  اجتماعی دولت به تولید ناخالص داخلی
 کاالیی بر نابرابری مورد بررسی قرار گرفته است. های گروهنامتقارنی تورم در  اثرگذاریهای کاالیی(  دوم )قالب گروه

سبد کل کاالها و  بیانگر این است که تورمهای بلندمدت در قالب اول )با توجه سبد کل کاالها و خدمات(  یافته
اثرگذاری  مفهوم که ضمن برابر بودن اندازهبر نابرابری درآمد همراه است. بدین  با اثر متقارن و مستقیمخدمات 
با اثری  هنگام افزایشبر نابرابری درآمد، این عامل  های تورم در سبد کل کاالها و خدمات ها و کاهش افزایش

مد را اری نامطلوب تورم بر نابرابری درآاثرگذ .استنامطلوب و هنگام کاهش با اثری مطلوب بر نابرابری درآمد همراه 
 های پایین درآمدی دانست. و قدرت خرید گروه های انتقالی دولت اختتوان ناشی از اثر نامطلوب تورم بر پرد می

درآمدی اثرگذار نامتقارن بر نابرابری  به صورتنرخ بیکاری  اثر متقارن تورم در سبد کل کاالها و خدمات، برخالف
اثر معناداری بر ها در نرخ بیکاری  است. نوع اثر این عامل نیز مستقیم است. بدین توضیح که نخست، افزایش

-0/12-0/970/342

ها در نرخ تورم گروه پوشاک نیز در بلندمدت با اثر  ونقل و ارتباطات، افزایش ها در تورم حمل همانند افزایش
 ها در تورم گروه پوشاک در بلندمدت ولی برخالف آن، کاهش ،معناداری بر نابرابری درآمدی در ایران همراه نیست

درصد کاهش در نرخ تورم  91ازای به ،دیگر بیان ابرابری درآمد در ایران دارد. بهبر ن ی( اثر مطلوب19/9)با ضریب 
 شود. درصد برابرتر می 9/91گروه پوشاک نابرابری درآمد 

 
 ضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب دوم :03 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
         99/9  71/9  914/1  
         29/1  24/2  197/1  

              29/9  76/9  113/1  
              11/1-  47/9-  931/1  
               92/1-  17/1-  942/1  
               14/1  22/1  124/1  
          22/1  91/2  142/1  
          21/1  61/9  917/1  
            43/1-  91/2-  149/1  
            47/1-  99/2-  146/1  

              14/1-  61/9-  911/1  
              93/1-  91/9-  241/1  
             11/1  67/9  999/1  
             19/9  73/9  116/1  

 
 گیری و نتیجه بحث

های توزیعی از الگوی خودتوضیحی با وقفه اثر نرخ تورم بر نابرابری درآمدیتحلیل نامتقارنی  برای ،پژوهشدر این 
 دهدرصد ثروتمندترین به  دهاز سهم  ،. برای این منظورشده استغیرخطی )الگوی نامتقارن( در دو قالب استفاده 

ست با توجه خدر قالب ن ،چنین. همشده استدرصد فقیرترین برای بررسی نابرابری توزیع درآمد در ایران استفاده 
رانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و مجذور آن و نسبت مخارج نرخ بیکاری، س برآوردها از به تورم کل سبد در

قالب  در متغیر اثرگذار بر نابرابری درآمدی استفاده شده است. عنوان بهنیز  اجتماعی دولت به تولید ناخالص داخلی
 کاالیی بر نابرابری مورد بررسی قرار گرفته است. های گروهنامتقارنی تورم در  اثرگذاریهای کاالیی(  دوم )قالب گروه

سبد کل کاالها و  بیانگر این است که تورمهای بلندمدت در قالب اول )با توجه سبد کل کاالها و خدمات(  یافته
اثرگذاری  مفهوم که ضمن برابر بودن اندازهبر نابرابری درآمد همراه است. بدین  با اثر متقارن و مستقیمخدمات 
با اثری  هنگام افزایشبر نابرابری درآمد، این عامل  های تورم در سبد کل کاالها و خدمات ها و کاهش افزایش

مد را اری نامطلوب تورم بر نابرابری درآاثرگذ .استنامطلوب و هنگام کاهش با اثری مطلوب بر نابرابری درآمد همراه 
 های پایین درآمدی دانست. و قدرت خرید گروه های انتقالی دولت اختتوان ناشی از اثر نامطلوب تورم بر پرد می

درآمدی اثرگذار نامتقارن بر نابرابری  به صورتنرخ بیکاری  اثر متقارن تورم در سبد کل کاالها و خدمات، برخالف
اثر معناداری بر ها در نرخ بیکاری  است. نوع اثر این عامل نیز مستقیم است. بدین توضیح که نخست، افزایش

0/040/220/824

ها در نرخ تورم گروه پوشاک نیز در بلندمدت با اثر  ونقل و ارتباطات، افزایش ها در تورم حمل همانند افزایش
 ها در تورم گروه پوشاک در بلندمدت ولی برخالف آن، کاهش ،معناداری بر نابرابری درآمدی در ایران همراه نیست

درصد کاهش در نرخ تورم  91ازای به ،دیگر بیان ابرابری درآمد در ایران دارد. بهبر ن ی( اثر مطلوب19/9)با ضریب 
 شود. درصد برابرتر می 9/91گروه پوشاک نابرابری درآمد 

 
 ضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب دوم :03 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
         99/9  71/9  914/1  
         29/1  24/2  197/1  

              29/9  76/9  113/1  
              11/1-  47/9-  931/1  
               92/1-  17/1-  942/1  
               14/1  22/1  124/1  
          22/1  91/2  142/1  
          21/1  61/9  917/1  
            43/1-  91/2-  149/1  
            47/1-  99/2-  146/1  

              14/1-  61/9-  911/1  
              93/1-  91/9-  241/1  
             11/1  67/9  999/1  
             19/9  73/9  116/1  

 
 گیری و نتیجه بحث

های توزیعی از الگوی خودتوضیحی با وقفه اثر نرخ تورم بر نابرابری درآمدیتحلیل نامتقارنی  برای ،پژوهشدر این 
 دهدرصد ثروتمندترین به  دهاز سهم  ،. برای این منظورشده استغیرخطی )الگوی نامتقارن( در دو قالب استفاده 

ست با توجه خدر قالب ن ،چنین. همشده استدرصد فقیرترین برای بررسی نابرابری توزیع درآمد در ایران استفاده 
رانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و مجذور آن و نسبت مخارج نرخ بیکاری، س برآوردها از به تورم کل سبد در

قالب  در متغیر اثرگذار بر نابرابری درآمدی استفاده شده است. عنوان بهنیز  اجتماعی دولت به تولید ناخالص داخلی
 کاالیی بر نابرابری مورد بررسی قرار گرفته است. های گروهنامتقارنی تورم در  اثرگذاریهای کاالیی(  دوم )قالب گروه

سبد کل کاالها و  بیانگر این است که تورمهای بلندمدت در قالب اول )با توجه سبد کل کاالها و خدمات(  یافته
اثرگذاری  مفهوم که ضمن برابر بودن اندازهبر نابرابری درآمد همراه است. بدین  با اثر متقارن و مستقیمخدمات 
با اثری  هنگام افزایشبر نابرابری درآمد، این عامل  های تورم در سبد کل کاالها و خدمات ها و کاهش افزایش

مد را اری نامطلوب تورم بر نابرابری درآاثرگذ .استنامطلوب و هنگام کاهش با اثری مطلوب بر نابرابری درآمد همراه 
 های پایین درآمدی دانست. و قدرت خرید گروه های انتقالی دولت اختتوان ناشی از اثر نامطلوب تورم بر پرد می

درآمدی اثرگذار نامتقارن بر نابرابری  به صورتنرخ بیکاری  اثر متقارن تورم در سبد کل کاالها و خدمات، برخالف
اثر معناداری بر ها در نرخ بیکاری  است. نوع اثر این عامل نیز مستقیم است. بدین توضیح که نخست، افزایش

0/222/180/042

ها در نرخ تورم گروه پوشاک نیز در بلندمدت با اثر  ونقل و ارتباطات، افزایش ها در تورم حمل همانند افزایش
 ها در تورم گروه پوشاک در بلندمدت ولی برخالف آن، کاهش ،معناداری بر نابرابری درآمدی در ایران همراه نیست

درصد کاهش در نرخ تورم  91ازای به ،دیگر بیان ابرابری درآمد در ایران دارد. بهبر ن ی( اثر مطلوب19/9)با ضریب 
 شود. درصد برابرتر می 9/91گروه پوشاک نابرابری درآمد 

 
 ضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب دوم :03 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
         99/9  71/9  914/1  
         29/1  24/2  197/1  

              29/9  76/9  113/1  
              11/1-  47/9-  931/1  
               92/1-  17/1-  942/1  
               14/1  22/1  124/1  
          22/1  91/2  142/1  
          21/1  61/9  917/1  
            43/1-  91/2-  149/1  
            47/1-  99/2-  146/1  

              14/1-  61/9-  911/1  
              93/1-  91/9-  241/1  
             11/1  67/9  999/1  
             19/9  73/9  116/1  

 
 گیری و نتیجه بحث

های توزیعی از الگوی خودتوضیحی با وقفه اثر نرخ تورم بر نابرابری درآمدیتحلیل نامتقارنی  برای ،پژوهشدر این 
 دهدرصد ثروتمندترین به  دهاز سهم  ،. برای این منظورشده استغیرخطی )الگوی نامتقارن( در دو قالب استفاده 

ست با توجه خدر قالب ن ،چنین. همشده استدرصد فقیرترین برای بررسی نابرابری توزیع درآمد در ایران استفاده 
رانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و مجذور آن و نسبت مخارج نرخ بیکاری، س برآوردها از به تورم کل سبد در

قالب  در متغیر اثرگذار بر نابرابری درآمدی استفاده شده است. عنوان بهنیز  اجتماعی دولت به تولید ناخالص داخلی
 کاالیی بر نابرابری مورد بررسی قرار گرفته است. های گروهنامتقارنی تورم در  اثرگذاریهای کاالیی(  دوم )قالب گروه

سبد کل کاالها و  بیانگر این است که تورمهای بلندمدت در قالب اول )با توجه سبد کل کاالها و خدمات(  یافته
اثرگذاری  مفهوم که ضمن برابر بودن اندازهبر نابرابری درآمد همراه است. بدین  با اثر متقارن و مستقیمخدمات 
با اثری  هنگام افزایشبر نابرابری درآمد، این عامل  های تورم در سبد کل کاالها و خدمات ها و کاهش افزایش

مد را اری نامطلوب تورم بر نابرابری درآاثرگذ .استنامطلوب و هنگام کاهش با اثری مطلوب بر نابرابری درآمد همراه 
 های پایین درآمدی دانست. و قدرت خرید گروه های انتقالی دولت اختتوان ناشی از اثر نامطلوب تورم بر پرد می

درآمدی اثرگذار نامتقارن بر نابرابری  به صورتنرخ بیکاری  اثر متقارن تورم در سبد کل کاالها و خدمات، برخالف
اثر معناداری بر ها در نرخ بیکاری  است. نوع اثر این عامل نیز مستقیم است. بدین توضیح که نخست، افزایش

0/201/690/107

ها در نرخ تورم گروه پوشاک نیز در بلندمدت با اثر  ونقل و ارتباطات، افزایش ها در تورم حمل همانند افزایش
 ها در تورم گروه پوشاک در بلندمدت ولی برخالف آن، کاهش ،معناداری بر نابرابری درآمدی در ایران همراه نیست

درصد کاهش در نرخ تورم  91ازای به ،دیگر بیان ابرابری درآمد در ایران دارد. بهبر ن ی( اثر مطلوب19/9)با ضریب 
 شود. درصد برابرتر می 9/91گروه پوشاک نابرابری درآمد 

 
 ضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب دوم :03 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
         99/9  71/9  914/1  
         29/1  24/2  197/1  

              29/9  76/9  113/1  
              11/1-  47/9-  931/1  
               92/1-  17/1-  942/1  
               14/1  22/1  124/1  
          22/1  91/2  142/1  
          21/1  61/9  917/1  
            43/1-  91/2-  149/1  
            47/1-  99/2-  146/1  

              14/1-  61/9-  911/1  
              93/1-  91/9-  241/1  
             11/1  67/9  999/1  
             19/9  73/9  116/1  

 
 گیری و نتیجه بحث

های توزیعی از الگوی خودتوضیحی با وقفه اثر نرخ تورم بر نابرابری درآمدیتحلیل نامتقارنی  برای ،پژوهشدر این 
 دهدرصد ثروتمندترین به  دهاز سهم  ،. برای این منظورشده استغیرخطی )الگوی نامتقارن( در دو قالب استفاده 

ست با توجه خدر قالب ن ،چنین. همشده استدرصد فقیرترین برای بررسی نابرابری توزیع درآمد در ایران استفاده 
رانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و مجذور آن و نسبت مخارج نرخ بیکاری، س برآوردها از به تورم کل سبد در

قالب  در متغیر اثرگذار بر نابرابری درآمدی استفاده شده است. عنوان بهنیز  اجتماعی دولت به تولید ناخالص داخلی
 کاالیی بر نابرابری مورد بررسی قرار گرفته است. های گروهنامتقارنی تورم در  اثرگذاریهای کاالیی(  دوم )قالب گروه

سبد کل کاالها و  بیانگر این است که تورمهای بلندمدت در قالب اول )با توجه سبد کل کاالها و خدمات(  یافته
اثرگذاری  مفهوم که ضمن برابر بودن اندازهبر نابرابری درآمد همراه است. بدین  با اثر متقارن و مستقیمخدمات 
با اثری  هنگام افزایشبر نابرابری درآمد، این عامل  های تورم در سبد کل کاالها و خدمات ها و کاهش افزایش

مد را اری نامطلوب تورم بر نابرابری درآاثرگذ .استنامطلوب و هنگام کاهش با اثری مطلوب بر نابرابری درآمد همراه 
 های پایین درآمدی دانست. و قدرت خرید گروه های انتقالی دولت اختتوان ناشی از اثر نامطلوب تورم بر پرد می

درآمدی اثرگذار نامتقارن بر نابرابری  به صورتنرخ بیکاری  اثر متقارن تورم در سبد کل کاالها و خدمات، برخالف
اثر معناداری بر ها در نرخ بیکاری  است. نوع اثر این عامل نیز مستقیم است. بدین توضیح که نخست، افزایش

-0/45-2/190/041

ها در نرخ تورم گروه پوشاک نیز در بلندمدت با اثر  ونقل و ارتباطات، افزایش ها در تورم حمل همانند افزایش
 ها در تورم گروه پوشاک در بلندمدت ولی برخالف آن، کاهش ،معناداری بر نابرابری درآمدی در ایران همراه نیست

درصد کاهش در نرخ تورم  91ازای به ،دیگر بیان ابرابری درآمد در ایران دارد. بهبر ن ی( اثر مطلوب19/9)با ضریب 
 شود. درصد برابرتر می 9/91گروه پوشاک نابرابری درآمد 

 
 ضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب دوم :03 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
         99/9  71/9  914/1  
         29/1  24/2  197/1  

              29/9  76/9  113/1  
              11/1-  47/9-  931/1  
               92/1-  17/1-  942/1  
               14/1  22/1  124/1  
          22/1  91/2  142/1  
          21/1  61/9  917/1  
            43/1-  91/2-  149/1  
            47/1-  99/2-  146/1  

              14/1-  61/9-  911/1  
              93/1-  91/9-  241/1  
             11/1  67/9  999/1  
             19/9  73/9  116/1  

 
 گیری و نتیجه بحث

های توزیعی از الگوی خودتوضیحی با وقفه اثر نرخ تورم بر نابرابری درآمدیتحلیل نامتقارنی  برای ،پژوهشدر این 
 دهدرصد ثروتمندترین به  دهاز سهم  ،. برای این منظورشده استغیرخطی )الگوی نامتقارن( در دو قالب استفاده 

ست با توجه خدر قالب ن ،چنین. همشده استدرصد فقیرترین برای بررسی نابرابری توزیع درآمد در ایران استفاده 
رانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و مجذور آن و نسبت مخارج نرخ بیکاری، س برآوردها از به تورم کل سبد در

قالب  در متغیر اثرگذار بر نابرابری درآمدی استفاده شده است. عنوان بهنیز  اجتماعی دولت به تولید ناخالص داخلی
 کاالیی بر نابرابری مورد بررسی قرار گرفته است. های گروهنامتقارنی تورم در  اثرگذاریهای کاالیی(  دوم )قالب گروه

سبد کل کاالها و  بیانگر این است که تورمهای بلندمدت در قالب اول )با توجه سبد کل کاالها و خدمات(  یافته
اثرگذاری  مفهوم که ضمن برابر بودن اندازهبر نابرابری درآمد همراه است. بدین  با اثر متقارن و مستقیمخدمات 
با اثری  هنگام افزایشبر نابرابری درآمد، این عامل  های تورم در سبد کل کاالها و خدمات ها و کاهش افزایش

مد را اری نامطلوب تورم بر نابرابری درآاثرگذ .استنامطلوب و هنگام کاهش با اثری مطلوب بر نابرابری درآمد همراه 
 های پایین درآمدی دانست. و قدرت خرید گروه های انتقالی دولت اختتوان ناشی از اثر نامطلوب تورم بر پرد می

درآمدی اثرگذار نامتقارن بر نابرابری  به صورتنرخ بیکاری  اثر متقارن تورم در سبد کل کاالها و خدمات، برخالف
اثر معناداری بر ها در نرخ بیکاری  است. نوع اثر این عامل نیز مستقیم است. بدین توضیح که نخست، افزایش

-0/47-2/130/046

ها در نرخ تورم گروه پوشاک نیز در بلندمدت با اثر  ونقل و ارتباطات، افزایش ها در تورم حمل همانند افزایش
 ها در تورم گروه پوشاک در بلندمدت ولی برخالف آن، کاهش ،معناداری بر نابرابری درآمدی در ایران همراه نیست

درصد کاهش در نرخ تورم  91ازای به ،دیگر بیان ابرابری درآمد در ایران دارد. بهبر ن ی( اثر مطلوب19/9)با ضریب 
 شود. درصد برابرتر می 9/91گروه پوشاک نابرابری درآمد 

 
 ضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب دوم :03 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
         99/9  71/9  914/1  
         29/1  24/2  197/1  

              29/9  76/9  113/1  
              11/1-  47/9-  931/1  
               92/1-  17/1-  942/1  
               14/1  22/1  124/1  
          22/1  91/2  142/1  
          21/1  61/9  917/1  
            43/1-  91/2-  149/1  
            47/1-  99/2-  146/1  

              14/1-  61/9-  911/1  
              93/1-  91/9-  241/1  
             11/1  67/9  999/1  
             19/9  73/9  116/1  

 
 گیری و نتیجه بحث

های توزیعی از الگوی خودتوضیحی با وقفه اثر نرخ تورم بر نابرابری درآمدیتحلیل نامتقارنی  برای ،پژوهشدر این 
 دهدرصد ثروتمندترین به  دهاز سهم  ،. برای این منظورشده استغیرخطی )الگوی نامتقارن( در دو قالب استفاده 

ست با توجه خدر قالب ن ،چنین. همشده استدرصد فقیرترین برای بررسی نابرابری توزیع درآمد در ایران استفاده 
رانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و مجذور آن و نسبت مخارج نرخ بیکاری، س برآوردها از به تورم کل سبد در

قالب  در متغیر اثرگذار بر نابرابری درآمدی استفاده شده است. عنوان بهنیز  اجتماعی دولت به تولید ناخالص داخلی
 کاالیی بر نابرابری مورد بررسی قرار گرفته است. های گروهنامتقارنی تورم در  اثرگذاریهای کاالیی(  دوم )قالب گروه

سبد کل کاالها و  بیانگر این است که تورمهای بلندمدت در قالب اول )با توجه سبد کل کاالها و خدمات(  یافته
اثرگذاری  مفهوم که ضمن برابر بودن اندازهبر نابرابری درآمد همراه است. بدین  با اثر متقارن و مستقیمخدمات 
با اثری  هنگام افزایشبر نابرابری درآمد، این عامل  های تورم در سبد کل کاالها و خدمات ها و کاهش افزایش

مد را اری نامطلوب تورم بر نابرابری درآاثرگذ .استنامطلوب و هنگام کاهش با اثری مطلوب بر نابرابری درآمد همراه 
 های پایین درآمدی دانست. و قدرت خرید گروه های انتقالی دولت اختتوان ناشی از اثر نامطلوب تورم بر پرد می

درآمدی اثرگذار نامتقارن بر نابرابری  به صورتنرخ بیکاری  اثر متقارن تورم در سبد کل کاالها و خدمات، برخالف
اثر معناداری بر ها در نرخ بیکاری  است. نوع اثر این عامل نیز مستقیم است. بدین توضیح که نخست، افزایش

-0/84-1/680/109

ها در نرخ تورم گروه پوشاک نیز در بلندمدت با اثر  ونقل و ارتباطات، افزایش ها در تورم حمل همانند افزایش
 ها در تورم گروه پوشاک در بلندمدت ولی برخالف آن، کاهش ،معناداری بر نابرابری درآمدی در ایران همراه نیست

درصد کاهش در نرخ تورم  91ازای به ،دیگر بیان ابرابری درآمد در ایران دارد. بهبر ن ی( اثر مطلوب19/9)با ضریب 
 شود. درصد برابرتر می 9/91گروه پوشاک نابرابری درآمد 

 
 ضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب دوم :03 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
         99/9  71/9  914/1  
         29/1  24/2  197/1  

              29/9  76/9  113/1  
              11/1-  47/9-  931/1  
               92/1-  17/1-  942/1  
               14/1  22/1  124/1  
          22/1  91/2  142/1  
          21/1  61/9  917/1  
            43/1-  91/2-  149/1  
            47/1-  99/2-  146/1  

              14/1-  61/9-  911/1  
              93/1-  91/9-  241/1  
             11/1  67/9  999/1  
             19/9  73/9  116/1  

 
 گیری و نتیجه بحث

های توزیعی از الگوی خودتوضیحی با وقفه اثر نرخ تورم بر نابرابری درآمدیتحلیل نامتقارنی  برای ،پژوهشدر این 
 دهدرصد ثروتمندترین به  دهاز سهم  ،. برای این منظورشده استغیرخطی )الگوی نامتقارن( در دو قالب استفاده 

ست با توجه خدر قالب ن ،چنین. همشده استدرصد فقیرترین برای بررسی نابرابری توزیع درآمد در ایران استفاده 
رانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و مجذور آن و نسبت مخارج نرخ بیکاری، س برآوردها از به تورم کل سبد در

قالب  در متغیر اثرگذار بر نابرابری درآمدی استفاده شده است. عنوان بهنیز  اجتماعی دولت به تولید ناخالص داخلی
 کاالیی بر نابرابری مورد بررسی قرار گرفته است. های گروهنامتقارنی تورم در  اثرگذاریهای کاالیی(  دوم )قالب گروه

سبد کل کاالها و  بیانگر این است که تورمهای بلندمدت در قالب اول )با توجه سبد کل کاالها و خدمات(  یافته
اثرگذاری  مفهوم که ضمن برابر بودن اندازهبر نابرابری درآمد همراه است. بدین  با اثر متقارن و مستقیمخدمات 
با اثری  هنگام افزایشبر نابرابری درآمد، این عامل  های تورم در سبد کل کاالها و خدمات ها و کاهش افزایش

مد را اری نامطلوب تورم بر نابرابری درآاثرگذ .استنامطلوب و هنگام کاهش با اثری مطلوب بر نابرابری درآمد همراه 
 های پایین درآمدی دانست. و قدرت خرید گروه های انتقالی دولت اختتوان ناشی از اثر نامطلوب تورم بر پرد می

درآمدی اثرگذار نامتقارن بر نابرابری  به صورتنرخ بیکاری  اثر متقارن تورم در سبد کل کاالها و خدمات، برخالف
اثر معناداری بر ها در نرخ بیکاری  است. نوع اثر این عامل نیز مستقیم است. بدین توضیح که نخست، افزایش

-0/35-1/190/248

ها در نرخ تورم گروه پوشاک نیز در بلندمدت با اثر  ونقل و ارتباطات، افزایش ها در تورم حمل همانند افزایش
 ها در تورم گروه پوشاک در بلندمدت ولی برخالف آن، کاهش ،معناداری بر نابرابری درآمدی در ایران همراه نیست

درصد کاهش در نرخ تورم  91ازای به ،دیگر بیان ابرابری درآمد در ایران دارد. بهبر ن ی( اثر مطلوب19/9)با ضریب 
 شود. درصد برابرتر می 9/91گروه پوشاک نابرابری درآمد 

 
 ضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب دوم :03 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
         99/9  71/9  914/1  
         29/1  24/2  197/1  

              29/9  76/9  113/1  
              11/1-  47/9-  931/1  
               92/1-  17/1-  942/1  
               14/1  22/1  124/1  
          22/1  91/2  142/1  
          21/1  61/9  917/1  
            43/1-  91/2-  149/1  
            47/1-  99/2-  146/1  

              14/1-  61/9-  911/1  
              93/1-  91/9-  241/1  
             11/1  67/9  999/1  
             19/9  73/9  116/1  

 
 گیری و نتیجه بحث

های توزیعی از الگوی خودتوضیحی با وقفه اثر نرخ تورم بر نابرابری درآمدیتحلیل نامتقارنی  برای ،پژوهشدر این 
 دهدرصد ثروتمندترین به  دهاز سهم  ،. برای این منظورشده استغیرخطی )الگوی نامتقارن( در دو قالب استفاده 

ست با توجه خدر قالب ن ،چنین. همشده استدرصد فقیرترین برای بررسی نابرابری توزیع درآمد در ایران استفاده 
رانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و مجذور آن و نسبت مخارج نرخ بیکاری، س برآوردها از به تورم کل سبد در

قالب  در متغیر اثرگذار بر نابرابری درآمدی استفاده شده است. عنوان بهنیز  اجتماعی دولت به تولید ناخالص داخلی
 کاالیی بر نابرابری مورد بررسی قرار گرفته است. های گروهنامتقارنی تورم در  اثرگذاریهای کاالیی(  دوم )قالب گروه

سبد کل کاالها و  بیانگر این است که تورمهای بلندمدت در قالب اول )با توجه سبد کل کاالها و خدمات(  یافته
اثرگذاری  مفهوم که ضمن برابر بودن اندازهبر نابرابری درآمد همراه است. بدین  با اثر متقارن و مستقیمخدمات 
با اثری  هنگام افزایشبر نابرابری درآمد، این عامل  های تورم در سبد کل کاالها و خدمات ها و کاهش افزایش

مد را اری نامطلوب تورم بر نابرابری درآاثرگذ .استنامطلوب و هنگام کاهش با اثری مطلوب بر نابرابری درآمد همراه 
 های پایین درآمدی دانست. و قدرت خرید گروه های انتقالی دولت اختتوان ناشی از اثر نامطلوب تورم بر پرد می

درآمدی اثرگذار نامتقارن بر نابرابری  به صورتنرخ بیکاری  اثر متقارن تورم در سبد کل کاالها و خدمات، برخالف
اثر معناداری بر ها در نرخ بیکاری  است. نوع اثر این عامل نیز مستقیم است. بدین توضیح که نخست، افزایش

0/901/670/111

ها در نرخ تورم گروه پوشاک نیز در بلندمدت با اثر  ونقل و ارتباطات، افزایش ها در تورم حمل همانند افزایش
 ها در تورم گروه پوشاک در بلندمدت ولی برخالف آن، کاهش ،معناداری بر نابرابری درآمدی در ایران همراه نیست

درصد کاهش در نرخ تورم  91ازای به ،دیگر بیان ابرابری درآمد در ایران دارد. بهبر ن ی( اثر مطلوب19/9)با ضریب 
 شود. درصد برابرتر می 9/91گروه پوشاک نابرابری درآمد 

 
 ضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب دوم :03 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
         99/9  71/9  914/1  
         29/1  24/2  197/1  

              29/9  76/9  113/1  
              11/1-  47/9-  931/1  
               92/1-  17/1-  942/1  
               14/1  22/1  124/1  
          22/1  91/2  142/1  
          21/1  61/9  917/1  
            43/1-  91/2-  149/1  
            47/1-  99/2-  146/1  

              14/1-  61/9-  911/1  
              93/1-  91/9-  241/1  
             11/1  67/9  999/1  
             19/9  73/9  116/1  

 
 گیری و نتیجه بحث

های توزیعی از الگوی خودتوضیحی با وقفه اثر نرخ تورم بر نابرابری درآمدیتحلیل نامتقارنی  برای ،پژوهشدر این 
 دهدرصد ثروتمندترین به  دهاز سهم  ،. برای این منظورشده استغیرخطی )الگوی نامتقارن( در دو قالب استفاده 

ست با توجه خدر قالب ن ،چنین. همشده استدرصد فقیرترین برای بررسی نابرابری توزیع درآمد در ایران استفاده 
رانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و مجذور آن و نسبت مخارج نرخ بیکاری، س برآوردها از به تورم کل سبد در

قالب  در متغیر اثرگذار بر نابرابری درآمدی استفاده شده است. عنوان بهنیز  اجتماعی دولت به تولید ناخالص داخلی
 کاالیی بر نابرابری مورد بررسی قرار گرفته است. های گروهنامتقارنی تورم در  اثرگذاریهای کاالیی(  دوم )قالب گروه

سبد کل کاالها و  بیانگر این است که تورمهای بلندمدت در قالب اول )با توجه سبد کل کاالها و خدمات(  یافته
اثرگذاری  مفهوم که ضمن برابر بودن اندازهبر نابرابری درآمد همراه است. بدین  با اثر متقارن و مستقیمخدمات 
با اثری  هنگام افزایشبر نابرابری درآمد، این عامل  های تورم در سبد کل کاالها و خدمات ها و کاهش افزایش

مد را اری نامطلوب تورم بر نابرابری درآاثرگذ .استنامطلوب و هنگام کاهش با اثری مطلوب بر نابرابری درآمد همراه 
 های پایین درآمدی دانست. و قدرت خرید گروه های انتقالی دولت اختتوان ناشی از اثر نامطلوب تورم بر پرد می

درآمدی اثرگذار نامتقارن بر نابرابری  به صورتنرخ بیکاری  اثر متقارن تورم در سبد کل کاالها و خدمات، برخالف
اثر معناداری بر ها در نرخ بیکاری  است. نوع اثر این عامل نیز مستقیم است. بدین توضیح که نخست، افزایش

1/031/750/096

بحثونتیجهگیری

در این پژوهش، برای تحلیل نامتقارنی اثر نرخ تورم بر نابرابری درآمدی از الگوی خودتوضیحی با 
وقفه  های توزیعی غیرخطی )الگوی نامتقارن( در دو قالب استفاده شده است. برای این منظور، از سهم 
ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین برای بررسی نابرابری توزیع درآمد در ایران استفاده شده 
است. همچنین، در قالب نخست با توجه به تورم کل سبد در برآوردها از نرخ بیکاری، سرانه تولید 
ناخالص داخلی حقیقی و مجذور آن و نسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید ناخالص داخلی نیز به 
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عنوان متغیر اثرگذار بر نابرابری درآمدی استفاده شده است. در قالب دوم )قالب گروه های کاالیی( 
اثرگذاری نامتقارنی تورم در گروه های کاالیی بر نابرابری مورد بررسی قرار گرفته است.

یافته های بلندمدت در قالب اول )با توجه سبد کل کاالها و خدمات( بیانگر این است که تورم سبد 
کل کاالها و خدمات با اثر متقارن و مستقیم بر نابرابری درآمد همراه است. بدین مفهوم که ضمن برابر 
بودن اندازه اثرگذاری افزایش ها و کاهش های تورم در سبد کل کاالها و خدمات بر نابرابری درآمد، این 
عامل هنگام افزایش با اثری نامطلوب و هنگام کاهش با اثری مطلوب بر نابرابری درآمد همراه است. 
اثرگذاری نامطلوب تورم بر نابرابری درآمد را می توان ناشی از اثر نامطلوب تورم بر پرداخت های انتقالی 

دولت و قدرت خرید گروه های پایین درآمدی دانست.
برخالف اثر متقارن تورم در سبد کل کاالها و خدمات، نرخ بیکاری به صورت نامتقارن بر نابرابری 
افزایش ها در  این عامل نیز مستقیم است. بدین توضیح که نخست،  اثر  اثرگذار است. نوع  درآمدی 
نرخ بیکاری اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد، ولی کاهش ها در آن با کاهش در نابرابری درآمد 
)اثر مطلوب( همراه است. و دوم، از منظر آماری اندازه اثرگذاری مطلوِب کاهش ها در نرخ بیکاری بر 
نابرابری بیش از اندازۀ اثرگذاری نامطلوِب افزایش ها در نرخ بیکاری بر نابرابری درآمد است. به نظر 
می رسد در اقتصاد ایران، هنگام کاهش نرخ بیکاری نسبت بهره مندی از اشتغال زایی به سود نیروی 
کار غیرماهر بوده است، در صورتی که هنگام افزایش نرخ بیکاری تعادل بین خروج نیروی کار ماهر 

و غیرماهر حفظ شده است.
مخارج اجتماعی دولت با اثری معکوس بر نابرابری درآمد همراه است. بر اساس این، با افزایش 
)نامطلوب(  مطلوب  اثر  نوع  و  می یابد  )افزایش(  کاهش  نابرابری  دولت،  اجتماعی  مخارج  )کاهش( 
است. با توجه به اثرگذاری این نوع مخارج دولت در بهبود سطح درآمدی گروه های کم درآمد و اقشار 
ضعیف جامعه، اثر مطلوب مخارج اجتماعی دولت بر نابرابری قابل توجیه است و پیشنهاد می شود که 
سیاستگذاران اقتصادی در دولت با هدف کاهش نابرابری درآمدی، تاکید بیش تری بر افزایش سهم 

مخارج اجتماعی در الیحه بودجه داشته باشند.
سرانه تولید حقیقی، اثر مستقیم و مجذور آن اثر مستقیم بر نابرابری درآمد دارد. بر این مبنا، 
رابطه U شکل معکوس بین تولید سرانه و نابرابری درآمد برقرار است. بر اساس نظریه کوزنتس، رابطه 
U شکل بین تولید سرانه و نابرابری درآمد به دلیل تفاوت میان سطوح مختلف توسعه اقتصادی است. 
در قالب دوم که تمرکز بر تورم گروه های کاالها و خدمات قرار دارد، اهم نتایج بلندمدت و پیشنهادهای 

مرتبط به شرح زیر است:
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نامتقارن و مستقیم و تورم گروه مسکن،  اثر  • تورم گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها، و دخانیات 
سوخت و روشنایی اثر مستقیم و متقارن بر نابرابری درآمدی در ایران دارد. نکته جالب آن که اندازۀ 
اثرگذاری نامطلوِب افزایش ها در تورم گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات تقریباً بیش از 5 برابر 
اندازه اثرگذاری مطلوِب کاهش ها در آن است. با توجه به آن که سهم و وزن خوراکی ها و آشامیدنی ها 
در سبد مصرفی افراد خانوارهای کم درآمد در مقایسه با افراد و خانوارهای متوسط و غنی به نسبت 
باالتر است. تورم این گروه از کاالها، نابرابری درآمد را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد و با توجه 
به شکاف در اندازه اثرگذاری پیشنهاد می شود که با هدف تقلیل شکاف نابرابری درآمد، سیاستگذار 
و  سوخت  مسکن،  گروه  برای  نماید.  کاالها  از  گروه  این  تورم  کنترل  بر  بیش تری  تمرکز  اقتصادی 
روشنایی نیز با توجه به برابری اندازه اثر هنگام افزایش ها و کاهش ها و البته مطلوب بودن کاهش ها در 
تورم گروه مسکن، سوخت و روشنایی، اهتمام در جهت کنترل تورم گروه مسکن، سوخت و روشنایی 

و به ویژه اتخاذ سیاست هایی که معطوف به افزایش عرضه مسکن باشد پیشنهاد می شود.
نابرابری درآمد ندارد.  اثر معناداری بر  افزایش ها و کاهش ها در تورم گروه بهداشت و درمان   •
می توان اظهار داشت که با توجه به اندازه به نسبت باالی یارانه ها در بخش بهداشت و درمان و پوشش 
این گروه به طور معناداری بر  افزایش ها و کاهش ها در تورم  ایران،  اقتصاد  بیمه ای نسبتاً درخور در 

نابرابری درآمد اثرگذار نباشد.
• تورم گروه تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران، و هتل اثر متقارن و معکوس بر نابرابری 
درآمدی در ایران دارد. بر اساس ضرایب به دست آمده، اگرچه حساسیت باالی نابرابری درآمد نسبت به 
تورم این گروه از کاالها و خدمات ندارد، ولی افزایش تورمی در این گروه به کاهش نابرابری درآمدی 
منجر می شود و مطلوب به نظر می رسد. بر این مبنا، از حیث نابرابری درآمدی، پیشنهاد سیاستی در 
این باره می تواند عدم نگرانی از تورم در گروه تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران، و هتل باشد. 
به زعم نگارندگان شاید به دلیل استفاده باالتر و برخورداری بیش تر خانوارهایی با درآمد باال از کاالها 
و خدمات این گروه، افزایش نرخ تورم در این گروه می تواند به کاهش شکاف درآمدی بین اغنیا و 

فقرا بینجامد.
• تورم گروه اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه نیز مانند گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات اثر نامتقارن و مستقیم بر نابرابری درآمدی در ایران دارد. با این تفاوت که تورم در گروه 
اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه تنها به هنگام افزایش بر نابرابری درآمد اثر نامطلوب 
دارد و کاهش ها در آن اثرگذار نیست. از حیث اندازه اثر، افزایش ها در تورم این گروه حساسیت باالتر 
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از واحد دارد و از این منظر مانند گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها، و دخانیات، در گروه اثاث و لوازم و 
خدمات مورد استفاده در خانه نیز تمرکز بیش تر سیاستگذار بر اتخاذ سیاست هایی در راستای کنترل 

نرخ تورم موجود پیشنهاد می شود.
• نرخ تورم در گروه حمل ونقل و ارتباطات با اثری معکوس و نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه 
است. با این توضیح که کاهش ها در تورم اثر معناداری ندارد و افزایش ها در تورم این گروه با کاهش 
در نابرابری درآمد )اثر مطلوب( همراه است. بر این مبنا، از منظر نابرابری درآمد، افزایش ها در تورم 
گروه حمل ونقل و ارتباطات نه تنها به افزایش شکاف منجر نمی شود، بلکه با کاهش در شکاف درآمد 

اغنیا و فقرا همراه است.
• نرخ تورم در گروه پوشاک و کفش با اثر نامتقارن و مستقیم بر نابرابری درآمد همراه است. نوع 
نامتقارنی بدین توضیح است که افزایش ها در تورم گروه پوشاک و کفش اثر معناداری ندارد، ولی کاهش ها 
در تورم این گروه با کاهش در نابرابری درآمد )اثر مطلوب( همراه است. بر این مبنا، از منظر نابرابری 
درآمد، افزایش ها در تورم این گروه نگران کننده نیست و شایسته است که سیاستگذار در جهت کاهش 

شکاف درآمد اغنیا و فقرا سیاست هایی در راستای کاهش تورم گروه پوشاک و کفش اتخاذ نماید.
سبد  در  تورم  بین  مستقیم  رابطه  وجود  بر  مبنی  حاضر  پژوهش  نتیجه  توجه  با  مجموع،  در 
کل و نابرابری درآمد، پیشنهاد می شود برای کاهش نابرابری درآمد، کنترل تورم در مرکز توجهات 
کاهش ها  مطلوب  و  مستقیم  اثر  بر  مبنی  پژوهش  یافته های  طبق  گیرد.  قرار  اقتصادی  سیاستگذار 
در نرخ بیکاری بر نابرابری درآمد، سیاست های هدفمند در راستای ارتقای سطح تولید در بخش ها 
و فعالیت های کاربر و اشتغال زا صورت گیرد. همچنین، با توجه به آن که در میان گروه های کاالیِی 
مورد بررسی، افزایش ها در نرخ تورم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و گروه اثاثیه منزل و مبلمان تاثیر 
بسزایی بر افزایش نابرابری درآمدی در ایران دارد، پیشنهاد می شود در راستای سیاست های کاهش 

تورم، تمرکز و توجه بایسته و شایسته ای در کنترل تورم گروه های کاالیی ذکرشده صورت پذیرد.

اظهاریهقدردانی

از پیشنهادها و توصیه های شایسته داوران محترم و ناشناس »نشریه برنامه ریزی و بودجه« که 
در بهبود کیفی پژوهش نقش مهمی داشته اند و نیز از ویراستار علمی، آقای مازیار چابک، تشکر و 

قدردانی می نماییم.
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چکيد     ه: هدف پژوهش حاضر شناخت تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر رشد بهره وری کل عوامل 
تولید در صنایع کارخانه ای ایران است. برای این منظور، ضمن استفاده از داده های تابلویی، به 
منظور اجتناب از مشکل همزمانی در تابع تولید، بهره وری به روش نیمه پارامتریک لوینسون و 
پترین اندازه گیری شد. سپس، با استفاده از شاخص شدت مهارت، صنایع به دو بخش ماهر و 
غیرماهر تفکیک گردید. در ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر رشد بهره وری در بخش های ماهر و 
غیرماهر، تاثیر دو متغیر شومپیتری رشد بهره وری صنعت رهبر و شکاف بهره وری بین هر صنعت 
و صنعت رهبر نیز تخمین زده شد. نتایج داللت بر این دارد که اوالً، اشتغال موقت تاثیر منفی بر 
رشد بهره وری دارد، اما در بخش های ماهر آسیب رسان تر است. ثانیاً، تاثیر مثبت شکاف بهره وری 

نسبی و رشد بهره وری صنعت رهبر با ادبیات رشد شومپیتری سازگار است.

کليد     واژه ها:  بهره وری، رویکرد لوینسون و پترین، قرارداد بازار کار، شاخص شدت مهارت، 
صنایع رهبر.
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مقدمه

مطرح  بیش تر  رفاه  و  تولید  ارتقای سطح  برای  ضرورت  یک  عنوان  به  بهره وری  افزایش  امروزه 
می شود و دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره وری از مهم ترین اهداف اقتصادی کشورها 
به شمار می آید. در بسیاری از کشورهایی که در سال های اخیر رشد اقتصادی باالیی را تجربه کرده اند، 
تا 2013 به طور  اقتصاد چین طی سال های 1970  برای مثال،  بهره وری نقش بسزایی داشته است. 
متوسط نرخ رشدی برابر با 8/7 درصد داشته که 36 درصد آن از محل رشد بهره وری به دست آمده است 
و در مورد اقتصاد هند نیز متوسط رشد اقتصادی طی همان دوره برابر با 5/2 درصد بوده که 30 درصد 
آن از محل رشد بهره وری حاصل شده است )APO Productivity Databook, 2015(. آمار برآوردی در 
رابطه با ایران حاکی از آن است که در همان دوره زمانی، متوسط رشد اقتصادی برابر با 3/5 درصد بوده 
که سهم بهره وری در آن فقط یک درصد بوده است )APO Productivity Databook, 2015(. قابل ذکر 
است که متوسط نرخ رشد سالیانه بهره وری نیروی کار نیز در فاصله زمانی 2016-1990 برای کشور 
چین معادل 8/3 درصد و برای ایران 2/2 درصد بوده و فقط سه کشور در آسیا شرایطی بدتر از ایران 
داشته اند )APO Productivity Databook, 2015(. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حلقه مفقودۀ 
اقتصاد ایران پیش از آن که سرمایه یا منابع طبیعی باشد، پایین بودن سطح بهره وری است. به همین 
دلیل، سهم بهره وری کل عوامل تولید از رشد اقتصادی، در راستای همسو شدن با سیاست های اقتصاد 
مقاومتی در سند چشم انداز بیست ساله نظام، بیش از یک سوم هدفگذاری شده است. همچنین، تعداد 9 
بند از سیاست هاي کلي نظام که در اقتصاد مقاومتي با بهره وري ارتباط تنگاتنگي دارد، به تبیین »برنامه 

جامع بهره وري کشور« و نقش و جایگاه بهره وري در برنامه ششم توسعه اختصاص دارد.1
است.  اهمیت  حائز  زمینه  این  در  سیاستگذاری  و  بهره وری  بر  موثر  عوامل  شناسایی  این رو،  از 
در مطالعات انجام شده در این حوزه تاثیر عواملی چون تحقیق وتوسعه، سرمایه انسانی، و آموزش بر 
 Haltiwanger et al., 1999; Khodadad Kashi et al., 2012;( بهره وری مورد بررسی قرار گرفته است
Amini et al., 2018(. در این پژوهش سعی می شود تاثیر نحوه تعامل کارگران با شرکت مورد بررسی 

قرار گیرد. در این خصوص گیشتر و فالک )2002( معتقدند که شرایط کار عنصری کلیدی است که 
رابطه  و چشم انداز یک  تاثیر می گذارد  بهره وری  فرایند  بهبود  در  برای مشارکت  کارگران  تمایل  بر 
کوتاه مدت بین کارگر و کارفرما، این تمایل را کاهش می دهد. این در حالی است که انتظار می رود 
کارگران در فعالیت هایی که بازدهی باال و طوالنی مدت نصیب آن ها می گردد، انگیزۀ بیش تری برای 

1. https://rc.majlis.ir/fa/law/search?lu_approve_reference=lar1
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تالش و مشارکت در ارتقای تولید شرکت داشته باشند. از سوی دیگر، قراردادهای موقت به این دلیل 
مناسب  لحظه  در  را  مناسب  فرد  اشتغال  که  بگذارد  مثبت  اثر  کار  نیروی  بهره وری  بر  است  ممکن 
تسهیل می کند، غربال گری کارامدتری برای انتخاب کارگراِن بهتر است، و کارگران را تشویق می کند 
که تالش بیش تری برای تمدید قرارداد یا تبدیل به قرارداد دائم انجام دهند. در مجموع، اثر استفاده 
از قراردادهای موقت بر بهره وری روشن نیست و بررسی این مسئله که نوع قرارداد بازار کار و استفاده 
از شاغالن موقت در فعالیت های صنعتی تا چه اندازه می تواند بر بهره وری بنگاه ها موثر باشد، حائز 

اهمیت است.
در  تولید  عوامل  بهره وری کل  رشد  بر  کار  بازار  قرارداد  نوع  تاثیر  ارزیابی  پژوهش حاضر  هدف 
رقمی طرح جامع  داده های ساالنه کد های چهار  از  این منظور  برای  است.  ایران  کارخانه ای  صنایع 
آمارگیری از کار گاه های صنعتی باالتر از ده نفر کارکن مرکز آمار ایران، طی دوره زمانی 1385-1396 
استفاده شده است. برخالف این پژوهش، تعدادی از مطالعات گذشته بدون حل مشکل همزمانی، تابع 
اثرات ثابت برآورد نموده اند  از جمله حداقل مربعات معمولی و  اقتصادسنجی   تولید را به روش های 
)Yadollahzadeh Tabari  Khoshabi, 2011; Fetros et al., 2012; Mehregan  Soltani Sehat, 2014 و 
خاکسار، 1380؛ زراءنژاد و انصاری، 1386؛ امینی و مصلی، 1387(. روش حداقل مربعات معمولی، 
مسئله همزمانی را نادیده می گیرد. روش اثرات ثابت نیز بر این فرض استوار است که شوک بهره وری 
اتفاق می افتد. استفاده از روش  در طول زمان ثابت است، در حالی که این فرض در واقعیت کم تر 
لوینسون و پترین برای اندازه گیری بهره وری، ما را قادر می سازد که با در نظرگرفتن مشکل همزمانی 
در تابع تولید، شوک های بهره وری مشاهده نشده را کنترل کنیم و ضرایب بدون تورش و سازگاری را 

از تابع تولید برآورد نماییم. 
تاکنون در خصوص تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره وری در کشور ایران مطالعه ای صورت نگرفته 
است. نزدیک ترین مطالعات انجام یافته به پژوهش حاضر در داخل کشور، تاثیر انعطاف پذیری نیروی کار 
را بر نوآوری یا رقابت پذیری در صنایع مورد تجزیه وتحلیل قرار داده اند )Arbabiyan  Mirzaei, 2011 و 

رنانی و همکاران، 1387(. 
ادبیات  در  سهم  دو  حاضر  پژوهش  پترین،  و  لوینسون  روش  به  بهره وری  اندازه گیری  بر  عالوه 
)نیروهای شرکتی(  پیمانکاری  شاغالن  آمار  از  اوالً،  است:  کرده  ایجاد  ایران  در  بهره وری  به  مربوط 
با  ثانیاً،  از شاغالن موقتی استفاده شده است.  به عنوان معیاری  ایران  موجود در صنایع کارخانه ای 
استفاده از شاخص شدت مهارت، صنایع به دو گروه ماهر و غیرماهر تقسیم بندی شده و تاثیر اشتغال 
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موقت بر رشد بهره وری در هر یک از دو گروه صنایع مورد ارزیابی قرار گرفته است. ایده دیگر در این 
مطالعه، استفاده از متغیر کنترلی شکاف بهره وری هر بنگاه نسبت به بنگاه رهبر بر اساس ادبیات رشد 

شومپیتری است.
بنابراین، در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا نوع قرارداد بازار کار و اشتغال 
موقت کارکنان بر بهره وری صنایع ایران اثر معناداری دارد یا خیر، و نحوۀ تاثیرگذاری آن در صنایع 

ماهر و غیرماهر چگونه است؟
در ادامه، به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش اشاره می گردد. بخش سوم، به معرفی الگوی پژوهش 
ابتدا روش لوینسون و پترین به عنوان یکی از معتبرترین روش های  اختصاص دارد. در این بخش، 
اندازه گیری بهره وری )Van Beveren, 2012( معرفی می گردد. سپس مدل  تاثیر قرارداد موقتی نیروی 
کار بر بهره وری مورد بحث قرار می گیرد. در بخش چهارم، ضمن معرفی داده ها، ابتدا نتایج حاصل از 
برآورد مدل تابع تولید و روش لوینسون و پترین ارائه می شود و سپس نتایج حاصل از تخمین مدل  
اقتصاد سنجی مربوط به قرارداد موقتی نیروی کار و بهره وری صنایع کارخانه ای ایران، مورد بررسی و 

تحلیل قرار می گیرد. در نهایت، در بخش پنجم به تفسیر نتایج اشاره می شود. 

مبانینظریپژوهش

بهره وری به عنوان نسبت تولید به نهاده )ها( تعریف می شود. بهره وری را می توان با توجه به یک 
نهاده یا ترکیبی از نهاده ها اندازه گیری کرد. بهره وری جزئی یا تک عاملی، نسبت تولید )ارزش افزوده( 
به مقدار عامل تولیدی است که بهره وری برای آن تخمین زده می شود و بهره وری کل عوامل تولید 
تعریف  تولید  فرایند  در  استفاده  مورد  نهاده های  وزنی  مجموع  به  تولید  نسبت  عنوان  به   ،1)TFP(

می شود. منظور از بهره وری در پژوهش حاضر، بهره وری کل عوامل تولید است. 
اندازه گیری بهره وری به صورت پارامتریک، به ویژه بر اساس تابع تولید، نیاز به تخمین اقتصاد سنجی 
دارد. تخمین اقتصاد سنجی تابع تولید به روش حداقل مربعات معمولی، مبتنی بر فروضی از جمله 
استقالل متغیرهای توضیحی و جزء اخالل است. در حالی که عماًل ممکن است این طور نباشد و با 
ایجاد مسئله تورش همزمانی، تخمین دچار مشکل شود. همزمانی به این دلیل به وجود می آید که 
بهره وری توسط شرکت های بیشینه کننده سود )اما نه توسط پژوهشگر( زودتر مشاهده می شود که 
بر سطوح نهاده آن ها اثر می گذارد )Marschak  Andrews, 1944(. بنابراین، به این دلیل که برآورد 

1. Total Factor Productivity
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توابع تولید با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، شوک های بهره وری مشاهده نشده را در نظر 
نمی گیرد، به تخمین پارامترهای تورش دار منجر می شود. روش های اولیـ  پِیکس )1992(، و لوینسون 
و پترین )2003( دو روش ناپارامتریک اندازه گیری بهره وری در خصوص رفع مشکل همزمانی هستند.
بهره وری  به جای  سرمایه گذاری  متغیر  جایگزینی  با  که  است  نیمه پارامتریک  روشی   OP

مشاهده نشده شرکت، بخشی از خطا را که با نهاده ها مرتبط است کنترل می کند و مشکل همزمانی 
را در تابع تولید رفع می سازد. به دالیلی که در بخش الگوی پژوهش بیان می گردد، انتخاب متغیر 
جایگزین سرمایه گذاری، توسط لوینسون و پترین مورد انتقاد قرار گرفت. LP روش نیمه پارامتریک 
دیگری است که با معرفی متغیر نهاده واسطه به عنوان جایگزین بهره وری مشاهده نشده، سعی می کند 
مشکل همزمانی را در تابع تولید رفع سازد. روش آن ها شباهت زیادی به روش OP دارد. در صورتی 
که شوک های بهره وری تا حدی پایدار باشند، روش های نیمه پارامتریک OP و LP مطمئن ترین روش 

برای اندازه گیری رشد بهره وری هستند.
بحث بیشتر در خصوص مدل لوینسون و پترین را به بخش معرفی الگوی تخمین موکول می کنیم 
و در ادامۀ این بخش ادبیات مربوط به کانال های تاثیرگذار قراردادهای موقتی و دائمی بازار  کار بر 

بهره وری مورد بررسی قرار می گیرد.
تاثیر  بهره وری  بر  ذیل  کانال های  طریق  از  دائمی  یا  موقتی  قراردادهای  بازار  کار،  ادبیات  در   

می گذارند که در ادامه به آن می پردازیم:
- اشتغال موقت و انعطاف پذیری: شرکت ها تمایل دارند که نهاده هایشان را متناسب با نوسانات 
قرار  تقاضای محصول  نوسانات  تاثیر  اشتغال موقت می تواند تحت  برای  تقاضا  نمایند.  تعدیل  تقاضا 
گیرد. افزایش بی ثباتی در تقاضای محصول، استفاده کارفرما از قراردادهای موقتی اشتغال را افزایش 
می دهد تا در شرایط رکود اقتصادی، که تقاضا برای محصول کاهش می یابد، بنگاه با اخراج نیروی کار 
هزینه های خود را کاهش دهد. در این شرایط، تعدیل نیروی کار باعث افزایش بهره وری نیز می گردد.
- اشتغال موقت و غربال گری: یکی دیگر از جنبه های مهم قراردادهای موقتی این واقعیت است که 
می توان با غربال گری، کارگران جدید را جایگزین کارگران قبلی نمود. استفاده از قراردادهای موقتی 
برای غربال گری کارکنان جدید بالقوه، بهره وری را از دو طریق تحت تاثیر قرار می دهد. اوالً، اگرچه 
با  با کارکنان  پایین تر کارکنان موقتی در مقایسه  یا دستمزد  ثبات شغلی کم، رضایت شغلی کم تر 
قرارداد دائمی باعث کاهش انگیزه و کاهش بهره وری آن ها می گردد، نیروی کار موقت در طول دوره 
آزمایشی انگیزه دارد تالش خود را افزایش دهد تا کارفرما به او پیشنهاد قرارداد دائمی بدهد. افزایش 
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تالش، بهره وری نیروی کار را افزایش می دهد. ثانیاً، در صورتی که از کارکناِن دارای قرارداد موقتی 
به عنوان جایگزینی برای نیروی کار اصلی )دائمی( استفاده گردد، با کاهش اعتماد به تعهد شرکت، 

انگیزۀ نیروی کار دائمی، و در نتیجه، بهره وری او کاهش می یابد.
در  را  سرمایه گذاری  احتمال  موقت  قراردادهای  افزایش  انسانی:  سرمایه  و  موقت  اشتغال   -
با قراردادهای موقت معموالً در شرکت هایی  آموزش های تخصصی شرکت کاهش می دهد. کارگران 
استخدام می شوند که آموزِش ضمن خدمت کم تری دارند. فقدان آموزش به معنای سطوح پایین کسب 
مهارت است و اگر سرمایه انسانی تخصصی در شغل مهم تر از سرمایه انسانی عمومی باشد، بر بهره وری 

نیروی کار تاثیر می گذارد.
- اشتغال موقت و دستمزد: اگرچه انتظار بر این است که کارگران اشتغال موقت با توجه به این که 
کارگران  از  بیش تری  دستمزد  دارای  می شوند،  متحمل  شدن  بیکار  در خصوص  را  بیش تری  خطر 
غیرموقتی باشند، اما در عمل حتی دریافت کم تری از کارگران دائمی دارند. این موضوع نارضایتی 
شاغالن موقتی را افزایش می دهد و ممکن است افزایش اشتغال موقت اثر منفی بر بهره وری داشته 

 .)McGinnity et al., 2005( باشد
- اشتغال موقت، اعتماد و تعهد: اگرچه قرارداد موقتی با ایجاد ترس از دست دادن شغل در میان 
اما  از مشارکت آن ها در منازعات شغلی می کاهد،  کارکنان، غیبت کاری آن ها را کاهش می دهد و 
شیوه های مدیریت منابع انسانی مبتنی بر روابط کاری طوالنی مدت نوعی سرمایه گذاری در اعتماد و 
تعهد بین کارکنان و کارفرمایان است و می تواند به رشد بهره وری کمک کند. قراردادهای موقت به 
این دلیل که چالش  فراوانی را به وجود می آورد و نیروی کار را با احساس نبود امنیت شغلی، یأس و 

نومیدی و ناتوانی در برنامه ریزی برای آینده مواجه می کند، می تواند بهره وری را کاهش دهد. 
اثرات سرریز شاغالن موقتی بر شاغالن دائمی: ممکن است استدالل شود که قرارداد موقت   -
به عنوان یک تهدید برای شاغالن دائمی است و باعث افزایش بهره وری آن ها می گردد. این در حالی 
است که تعداد زیاد نیروی کار موقتی در شرکت بر تعهد شاغالن دائمی اثر منفی می گذارد و انگیزۀ 
بنابراین،  می کند.  بدتر  را  کارکنان  میان  روابط  حال  عین  در  و  می دهد  افزایش  را  آن ها  جابه جایی 

احتماالً اثرات سرریز نیروی کار موقتی بر کارکنان دائمی، بهره وری شرکت را کاهش می دهد.
- اشتغال موقت و انحراف فعالیت های اقتصادی: سطوح باالی قراردادهای موقت می تواند باعث 
تغییر فعالیت های اقتصادی در میان بخش های مختلف گردد. فعالیت هایی که بیش ترین سود را از 
اشتغال موقت می برند، معموالً متعلق به بخش هایی با بهره وری کم )کشاورزی، ساخت وساز، و هتلداری( 
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هستند. به همین دلیل، بخش هایی که قراردادهای موقت را ترویج می کنند، می توانند انگیزه هایی برای 
انحراف سرمایه گذاری به سمت آن ها ایجاد کنند و مانع ظهور فعالیت هایی با ارزش افزوده باالتر شوند. 

این موضوع باعث کاهش بهره وری در سطح کالن می گردد.
- اشتغال موقت و فناوری تولید: در حالی که ادبیات اقتصاد بر استفاده از نیروی کار موقت به 
عنوان پاسخی به نوسانات تقاضا متمرکز شده است، ادبیات مدیریت بر استانداردسازی تولید تاکید 
دارد )Aleksynska  Berg, 2016(. ساده سازی وظایف ناشی از فناوری به این معناست که در صورت 
امکان، کارها توسط کارگراِن با مهارت کم تر که به آموزش کم و دوره زمانی استخدام کوتاه تری نیاز 
دارند، انجام شوند. در نتیجه، جابه جایی نیروی کار برای شرکت ها هزینۀ کم تری دارد و انگیزۀ کم تری 
برای ایجاد روابط کاری طوالنی مدت وجود دارد. پس بهتر است در شرکت هایی با فناوری پایین از 
نیروی کار موقتی استفاده شود. از سوی دیگر، فناوری های پیچیده ممکن است نیاز به دانش خاص 
شرکت را افزایش دهد و برای صرفه جویی در هزینه های آموزشی و حفظ دانش آن ها، نیاز به نیروی 
کار موقت را کاهش دهد. عالوه بر این، ممکن است داشتن نیروی کار باثبات مزایایی داشته باشد که 

در آن کارگر تشویق می شود با مشکالت ارتباط برقرار کند و نوآوری ها را پیشنهاد دهد.
 در مجموع می توان گفت تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره وری در سطح نظری مبهم است و 
ممکن است به مقدار و کاربرد آن در صنایع مختلف بستگی داشته باشد. بنابراین، به شواهد تجربی 

نیاز دارد. در ادامه سعی می شود به مهم ترین مطالعات انجام یافته در این خصوص اشاره شود.
رنانی و همکاران )1387(، نشان می دهند که در فعالیت های صنعتی با سطح فناوری پایین، بنگاه 
اربابیان  دهد.  افزایش  را  خود  رقابت پذیری  غیر رسمی،  استخدامی  روش های  از  استفاده  با  می تواند 
غالب  انعطاف پذیری  منفی  اثرات  برتر،  فناوري  با  صنایع  در  که  می کنند  بیان   ،)2011( میرزایی  و 
با  قراردادهایی  بین  معناداری  و  مثبت  رابطه  که  می دهد  نشان   ،)1397( یوسفی  یافته های  است. 
مدت غیرثابت و نوآوری وجود دارد، اما قراردادهای موقت و مدت معین رابطه مثبت و معناداری با 

شاخص های نوآوری ندارند.
مطالعات تجربی انجام یافته در خارج از کشور در مورد تاثیر قرارداد بازار کار بر بهره وری به نسبت 

وسیع و در عین حال دارای نتایج متفاوتی است.
نتایج برخی از مطالعات داللت بر تاثیر مثبت اشتغال موقت بر بهره وری دارد. هاگن )2001(، با 
استفاده از داده های شرکت های آلمانی گزارش می دهد، از آن جا که استفاده از قراردادهای مدت معین، 
سرعت تعدیل نیروی کار را با تغییرات در تقاضای محصول افزایش می دهد، باعث افزایش بهره وری 
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نیروی کار می گردد. آروانیتیس )2005(، نیز درمی یابد که اگرچه کار پاره وقت با میانگین بهره وری 
نیروی کار در شرکت های سوییسی رابطه منفی دارد، اما در شرکت هایی با سرمایه انسانی باال، تاثیر 
از  داده های حاصل  تجزیه وتحلیل  با  ریفان )2005(،  و  انگالند  دارد.  بهره وری  بر  معناداری  و  مثبت 
از  بیش تر  افزایش حقوق  بدون  موقت  کارگران  که  می گیرند  نتیجه  کار سوییس  نیروی  نظرسنجی 
صنایع  داده های  از  شواهدی  با   ،)2016( همکاران  و  دوالدو  می کنند.  اضافه کاری  دائمی  کارگران 
کارخانه ای اسپانیا درمی یابند که کارگران موقت با انگیزه تبدیل به نیروی کار دائمی، تالش بیش تری 
نسبت به کارگران دائمی از خود نشان می دهند. برایسون )2013(، با استفاده از داده های شرکت های 
 1)TAW( نیروی کار آژانس موقت  از کارکنان  استفاده  برای  انگیزۀ کارفرما  بریتانیایی درمی یابد که 
کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری است. البته نتایج نشان می دهد که این موضوع بر عملکرد مالی 
نارضایتی  کار،  نیروی  جایگزینی  به  مربوط  تهدید  و  فشرده  کار  ولی  می گذارد،  مثبت  تاثیر  شرکت 

کارکنان را افزایش می دهد.
نتایج تعداد دیگری از مطالعات نیز داللت بر تاثیر منفی اشتغال موقت بر عملکرد شرکت دارد. 
انعطاف پذیر احتماالً  بازار کار  یافته های کالین کنشت و همکاران )2006(، نشان می دهد که اگرچه 
بیکاری را کاهش می دهد و شغل ایجاد می کند، اما به دلیل وجود مسائلی از قبیل مخاطره اخالقی و 
مشکالت تخصیص به واسطه جابه جایی زیاد کارکنان، موجب کاهش نوآوری و رشد بهره وری می گردد. 
به طور مشابه، بوئری و گاریبالدی )2007( در مدلی با شرایط نااطمینانی نشان می دهند که اگرچه 
اصالحات بازار کار به شکل افزایش انعطاف پذیری نیروی کار، رشد اشتغال را در پی دارد، ولی موجب 
آن  در  که  تولیدی  تابع  برآورد  با  مارکانته )2010(،  و  اورتگا  کار می گردد.  نیروی  بهره وری  کاهش 
نیروی کار موثر به صورت نسبتی از کارگران دائمی، موقت، و خوداشتغالی است، نشان می دهند که 
در بیش تر بخش ها، افزایش قراردادهای موقت به قیمت کاهش تعداد کارگران دائمی تمام شده است. 
همچنین، این قراردادها در بخش هایی مثل صنایع کارخانه ای و انرژی که دارای سرمایه انسانی باالیی 
هستند، اثر منفی بر بهره وری نیروی کار داشته است. این پژوهش دیدگاهی را تقویت می کند که در 
آن استفاده بیش از حد از نیروی کار موقت می تواند مانع رشد بهره وری نیروی کار در شرکت ها شود. 
سترولو و همکاران )2019(، در رابطه بین اشتغال موقت و نوآوری محصول با تمرکز بر پنج اقتصاد 
بزرگ اروپایی به این نتیجه می رسند که اشتغال موقت با نوآورِی محصول ضعیف تری همراه است و 
همبستگی منفی بین اشتغال موقت و نوآوری در بخش هایی که دانش تخصصی شرکت برای توسعه 

1. Temporary Agency Workers
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نوآوری ها حیاتی است، قوی تر است. سیریلو و ریچی )2020(، با استفاده از داده های تابلویی مربوط به 
شرکت های مالی و غیرکشاورزی ایتالیایی به این نتیجه دست می یابند که اوالً، استفاده از قراردادهای 
موقت با کاهش بهره وری نیروی کار و دستمزد مرتبط است. ثانیاً، شرکت هایی با بهره وری و دستمزد 
پایین برای کم کردن هزینه های نیروی کار، در مشاغل دائمی نیز از شاغالن موقتی استفاده می کنند.

در کنار مطالعات فوق، تعدادی از پژوهشگران به نتایج متفاوت و غیر قطعی در مورد نوع قرارداد 
بازار کار و بهره وری دست یافتند. اوئر و همکاران )2005(، ماندگاری و مدت تصدی شغل را برای 
ثبات  این  که  می کنند  اظهار  این،  وجود  با  می دانند.  ضروری  شرکت  بهره وری  و  کارگران  امنیت 
بر  نامطلوبی  تاثیرات  نیز همراه شود و دوره تصدی طوالنی مدت و کوتاه مدت  انعطاف پذیری  با  باید 
با نرخ های اشتغال پایین تر همراه است و دوره  بهره وری دارند. میانگین طوالنی مدت تصدی معموالً 
کوتاه مدت تصدی نیز نگرانی های نیروی کار را افزایش می دهد. دامیان و پمپئی )2010(، در مورد 
تاثیر قراردادهای موقت بر بهره وری به نتایج متفاوتی در کشورهای مختلف اروپایی دست می یابند. 
پاره وقت و ساعتی، سرمایه گذاری در کسب  قراردادهای مدت معین، کار  نتیجه می گیرند که  آن ها 
مهارت ها را کاهش می دهد، در حالی که  قوانین حفاظت از اشتغال روابط بلندمدت، نیروی کار و 
شرکت را ارتقا می دهد و موجب افزایش بهره وری می گردد. هیرش و مولر )2012(، یک رابطه معکوس 
U- شکل بین استفاده از کارکنان آژانس موقت نیروی کار و عملکرد شرکت های آلمانی پیدا می کنند. 

غربال گری  از  نشانه ای  می تواند  شرکت  در  موقت  اشتغال  پایین  سهم  که  می کنند  استدالل  آن ها 
بین  گسترده تر  جایگزینی  از  نشانه ای  می تواند  آن  باالی  سهم  که  حالی  در  باشد،  جدید  کارگران 
استخدام دائمی به موقت باشد که احتماالً انگیزه و تعهد نیروی کار را کاهش می دهد. آدسی )2014(، 
اظهار می کند که استدالل های مختلف در مورد اثر قراردادهای موقت بین بخش های ماهر و غیرماهر 
به انگیزۀ استفاده از این قراردادها توسط کارفرما بستگی دارد. اگر در بخش های ماهر، قراردادهای 
موقت به انگیزه غربال گری کارگران صورت گیرد، این دیدگاه انگیزه و تالش کارگران موقت را برای 
کسب آموزش های تخصصی شرکت افزایش می دهد. همچنین، باعث افزایش تمایل شرکت ها به ارائه 
آموزش های ضمن خدمت و تخصصی می گردد. از سوی دیگر، اگر قراردادهای موقت به انگیزه نیروی 
کار ارزان تر بکار رود، هزینه کمبود آموزش نیروی کار و تالش کم تر کارگران می تواند به تاثیر منفی 

قراردادهای موقت بر بهره وری منجر گردد. 
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معرفیالگویپژوهش

در بخش مقدماتي پژوهش حاضر اشاره شد که اثر نوع قرارداد بازار کار بر بهره وري صنایع ایران 
ارزیابي مي شود. به منظور اجتناب از مشکل همزماني در تخمین مدل از رویکرد لوینسون و پترین 
استفاده مي شود. توضیح بیش تر این که در تخمین تابع تولید همواره این نگراني وجود دارد که بین  
نهاده ها و شوک مشاهده نشده بهره وري همبستگي وجود داشته باشد. بنگاه هاي بیشینه کننده سود 
نسبت به شوک مثبت بهره وري از طریق بسط تولید واکنش نشان مي دهند و بر اساس همین، اقدام 
به استخدام بیش تر نهاده ها مي کنند و به هنگام مواجه با شوک منفي بهره وري، سطح تولید و میزان 
بکارگیري نهاده ها را کاهش مي دهند. اولي و پِیکس )1992(، براي کنترل همزمانی از سرمایه گذاري 
به عنوان جانشیني براي شوک مشاهده نشده در بهره وري استفاده می کنند تا تخمین های به دست آمده 
سازگار باشند. در واقع، آن ها معتقد بودند هر بنگاه ویژگی خاص خود را دارد که قابل مشاهده نیست 
می کند.  تصمیم گیری  نهاده ها  بکارگیری  و  تولید  تعیین  به  نسبت  خاص  ویژگی  این  تاثیر  تحت  و 

بی توجهی به ویژگی خاص بنگاه، موجب تخمین ناسازگار می شود.
لوینسون و پترین )2003(، در ادامۀ اثر اولي و پِیکس )1992( اظهار داشتند که نهاده های واسطه 
در مقایسه با سرمایه گذاری جانشین مناسب تری برای شوک های بهره وری است. آن ها برای این نظر 

خود مزایایی را به نفع نهاده های واسطه و مشکالتی را در ارتباط با سرمایه گذاری مطرح کردند.
اولین مزیت این است که نهاده های واسطه به طور کامل نسبت به شوک بهره وری واکنش نشان 
نشان می دهد.  واکنش  بهره وری  به بخش مشاهده ناپذیر  تنها  در حالی که سرمایه گذاری  می دهند. 
توضیح بیش تر این که اگر سرمایه نسبت به بخش پیش بینی پذیر بهره وری واکنش نشان داده باشد، 
در این صورت سرمایه گذاری تنها به بخش پیش بینی ناپذیر بهره وری واکنش نشان می دهد و مقداری 
همبستگی بین رگرسورها و عبارت خطا همچنان باقی می ماند. ثانیاً، وقتی از سرمایه گذاری به عنوان 
آن ها  سرمایه گذاری  که  بنگاه هایی  تمام  باید  صورت  این  در  شود،  استفاده  نهاده ها  شوک  جانشین 
صفر است، کنار گذاشته شوند. سرمایه گذاري به طور یکنواخت صورت نمي گیرد، بلکه در یک دوره 
زماني مقادیر سرمایه گذاري ممکن است زیاد باشد و در دوره هاي دیگر ممکن است صفر باشد. در 
نتیجه، سرمایه گذاري نسبت به شوک بهره وري به طور یکنواخت واکنش نشان نمي دهد. ولی استفاده 
از نهاده  واسطه با چنین مشکلی مواجه نیست و به صورت یکنواخت به شوک بهره وری واکنش نشان 
می دهد. ثالثاً، وقتی هزینه های تعدیل قابل توجه و مهم باشد، استفاده از نهادۀ واسطه مناسب تر است، 
زیرا هزینه های تعدیل موجب می شود که تابع تقاضا برای سرمایه گذاری دچار شکستگی شود و در 
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نتیجه بنگاه ها نمی توانند به طور کامل نسبت به شوک بهره وری واکنش نشان دهند و جزء اختالل و 
متغیر های توضیحی  همبسته خواهند بود. نهاده واسطه از این جهت که تغییر وضعیت نیست، جانشین 

مناسبی برای شوک بهره وری است.
از  تابعی  تولید  لگاریتم  کنید  فرض  پترین،  و  لوینسون  روش  در خصوص  بیش تر  توضیح  برای 

لگاریتم سه نهاده نیروی کار، موجودی سرمایه، و نهاده های واسطه باشد:  

6 
 

 الگوی پژوهش معرفی
شود. به منظور اجتناب از وری صنایع ایران ارزیابی می بر بهره نوع قرارداد بازار کاراشاره شد که اثر  پژوهش حاضردر بخش مقدماتی 

که در تخمین تابع تولید همواره تر اینشود. توضیح بیشمیپترین استفاده و  مشکل همزمانی در تخمین مدل از رویکرد لوینسون
کننده سود بیشینههای همبستگی وجود داشته باشد. بنگاه وری نشده بهرهها و شوک مشاهده که بین  نهاده این نگرانی وجود دارد

ها  تر نهادهبه استخدام بیش اقدام ،همین د و بر اساسنده وری از طریق بسط تولید واکنش نشان می نسبت به شوک مثبت بهره
 سیکاولی و پِ دهند.ها را کاهش می رگیری نهادهسطح تولید و میزان بکا ،وری کنند و به هنگام مواجه با شوک منفی بهره می

تا  کنندمیوری استفاده نشده در بهرهه عنوان جانشینی برای شوک مشاهدهگذاری باز سرمایه کنترل همزمانیبرای  ،(1772)
و  ستیمشاهده نخاص خود را دارد که قابل یژگیها معتقد بودند هر بنگاه وآن ،آمده سازگار باشند. در واقعدست ههای ب تخمین

خاص بنگاه،  یژگیوبه  یتوجه بیکند.  می یریگمیها تصم نهاده یریو بکارگ دیتول نییخاص نسبت به تع یگیژو نیا ریتحت تاث
 شود. ناسازگار می نیموجب تخم

گذاری  با سرمایه سهیهای واسطه در مقا نهاده که اظهار داشتند (1772)س یکاولی و پِاثر  ۀدر ادام ،(2113) نیترو پ نسونیلو
را در  یمشکالت و واسطه های را به نفع نهاده ییاینظر خود مزا نیا یها برا. آناست وری بهرهی ها شوک یبرا یتر مناسب نیجانش

 .گذاری مطرح کردند ارتباط با سرمایه
گذاری  . در حالی که سرمایهدهند نش نشان میکوری وا طور کامل نسبت به شوک بهره ههای واسطه ب نهادهاولین مزیت این است که 

 پذیربینی نسبت به بخش پیش هیاگر سرما کهنیا ترشیب حی. توضدهد اکنش نشان میوری و بهره ناپذیرمشاهدهبخش تنها به 
و  دهد وری واکنش نشان می بهره ناپذیربینی گذاری تنها به بخش پیش صورت سرمایه نیدر ا ،وری واکنش نشان داده باشد بهره

ها  شوک نهاده نیگذاری به عنوان جانش از سرمایه یوقت ،ثانیاً ماند. ی میو عبارت خطا همچنان باق ورهارگرس نیب یهمبستگ یمقدار
طور  هگذاری ب سرمایه .دنه شوشتکنار گذا ،است ها صفرآن گذاری که سرمایه هایی تمام بنگاه دیصورت با نیدر ا ،استفاده شود

های دیگر ممکن است  دورهگذاری ممکن است زیاد باشد و در در یک دوره زمانی مقادیر سرمایه بلکه، گیرد یکنواخت صورت نمی
واسطه   استفاده از نهاده یدهد. ول طور یکنواخت واکنش نشان نمی هوری ب گذاری نسبت به شوک بهره سرمایه ،در نتیجه .صفر باشد

 لیهای تعد هزینه یوقت ،دهد. ثالثاً وری واکنش نشان می صورت یکنواخت به شوک بهرهه و ب ستیمواجه ن یمشکل نیبا چن
 یتابع تقاضا برا که شود موجب می لیهای تعد هزینه رایز ،تر است واسطه مناسب ۀاستفاده از نهاد ،و مهم باشد توجهقابل

وری واکنش نشان دهند و جزء  طور کامل نسبت به شوک بهره هتوانند ب ها نمیبنگاه جهیشود و در نت یگذاری دچار شکستگ سرمایه
شوک  یبرا یمناسب نیجانش ،ستین تیوضع رییجهت که تغ نید بود. نهاده واسطه از اهمبسته خواهن  یحیتوض یها ریو متغ تاللاخ

 وری است. بهره
کار، موجودی وی فرض کنید لگاریتم تولید تابعی از لگاریتم سه نهاده نیر ،تر در خصوص روش لوینسون و پترینبرای توضیح بیش

 های واسطه باشد:   و نهاده ،سرمایه
(1)  

     1                             
 کنندمیاشاره  (2113) نیترو پ نسونیلو ،امگا ءدر خصوص جز( است. پژوهشگرنشده )مشاهده مشاهده بنگاهوری قابل جزء بهره  

منجر گذارد و همین امر به مشکل همزمانی در تخمین تابع تولید  بر میزان نهاده تاثیر می پس ،یک متغیر وضعیت است ءکه این جز
بدون توجه به مشکل همزمانی فوق )همبستگی  حداقل مربعات معمولیدر صورتی که برای تخمین تابع تولید از روش . شود می

 آید. دست می هاری بگهای ناساز تخمین ،دوهای توضیحی( استفاده ش نشده و متغیروری مشاهده شوک بهره
ها به آن  و شوکی است که هیچ کدام از نهاده نداردها تاثیری  که بر تصمیم بنگاه در انتخاب نهادهاست قابل مشاهده جزء غیر  

گیری یا سایر  انحراف غیرقابل انتظار از میانگین به واسطه خطای اندازه ۀدهندنشاند. این جزء خطای تصادفی و ده پاسخ نمی
 .استه سفید و نوف شرایط خارجی است

 Van) آورنددست می هب (2)وری کل عوامل تولید را از رابطه  و لگاریتم بهره زنندمی( را تخمین 1تجربی رابطه ) پژوهشگران، معموالً

Beveren, 2012)  : 
(2) 

 1̂   ̂        ̂      ̂      ̂      

              )1(
امگا،  جزء  خصوص  در  است.  پژوهشگر(  )مشاهده نشده  بنگاه  قابل مشاهده  بهره وری  جزء   

6 
 

 الگوی پژوهش معرفی
شود. به منظور اجتناب از وری صنایع ایران ارزیابی می بر بهره نوع قرارداد بازار کاراشاره شد که اثر  پژوهش حاضردر بخش مقدماتی 

که در تخمین تابع تولید همواره تر اینشود. توضیح بیشمیپترین استفاده و  مشکل همزمانی در تخمین مدل از رویکرد لوینسون
کننده سود بیشینههای همبستگی وجود داشته باشد. بنگاه وری نشده بهرهها و شوک مشاهده که بین  نهاده این نگرانی وجود دارد

ها  تر نهادهبه استخدام بیش اقدام ،همین د و بر اساسنده وری از طریق بسط تولید واکنش نشان می نسبت به شوک مثبت بهره
 سیکاولی و پِ دهند.ها را کاهش می رگیری نهادهسطح تولید و میزان بکا ،وری کنند و به هنگام مواجه با شوک منفی بهره می

تا  کنندمیوری استفاده نشده در بهرهه عنوان جانشینی برای شوک مشاهدهگذاری باز سرمایه کنترل همزمانیبرای  ،(1772)
و  ستیمشاهده نخاص خود را دارد که قابل یژگیها معتقد بودند هر بنگاه وآن ،آمده سازگار باشند. در واقعدست ههای ب تخمین

خاص بنگاه،  یژگیوبه  یتوجه بیکند.  می یریگمیها تصم نهاده یریو بکارگ دیتول نییخاص نسبت به تع یگیژو نیا ریتحت تاث
 شود. ناسازگار می نیموجب تخم

گذاری  با سرمایه سهیهای واسطه در مقا نهاده که اظهار داشتند (1772)س یکاولی و پِاثر  ۀدر ادام ،(2113) نیترو پ نسونیلو
را در  یمشکالت و واسطه های را به نفع نهاده ییاینظر خود مزا نیا یها برا. آناست وری بهرهی ها شوک یبرا یتر مناسب نیجانش

 .گذاری مطرح کردند ارتباط با سرمایه
گذاری  . در حالی که سرمایهدهند نش نشان میکوری وا طور کامل نسبت به شوک بهره ههای واسطه ب نهادهاولین مزیت این است که 

 پذیربینی نسبت به بخش پیش هیاگر سرما کهنیا ترشیب حی. توضدهد اکنش نشان میوری و بهره ناپذیرمشاهدهبخش تنها به 
و  دهد وری واکنش نشان می بهره ناپذیربینی گذاری تنها به بخش پیش صورت سرمایه نیدر ا ،وری واکنش نشان داده باشد بهره

ها  شوک نهاده نیگذاری به عنوان جانش از سرمایه یوقت ،ثانیاً ماند. ی میو عبارت خطا همچنان باق ورهارگرس نیب یهمبستگ یمقدار
طور  هگذاری ب سرمایه .دنه شوشتکنار گذا ،است ها صفرآن گذاری که سرمایه هایی تمام بنگاه دیصورت با نیدر ا ،استفاده شود

های دیگر ممکن است  دورهگذاری ممکن است زیاد باشد و در در یک دوره زمانی مقادیر سرمایه بلکه، گیرد یکنواخت صورت نمی
واسطه   استفاده از نهاده یدهد. ول طور یکنواخت واکنش نشان نمی هوری ب گذاری نسبت به شوک بهره سرمایه ،در نتیجه .صفر باشد

 لیهای تعد هزینه یوقت ،دهد. ثالثاً وری واکنش نشان می صورت یکنواخت به شوک بهرهه و ب ستیمواجه ن یمشکل نیبا چن
 یتابع تقاضا برا که شود موجب می لیهای تعد هزینه رایز ،تر است واسطه مناسب ۀاستفاده از نهاد ،و مهم باشد توجهقابل

وری واکنش نشان دهند و جزء  طور کامل نسبت به شوک بهره هتوانند ب ها نمیبنگاه جهیشود و در نت یگذاری دچار شکستگ سرمایه
شوک  یبرا یمناسب نیجانش ،ستین تیوضع رییجهت که تغ نید بود. نهاده واسطه از اهمبسته خواهن  یحیتوض یها ریو متغ تاللاخ

 وری است. بهره
کار، موجودی وی فرض کنید لگاریتم تولید تابعی از لگاریتم سه نهاده نیر ،تر در خصوص روش لوینسون و پترینبرای توضیح بیش

 های واسطه باشد:   و نهاده ،سرمایه
(1)  

     1                             
 کنندمیاشاره  (2113) نیترو پ نسونیلو ،امگا ءدر خصوص جز( است. پژوهشگرنشده )مشاهده مشاهده بنگاهوری قابل جزء بهره  

منجر گذارد و همین امر به مشکل همزمانی در تخمین تابع تولید  بر میزان نهاده تاثیر می پس ،یک متغیر وضعیت است ءکه این جز
بدون توجه به مشکل همزمانی فوق )همبستگی  حداقل مربعات معمولیدر صورتی که برای تخمین تابع تولید از روش . شود می

 آید. دست می هاری بگهای ناساز تخمین ،دوهای توضیحی( استفاده ش نشده و متغیروری مشاهده شوک بهره
ها به آن  و شوکی است که هیچ کدام از نهاده نداردها تاثیری  که بر تصمیم بنگاه در انتخاب نهادهاست قابل مشاهده جزء غیر  

گیری یا سایر  انحراف غیرقابل انتظار از میانگین به واسطه خطای اندازه ۀدهندنشاند. این جزء خطای تصادفی و ده پاسخ نمی
 .استه سفید و نوف شرایط خارجی است

 Van) آورنددست می هب (2)وری کل عوامل تولید را از رابطه  و لگاریتم بهره زنندمی( را تخمین 1تجربی رابطه ) پژوهشگران، معموالً

Beveren, 2012)  : 
(2) 

 1̂   ̂        ̂      ̂      ̂      

لوینسون و پترین )2003( اشاره می کنند که این جزء یک متغیر وضعیت است، پس بر میزان نهاده 
تاثیر مي گذارد و همین امر به مشکل همزماني در تخمین تابع تولید منجر مي شود. در صورتي که براي 
تخمین تابع تولید از روش حداقل مربعات معمولی بدون توجه به مشکل همزماني فوق )همبستگي 
شوک بهره وري مشاهده نشده و متغیر هاي توضیحي( استفاده شود، تخمین هاي ناسازگاري به دست 

مي آید.
 جزء غیرقابل مشاهده است که بر تصمیم بنگاه در انتخاب نهاده ها تاثیری ندارد و شوکی است 
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β0̂ + ω̂ = yit − βl̂lit − βk̂kit − βm̂mit                                                                                                  
β0بنابراین  + ω دهد.وری کل بنگاه را نشان میلگاریتم بهره 

و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسطنهاده تقاضا برای، (2003) نیترو پ نسونیلو
 : کنندمیسرمایه فرض 

 (3) 
mit = m(kit. ωit) , ∂m

∂ω > 0                                                                                                                
توان با باشد، میω نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و های واسطه یک تابع فزاینده یک به یکتقاضا برای نهادهکه با فرض این

 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر ωمعکوس نمودن تابع فوق، 
(4) 

ωit = ω(kit. mit)                                                                                                                              
 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزشبهافزوده از ماکه ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به اینبا در نظرگرفتن ارزش

بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه )ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آیددست میهب
  :کرد

 (5) 
vit = β0 + βulu

it + βsls
it + βkkit + ωit + ȵit                                                                                                 

.kit)∅ جایگذاری  (،5)در رابطه  mit) = β0 + βkkit  کنیم:       بازنویسی می (6رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه )را انجام می 
(6) 

vit = βulu
it + βsls

it + ∅(kit. mit) + ɳit   
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2003) نیترو پ نسونیلو

( 6رابطه ) با گرفتن امید ریاضی. بهره برد (1998) 1رابینسونتوان از روش کار می دست آوردن ضرایب نیرویهب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(7) 
E[vt|kt. mt] = E[lt

u|kt. mt]βu + E[lt
s|kt. mt]βs + ∅(kt. mt)                                                                     

  آید:دست میهبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

vt − E[vt|kt. mt] = (lt
u − E[lt

u|kt. mt])βu + (lt
s − E[lt

s|kt. mt])βs + ɳt                                                     
 توان دریافت که:( می8از رابطه )

vt أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین  − E[vt|kt. mt] هایعبارت روی  (lt
u − E[lt

u|kt. mt]) و(lt
s − E[lt

s|kt. mt])  تخمین
 آورد.میدست هماهر و ماهر بغیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیردذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
.E(v|mبرآوردی از  kو  mروی  vبا رگرسیون  -1 k)  امید ریاضی(v  به شرطm. kو شودمی دست آوردهه( ب v − E(v|m. k) 

.v(mمحاسبه و  k) د.گردنامگذاری می 

.E(lu|mبرآوردی از  kو  mروی  luبا رگرسیون  -2 k) و آیدمیدست هب lu − E(l|m. k)  محاسبه وx1 شود.نامگذاری می 

.E(ls|mبرآوردی از  kو  mروی  lsبا رگرسیون  -3 k) و آیدمیدست هب ls − E(l|m. k)  محاسبه وx2 شود.نامگذاری می 

.v(m أبدون عرض از مبد OLSیک مدل  k)  رویx2و x1 کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب بانجام می
 رسد.جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد پارامترهای  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهدروش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه دی سرمایه و نهادهموجو

.m)∅ ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1 k) آید:دست میهبه صورت زیر ب   

                                                           
1. Robinson 

که هیچ کدام از نهاده ها به آن پاسخ نمی دهد. این جزء خطای تصادفی و نشان دهندۀ انحراف غیرقابل 
انتظار از میانگین به واسطه خطای اندازه گیری یا سایر شرایط خارجی است و نوفه سفید است.

معموالً، پژوهشگران تجربی رابطه )1( را تخمین می زنند و لگاریتم بهره وری کل عوامل تولید را 
  :)Van Beveren, 2012( به دست می آورند )از رابطه )2
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 الگوی پژوهش معرفی
شود. به منظور اجتناب از وری صنایع ایران ارزیابی می بر بهره نوع قرارداد بازار کاراشاره شد که اثر  پژوهش حاضردر بخش مقدماتی 

که در تخمین تابع تولید همواره تر اینشود. توضیح بیشمیپترین استفاده و  مشکل همزمانی در تخمین مدل از رویکرد لوینسون
کننده سود بیشینههای همبستگی وجود داشته باشد. بنگاه وری نشده بهرهها و شوک مشاهده که بین  نهاده این نگرانی وجود دارد

ها  تر نهادهبه استخدام بیش اقدام ،همین د و بر اساسنده وری از طریق بسط تولید واکنش نشان می نسبت به شوک مثبت بهره
 سیکاولی و پِ دهند.ها را کاهش می رگیری نهادهسطح تولید و میزان بکا ،وری کنند و به هنگام مواجه با شوک منفی بهره می

تا  کنندمیوری استفاده نشده در بهرهه عنوان جانشینی برای شوک مشاهدهگذاری باز سرمایه کنترل همزمانیبرای  ،(1772)
و  ستیمشاهده نخاص خود را دارد که قابل یژگیها معتقد بودند هر بنگاه وآن ،آمده سازگار باشند. در واقعدست ههای ب تخمین

خاص بنگاه،  یژگیوبه  یتوجه بیکند.  می یریگمیها تصم نهاده یریو بکارگ دیتول نییخاص نسبت به تع یگیژو نیا ریتحت تاث
 شود. ناسازگار می نیموجب تخم

گذاری  با سرمایه سهیهای واسطه در مقا نهاده که اظهار داشتند (1772)س یکاولی و پِاثر  ۀدر ادام ،(2113) نیترو پ نسونیلو
را در  یمشکالت و واسطه های را به نفع نهاده ییاینظر خود مزا نیا یها برا. آناست وری بهرهی ها شوک یبرا یتر مناسب نیجانش

 .گذاری مطرح کردند ارتباط با سرمایه
گذاری  . در حالی که سرمایهدهند نش نشان میکوری وا طور کامل نسبت به شوک بهره ههای واسطه ب نهادهاولین مزیت این است که 

 پذیربینی نسبت به بخش پیش هیاگر سرما کهنیا ترشیب حی. توضدهد اکنش نشان میوری و بهره ناپذیرمشاهدهبخش تنها به 
و  دهد وری واکنش نشان می بهره ناپذیربینی گذاری تنها به بخش پیش صورت سرمایه نیدر ا ،وری واکنش نشان داده باشد بهره

ها  شوک نهاده نیگذاری به عنوان جانش از سرمایه یوقت ،ثانیاً ماند. ی میو عبارت خطا همچنان باق ورهارگرس نیب یهمبستگ یمقدار
طور  هگذاری ب سرمایه .دنه شوشتکنار گذا ،است ها صفرآن گذاری که سرمایه هایی تمام بنگاه دیصورت با نیدر ا ،استفاده شود

های دیگر ممکن است  دورهگذاری ممکن است زیاد باشد و در در یک دوره زمانی مقادیر سرمایه بلکه، گیرد یکنواخت صورت نمی
واسطه   استفاده از نهاده یدهد. ول طور یکنواخت واکنش نشان نمی هوری ب گذاری نسبت به شوک بهره سرمایه ،در نتیجه .صفر باشد

 لیهای تعد هزینه یوقت ،دهد. ثالثاً وری واکنش نشان می صورت یکنواخت به شوک بهرهه و ب ستیمواجه ن یمشکل نیبا چن
 یتابع تقاضا برا که شود موجب می لیهای تعد هزینه رایز ،تر است واسطه مناسب ۀاستفاده از نهاد ،و مهم باشد توجهقابل

وری واکنش نشان دهند و جزء  طور کامل نسبت به شوک بهره هتوانند ب ها نمیبنگاه جهیشود و در نت یگذاری دچار شکستگ سرمایه
شوک  یبرا یمناسب نیجانش ،ستین تیوضع رییجهت که تغ نید بود. نهاده واسطه از اهمبسته خواهن  یحیتوض یها ریو متغ تاللاخ

 وری است. بهره
کار، موجودی وی فرض کنید لگاریتم تولید تابعی از لگاریتم سه نهاده نیر ،تر در خصوص روش لوینسون و پترینبرای توضیح بیش

 های واسطه باشد:   و نهاده ،سرمایه
(1)  

     1                             
 کنندمیاشاره  (2113) نیترو پ نسونیلو ،امگا ءدر خصوص جز( است. پژوهشگرنشده )مشاهده مشاهده بنگاهوری قابل جزء بهره  

منجر گذارد و همین امر به مشکل همزمانی در تخمین تابع تولید  بر میزان نهاده تاثیر می پس ،یک متغیر وضعیت است ءکه این جز
بدون توجه به مشکل همزمانی فوق )همبستگی  حداقل مربعات معمولیدر صورتی که برای تخمین تابع تولید از روش . شود می

 آید. دست می هاری بگهای ناساز تخمین ،دوهای توضیحی( استفاده ش نشده و متغیروری مشاهده شوک بهره
ها به آن  و شوکی است که هیچ کدام از نهاده نداردها تاثیری  که بر تصمیم بنگاه در انتخاب نهادهاست قابل مشاهده جزء غیر  

گیری یا سایر  انحراف غیرقابل انتظار از میانگین به واسطه خطای اندازه ۀدهندنشاند. این جزء خطای تصادفی و ده پاسخ نمی
 .استه سفید و نوف شرایط خارجی است

 Van) آورنددست می هب (2)وری کل عوامل تولید را از رابطه  و لگاریتم بهره زنندمی( را تخمین 1تجربی رابطه ) پژوهشگران، معموالً

Beveren, 2012)  : 
(2) 

 1̂   ̂        ̂      ̂      ̂                  )2(
 لگاریتم بهره وری کل بنگاه را نشان می دهد.
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1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

بنابراین 
لوینسون و پترین )2003(، تقاضا براي نهاده هاي واسطه را تابعي از متغیرهاي وضعیت امگا )جزء 

بهره وري مشاهده نشده( و متغیر سرمایه فرض می کنند: 

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

                      )3(
با فرض این که تقاضا براي نهاده های واسطه یک تابع فزاینده یک به یک از موجودی سرمایه و 
 را برحسب دو متغیر قابل مشاهده 

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

 باشد، می توان با معکوس نمودن تابع فوق، 

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

شوک مشاهده نشده 
بیان کرد:  
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1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

             )4(
با در نظرگرفتن ارزش افزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این که ارزش افزوده از ما به  التفاوت 

7 
 

β0̂ + ω̂ = yit − βl̂lit − βk̂kit − βm̂mit                                                                                                  
β0بنابراین  + ω دهد.وری کل بنگاه را نشان میلگاریتم بهره 

و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسطنهاده تقاضا برای، (2003) نیترو پ نسونیلو
 : کنندمیسرمایه فرض 

 (3) 
mit = m(kit. ωit) , ∂m

∂ω > 0                                                                                                                
توان با باشد، میω نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و های واسطه یک تابع فزاینده یک به یکتقاضا برای نهادهکه با فرض این

 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر ωمعکوس نمودن تابع فوق، 
(4) 

ωit = ω(kit. mit)                                                                                                                              
 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزشبهافزوده از ماکه ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به اینبا در نظرگرفتن ارزش

بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه )ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آیددست میهب
  :کرد

 (5) 
vit = β0 + βulu

it + βsls
it + βkkit + ωit + ȵit                                                                                                 

.kit)∅ جایگذاری  (،5)در رابطه  mit) = β0 + βkkit  کنیم:       بازنویسی می (6رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه )را انجام می 
(6) 

vit = βulu
it + βsls

it + ∅(kit. mit) + ɳit   
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2003) نیترو پ نسونیلو

( 6رابطه ) با گرفتن امید ریاضی. بهره برد (1998) 1رابینسونتوان از روش کار می دست آوردن ضرایب نیرویهب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(7) 
E[vt|kt. mt] = E[lt

u|kt. mt]βu + E[lt
s|kt. mt]βs + ∅(kt. mt)                                                                     

  آید:دست میهبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

vt − E[vt|kt. mt] = (lt
u − E[lt

u|kt. mt])βu + (lt
s − E[lt

s|kt. mt])βs + ɳt                                                     
 توان دریافت که:( می8از رابطه )

vt أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین  − E[vt|kt. mt] هایعبارت روی  (lt
u − E[lt

u|kt. mt]) و(lt
s − E[lt

s|kt. mt])  تخمین
 آورد.میدست هماهر و ماهر بغیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیردذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
.E(v|mبرآوردی از  kو  mروی  vبا رگرسیون  -1 k)  امید ریاضی(v  به شرطm. kو شودمی دست آوردهه( ب v − E(v|m. k) 

.v(mمحاسبه و  k) د.گردنامگذاری می 

.E(lu|mبرآوردی از  kو  mروی  luبا رگرسیون  -2 k) و آیدمیدست هب lu − E(l|m. k)  محاسبه وx1 شود.نامگذاری می 

.E(ls|mبرآوردی از  kو  mروی  lsبا رگرسیون  -3 k) و آیدمیدست هب ls − E(l|m. k)  محاسبه وx2 شود.نامگذاری می 

.v(m أبدون عرض از مبد OLSیک مدل  k)  رویx2و x1 کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب بانجام می
 رسد.جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد پارامترهای  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهدروش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه دی سرمایه و نهادهموجو

.m)∅ ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1 k) آید:دست میهبه صورت زیر ب   

                                                           
1. Robinson 
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کار  نیروی  به  کار  نیروی  تفکیک  با  و همچنین  می آید  به دست  واسطه  نهاده  ارزش  و  تولید  ارزش 
غیرماهر و ماهر، می توان رابطه )1( را به صورت رابطه )5( بازنویسی کرد: 

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

                    )5(
 را انجام می دهیم. بنابراین رابطه )5( را به 

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

در رابطه )5(، جایگذاری 
صورت رابطه )6( بازنویسی می کنیم:       

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

          )6(
لوینسون و پترین )2003(، ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله به صورت ذیل برآورد می کنند:

در مرحله اول، برای به دست آوردن ضرایب نیروی کار می توان از روش رابینسون )1998( بهره 
برد. با گرفتن امید ریاضی رابطه )6( مشروط بر m و k داریم: 

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
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(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 
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 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری
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کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1
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 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

و 
می آورد.

با ارائه توضیحات بیش تر، برآورد ضرایب مرحله اول به شرح ذیل صورت می گیرد:
( به دست 

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

 )امید ریاضی v به شرط 

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

1- با رگرسیون v روی m و k برآوردی از 
 نامگذاری می گردد.

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

 محاسبه و 

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

آورده می شود و 
 محاسبه 
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1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

 به دست می آید و 

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

 روی m و k برآوردی از 

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

2- با رگرسیون 
 نامگذاری می شود.

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

و 
 محاسبه 

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

 به دست می آید و 

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

 روی m و k برآوردی از 

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

3- با رگرسیون 
 نامگذاری می شود.

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

و 
 انجام می شود. ضرایب به دست آمده، 

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

 و 

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1
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β0̂ + ω̂ = yit − βl̂lit − βk̂kit − βm̂mit                                                                                                  
β0بنابراین  + ω دهد.وری کل بنگاه را نشان میلگاریتم بهره 

و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسطنهاده تقاضا برای، (2003) نیترو پ نسونیلو
 : کنندمیسرمایه فرض 

 (3) 
mit = m(kit. ωit) , ∂m

∂ω > 0                                                                                                                
توان با باشد، میω نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و های واسطه یک تابع فزاینده یک به یکتقاضا برای نهادهکه با فرض این

 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر ωمعکوس نمودن تابع فوق، 
(4) 

ωit = ω(kit. mit)                                                                                                                              
 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزشبهافزوده از ماکه ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به اینبا در نظرگرفتن ارزش

بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه )ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آیددست میهب
  :کرد

 (5) 
vit = β0 + βulu

it + βsls
it + βkkit + ωit + ȵit                                                                                                 

.kit)∅ جایگذاری  (،5)در رابطه  mit) = β0 + βkkit  کنیم:       بازنویسی می (6رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه )را انجام می 
(6) 

vit = βulu
it + βsls

it + ∅(kit. mit) + ɳit   
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2003) نیترو پ نسونیلو

( 6رابطه ) با گرفتن امید ریاضی. بهره برد (1998) 1رابینسونتوان از روش کار می دست آوردن ضرایب نیرویهب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(7) 
E[vt|kt. mt] = E[lt

u|kt. mt]βu + E[lt
s|kt. mt]βs + ∅(kt. mt)                                                                     

  آید:دست میهبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

vt − E[vt|kt. mt] = (lt
u − E[lt

u|kt. mt])βu + (lt
s − E[lt

s|kt. mt])βs + ɳt                                                     
 توان دریافت که:( می8از رابطه )

vt أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین  − E[vt|kt. mt] هایعبارت روی  (lt
u − E[lt

u|kt. mt]) و(lt
s − E[lt

s|kt. mt])  تخمین
 آورد.میدست هماهر و ماهر بغیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیردذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
.E(v|mبرآوردی از  kو  mروی  vبا رگرسیون  -1 k)  امید ریاضی(v  به شرطm. kو شودمی دست آوردهه( ب v − E(v|m. k) 

.v(mمحاسبه و  k) د.گردنامگذاری می 

.E(lu|mبرآوردی از  kو  mروی  luبا رگرسیون  -2 k) و آیدمیدست هب lu − E(l|m. k)  محاسبه وx1 شود.نامگذاری می 

.E(ls|mبرآوردی از  kو  mروی  lsبا رگرسیون  -3 k) و آیدمیدست هب ls − E(l|m. k)  محاسبه وx2 شود.نامگذاری می 

.v(m أبدون عرض از مبد OLSیک مدل  k)  رویx2و x1 کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب بانجام می
 رسد.جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد پارامترهای  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهدروش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه دی سرمایه و نهادهموجو

.m)∅ ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1 k) آید:دست میهبه صورت زیر ب   

                                                           
1. Robinson 
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  داریم: kو  mمشروط بر 

(7) 
E[vt|kt. mt] = E[lt

u|kt. mt]βu + E[lt
s|kt. mt]βs + ∅(kt. mt)                                                                     

  آید:دست میهبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

vt − E[vt|kt. mt] = (lt
u − E[lt

u|kt. mt])βu + (lt
s − E[lt

s|kt. mt])βs + ɳt                                                     
 توان دریافت که:( می8از رابطه )

vt أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین  − E[vt|kt. mt] هایعبارت روی  (lt
u − E[lt

u|kt. mt]) و(lt
s − E[lt

s|kt. mt])  تخمین
 آورد.میدست هماهر و ماهر بغیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیردذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
.E(v|mبرآوردی از  kو  mروی  vبا رگرسیون  -1 k)  امید ریاضی(v  به شرطm. kو شودمی دست آوردهه( ب v − E(v|m. k) 

.v(mمحاسبه و  k) د.گردنامگذاری می 

.E(lu|mبرآوردی از  kو  mروی  luبا رگرسیون  -2 k) و آیدمیدست هب lu − E(l|m. k)  محاسبه وx1 شود.نامگذاری می 

.E(ls|mبرآوردی از  kو  mروی  lsبا رگرسیون  -3 k) و آیدمیدست هب ls − E(l|m. k)  محاسبه وx2 شود.نامگذاری می 

.v(m أبدون عرض از مبد OLSیک مدل  k)  رویx2و x1 کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب بانجام می
 رسد.جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد پارامترهای  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهدروش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه دی سرمایه و نهادهموجو

.m)∅ ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1 k) آید:دست میهبه صورت زیر ب   

                                                           
1. Robinson 
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برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می دهد:
 به صورت 

7 
 

1 بنابراین   دهد. می وری کل بنگاه را نشان لگاریتم بهره   
و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسط تقاضا برای نهاده، (2113) نیترو پ نسونیلو

 : کنندمیسرمایه فرض 
 (3) 

     (       )    
   1    

توان  باشد، می  نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و تابع فزاینده یک به یکهای واسطه یک  تقاضا برای نهادهکه با فرض این
 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر  با معکوس نمودن تابع فوق، 

(4) 
     (       )   

 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزش به افزوده از ما که ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به این با در نظرگرفتن ارزش
بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه ) ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آید دست می هب

  :کرد
 (5) 

     1      
       

                   
(       )  جایگذاری  (،5)در رابطه    1 بازنویسی  (3رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه ) را انجام می        

 کنیم:        می
(3) 

        
       

    (       )        
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2113) نیترو پ نسونیلو

( 3با گرفتن امید ریاضی رابطه ). بهره برد (1778)1 رابینسونتوان از روش  کار می دست آوردن ضرایب نیروی هب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(9) 
 [  |     ]   [  

 |     ]    [  
 |     ]    (     )   

  آید: دست می  هبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

    [  |     ]  (  
   [  

 |     ])   (  
   [  

 |     ])        
 توان دریافت که: ( می8از رابطه )

  )   های عبارت روی [     |  ]     أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین 
   [  

  )و ([     | 
   [  

تخمین  ([     | 
 آورد. می دست هماهر و ماهر ب غیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیرد ذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
 (   | )    و شود می دست آورده ه( ب   به شرط   )امید ریاضی  (   | ) برآوردی از   و   روی   با رگرسیون  -1

 د.گرد نامگذاری می (   ) محاسبه و 
 شود. نامگذاری می 1 محاسبه و  (   | )     و آید میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -2

 شود. نامگذاری می 2 محاسبه و  (   | )     وآید  میدست  هب (   |  ) برآوردی از   و   روی    با رگرسیون  -3

کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب ب انجام می 1  و2 روی  (   )  أبدون عرض از مبد OLSیک مدل 
 رسد. جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهد روش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه  دی سرمایه و نهادهپارامترهای موجو

   آید: دست می هبه صورت زیر ب (   )  ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1

                                                           
1. Robinson 

1- با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی کار غیرماهر و ماهر در مرحله اول، 
زیر به دست می آید:  

8 
 

(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

              )9(
 می نامیم. مقدار مذکور می تواند 
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(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

 پیدا می کنیم و آن را 
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(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

2- مقداری کاندید )جایگزین( برای 
 از فرایند 

8 
 

(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

از برآورد تابع تولید کاب داگالس به روش OLS به دست آید. فرض می شود که بهره وری 
بنابراین،  نمی گیرد.  قرار  کنترلی شرکت  متغیرهای  تاثیر  تحت  و  می کند  پیروی  مارکف  اول  مرتبه 
 و ... است و به دو بخش 

8 
 

(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

 ،

8 
 

(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

، همان ارزش انتظاری 

8 
 

(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

 به شرط داشتن 

8 
 

(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

ارزش انتظاری 
تجزیه می شود: 

8 
 

(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای
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ξ       

̂        ̂   
    ̂   
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(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   
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 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه
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β0̂ + ω̂ = yit − βl̂lit − βk̂kit − βm̂mit                                                                                                  
β0بنابراین  + ω دهد.وری کل بنگاه را نشان میلگاریتم بهره 

و متغیر ( نشدهوری مشاهدهبهره ء)جز های وضعیت امگاررا تابعی از متغی ههای واسطنهاده تقاضا برای، (2003) نیترو پ نسونیلو
 : کنندمیسرمایه فرض 

 (3) 
mit = m(kit. ωit) , ∂m

∂ω > 0                                                                                                                
توان با باشد، میω نشده شوک مشاهده از موجودی سرمایه و های واسطه یک تابع فزاینده یک به یکتقاضا برای نهادهکه با فرض این

 :  بیان کردمشاهده متغیر قابلحسب دو را بر ωمعکوس نمودن تابع فوق، 
(4) 

ωit = ω(kit. mit)                                                                                                                              
 تولید و ارزش نهاده واسطه التفاوت ارزشبهافزوده از ماکه ارزشافزوده به عنوان متغیر وابسته و با علم به اینبا در نظرگرفتن ارزش

بازنویسی  (5رابطه )( را به صورت 1توان رابطه )ر، میغیرماهر و ماهر کا کار به نیروی با تفکیک نیروی و همچنین آیددست میهب
  :کرد

 (5) 
vit = β0 + βulu

it + βsls
it + βkkit + ωit + ȵit                                                                                                 

.kit)∅ جایگذاری  (،5)در رابطه  mit) = β0 + βkkit  کنیم:       بازنویسی می (6رابطه )( را به صورت 5دهیم. بنابراین رابطه )را انجام می 
(6) 

vit = βulu
it + βsls

it + ∅(kit. mit) + ɳit   
 :کنندمیذیل برآورد صورت ه ضرایب تابع تولید را طی دو مرحله ب، (2003) نیترو پ نسونیلو

( 6رابطه ) با گرفتن امید ریاضی. بهره برد (1998) 1رابینسونتوان از روش کار می دست آوردن ضرایب نیرویهب برای ،در مرحله اول
  داریم: kو  mمشروط بر 

(7) 
E[vt|kt. mt] = E[lt

u|kt. mt]βu + E[lt
s|kt. mt]βs + ∅(kt. mt)                                                                     

  آید:دست میهبافزوده از نیروی کار تاثیر ارزشاز دو رابطه قبل، خالص 
(8) 

vt − E[vt|kt. mt] = (lt
u − E[lt

u|kt. mt])βu + (lt
s − E[lt

s|kt. mt])βs + ɳt                                                     
 توان دریافت که:( می8از رابطه )

vt أاز مبد بدون عرض OLSیک تخمین  − E[vt|kt. mt] هایعبارت روی  (lt
u − E[lt

u|kt. mt]) و(lt
s − E[lt

s|kt. mt])  تخمین
 آورد.میدست هماهر و ماهر بغیر کار از پارامتر متغیرهای نیروی را سازگاری

 :گیردذیل صورت می ضرایب مرحله اول به شرح تر، برآوردبا ارائه توضیحات بیش
.E(v|mبرآوردی از  kو  mروی  vبا رگرسیون  -1 k)  امید ریاضی(v  به شرطm. kو شودمی دست آوردهه( ب v − E(v|m. k) 

.v(mمحاسبه و  k) د.گردنامگذاری می 

.E(lu|mبرآوردی از  kو  mروی  luبا رگرسیون  -2 k) و آیدمیدست هب lu − E(l|m. k)  محاسبه وx1 شود.نامگذاری می 

.E(ls|mبرآوردی از  kو  mروی  lsبا رگرسیون  -3 k) و آیدمیدست هب ls − E(l|m. k)  محاسبه وx2 شود.نامگذاری می 

.v(m أبدون عرض از مبد OLSیک مدل  k)  رویx2و x1 کار غیرماهر و ماهر در  ضرایب نیرویآمده، دستهشود. ضرایب بانجام می
 رسد.جا مرحله اول تخمین به پایان میتابع تولید است. در این

)در حالتی که متغیر وابسته تولید باشد، نیاز به برآورد پارامترهای  در مرحله دوم کافی است که ضریب موجودی سرمایه برآورد گردد 
 :دهدروش برآورد ضریب موجودی سرمایه را نشان می ،مراحل زیر (.استهای واسطه دی سرمایه و نهادهموجو

.m)∅ ،غیرماهر و ماهر در مرحله اول کار با استفاده از ضرایب برآوردشده نیروی -1 k) آید:دست میهبه صورت زیر ب   

                                                           
1. Robinson 

مقدار   -1
می کنیم.

 را محاسبه می کنیم و آن را متغیر B می نامیم.

8 
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تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

عبارت 
 حاصل می شود.

8 
 

(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

با رگرسیون A بر روی B، متغیر 
با  نامیده می شود، می تواند   

8 
 

(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

 که 
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(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

برای  همچنین یک تقریب سازگار 
استفاده از مدل )11( حاصل شود:  
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(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

                    )11(
 در رابطه )5( داریم:  
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(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

با جایگزین کردن رابطه )10( به جای 

8 
 

(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

                   )12(
 با حداقل کردن تابع هدف )13( به دست می آید:  

8 
 

(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

 در نهایت، ضریب 

8 
 

(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

          )13(
 به کمک دستور levpet در نرم افزار STATA با حداقل کردن تابع هدف فوق و با 

8 
 

(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

 از 

8 
 

(7) 
 (   )               

  کنیم و آن را  پیدا می   کاندید )جایگزین( برای  یمقدار -2
تواند از برآورد تابع تولید کاب داگالس  نامیم. مقدار مذکور می می  

 یرهایمتغ ریثاو تحت ت کند میاز فرایند مرتبه اول مارکف پیروی    وری شود که بهره فرض می دست آید. هب    به روش 
و  استو ...  2   ،  1   ، همان ارزش انتظاری 1   به شرط داشتن   ارزش انتظاری  ،. بنابراینردیگ یشرکت قرار نم یکنترل
  شود: تجزیه می بخشبه دو 

(11) 
      [   |    1]  ξ    

ξ   و میانگین آن صفر است. استنوفه سفید 
 کنیم: به صورت زیر عمل می  ریاضی  دست آوردن امید هب برای

̂     مقدار  -1                 
 کنیم. می نامگذاری Aو آن را  آوریممیدست  هرا ب   

1̂   عبارت      1̂    
نامیم. می و آن را متغیر  کنیم میرا محاسبه  1    
 شود. حاصل می  [[1    |    متغیر، بر روی  با رگرسیون 

   حاصل شود: (11)تواند با استفاده از مدل  شود، می نامیده می ̂ [1    |   ]  که  [1    |   ] همچنین یک تقریب سازگار برای 
(11) 

 ̂   1   1   1   2 
  1
2

  3 
  1
3

 ξ   
   ( داریم:5در رابطه )  جای ( به11با جایگزین کردن رابطه )

(12) 
ξ       

̂        ̂   
    ̂   

    
    [   |    1]̂   

   آید: دست می هب (13)کردن تابع هدف  با حداقل   ضریب  ،در نهایت 
(13) 

   ∑(      ̂   
    ̂   

    
    [   |    1])̂ 2  

پارامتریک  یک نیمهبا حداقل کردن تابع هدف فوق و با استفاده از تکن STATA افزارنرم در levpetبه کمک دستور    از ̂  ضریب 
 .(Petrin et al., 2004) استبرآورد قابل 1استرپبوت ایرایانه

   گردد: محاسبه می (14رابطه )صورت ه برین و پت وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره ،در نهایت
(14) 

             ̂   
    ̂   

    ̂     
ها، و ایجاد تغییراتی در مدل آن (2119) 4لیزی و مالوو ، (2113) 3لیزی، (2118؛ 2119) 2باسانینی و ونادامه، به پیروی از  در

شاغالن شرکت  گیرد. ما وری مورد بررسی قرار می ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره برای پژوهشمدل مورد استفاده در این 
( S) گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر یدر نظر م 3(PE) و شاغالن دائمی 5(TE) را شامل شاغالن موقتی

کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر و غیرماهر متفاوت  و بررسی می کنیممیبندی  ( تقسیمUSو صنایع غیرماهر )
 دهیم: فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می پسهست یا خیر. 

 : استوری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع  تفاوت رشد بهره
(15) 

                                                           
1. Bootstrap 
2. Bassanini & Venn 
3. Lisi 
4. Lisi & Malo 
5. Temporary Employment 
6. Permanent Employment 

ضریب 
.)Petrin et al., 2004( استفاده از تکنیک نیمه پارامتریک رایانه ای بوت استرپ1 قابل برآورد است

1. Bootstrap



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
تم

هف
 و 

ت
س

ل بي
سا

ه 1
مار

ش
14

01
ار 

به

140

در نهایت، لگاریتم بهره وری کل عوامل تولید لوینسون و پترین به صورت رابطه )14( محاسبه 
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                     )14(
در ادامه، به پیروی از باسانینی و ون )2007؛ 2008(، لیزی )2013(، و لیزی و مالو )2017( و 
ایجاد تغییراتی در مدل آن ها، مدل مورد استفاده در این پژوهش برای ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار 
کار بر بهره وری مورد بررسی قرار می گیرد. ما شاغالن شرکت را شامل شاغالن موقتی )TE(1 و شاغالن 
دائمی )PE(2 در نظر می گیریم. عالوه بر این، صنایع مختلف را به دو گروه صنایع ماهر )S( و صنایع 
غیرماهر )US( تقسیم بندی می کنیم و بررسی می کنیم که آیا تاثیر نوع قرارداد بازار کار در صنایع ماهر 

و غیرماهر متفاوت هست یا خیر. پس فرضیه ذیل را مورد آزمون قرار می دهیم:
تفاوت رشد بهره وری در بین صنایع ماهر و غیرماهر تابعی از سهم شاغالن موقتی صنایع است: 

9 
 

        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    (    ) 

         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅         و  ̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅      است.  tوری کل عوامل تولید در صنایع ماهر و غیرماهر در سال  ترتیب میانگین نرخ رشد بهرهبه ̅
 .است tدر سال  iسهم شاغالن موقتی صنعت 

های مختلف ابتدا میانگین سهم کارکنان ماهر هر صنعت را در طی سالماهر،  ماهر و غیر  دو گروهبرای تقسیم صنایع به در عمل، 
گیریم. سپس، میانگین سهم کارکنان ماهر  در نظر می 1(     ) و آن را به عنوان شاخص شدت مهارت آن صنعت کنیممیمحاسبه 

و صنایع با شدت مهارت باالتر از میانگین را به عنوان صنایع ماهر و صنایع  آوریممیدست  ههای مختلف بکل صنایع را در طی سال
 ,Haskel & Slaughter) گیریم در نظر می (13رابطه )تر از میانگین را به عنوان صنایع غیرماهر به صورت با شدت مهارت کم

2002:) 
(13) 
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                   صنعت ماهر                               

                     
                  

                         
 
 ∑    

 

   
                   صنعت غیرماهر                             
            

 

صنعت در گروه  54، تعداد پژوهشرقمی مورد استفاده در این چهار ISICصنعت با کد  112دهد که از مجموع  های ما نشان می داده
 اند.  بندی شده صنعت در گروه صنایع غیرماهر طبقه 58صنایع ماهر و تعداد 

به عنوان متغیر را  2و صنعت رهبر هر صنعتوری  بهره شکاف با وقفه(، Griffith et al., 2009) شومپیتررشد  نظریهبر اساس 
 .دوری را در یک سال مشخص دار بهره صنعتی است که باالترین صنعت رهبر ،بخش . در هرکنیم توضیحی وارد مدل می

 شود:  گرفته میدر نظر (19رابطه )به صورت وری و نوع قرارداد استخدامی  رابطه نرخ رشد بهرهتجربی مدل  ،بنابراین
(19) 

                             (
        

       
)           (          )                   

   ، وری رشد بهرهنرخ        
 TE، وری صنعت رهبر رشد بهره         نسبی صنایع و صنعت رهبر، وری  شکاف بهره      

 .استشدت انرژی  EIو  ،شاخص سرمایه انسانیH کارکنان،  سهم اشتغال موقتی
 تحلیل نتایجوها و تجزیه معرفی داده

 پژوهش حاضراست. به منظور انجام  1385-1373 پژوهشهای آماری متغیرها، دوره زمانی مورد نظر در این  به وجود داده توجهبا 
 3رقمی مرکز آمار ایراندر سطح کدهای چهار ISICبندی به تفکیک طبقه ترنفر کارکن و بیشهای صنعتی ده از اطالعات کارگاه

در مجموع برای هر متغیر حدود . کد، تعداد ده کد حذف گردید 122 میانآمار و اطالعات، از  نبوددلیل ه استفاده شده است. ب
نحوه محاسبه  محاسبه شده است. 1375ارزش واقعی متغیرها بر اساس سال پایه  ،نینهمچ. استمشاهده در دسترس  1232

 :استشرح  این به پژوهش حاضرمتغیرهای مورد استفاده در 
Vاستدالل  ،(2111) 4ورتیدگردد.  رفته در تولید حاصل میهای بکار زش ستانده و ارزش نهادهاز تفاوت ار افزوده است که : ارزش
است که  نهاده واسطه نهیشامل هز یدوم رایاست، زتر  مناسب دیتول نسبت به افزوده ارزشی، صنعتنیکند که در مطالعات ب یم

 سهیافزوده امکان مقا استفاده از ارزش دارند که بیان می ،(1791) 5نگستدیو ر سلیچگریمتفاوت باشد.  اریبس عیممکن است در صنا
. ردیگ یها را در نظر م نهاده تیفیدر ک راتییها و تغ تفاوت ،نیهمچن. دهد میمواد خام ناهمگن را  از کنندهی استفادهها شرکت نیب

کار را ی رویو ن هیدر مدل است، ممکن است نقش سرما یورود ریبه عنوان متغنهاده واسطه که مستلزم گنجاندن  دیاستفاده از تول
 کاهش دهد. یور در رشد بهره
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2. Industry Leader 
3. https://www.amar.org.ir/ 
4. Diewert 
5. Griliches & Ringsted 

                         )15(
 به ترتیب میانگین نرخ رشد بهره وری کل عوامل تولید در صنایع ماهر و 
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        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    (    ) 
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        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    (    ) 

         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅         و  ̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅      است.  tوری کل عوامل تولید در صنایع ماهر و غیرماهر در سال  ترتیب میانگین نرخ رشد بهرهبه ̅
 .است tدر سال  iسهم شاغالن موقتی صنعت 

های مختلف ابتدا میانگین سهم کارکنان ماهر هر صنعت را در طی سالماهر،  ماهر و غیر  دو گروهبرای تقسیم صنایع به در عمل، 
گیریم. سپس، میانگین سهم کارکنان ماهر  در نظر می 1(     ) و آن را به عنوان شاخص شدت مهارت آن صنعت کنیممیمحاسبه 

و صنایع با شدت مهارت باالتر از میانگین را به عنوان صنایع ماهر و صنایع  آوریممیدست  ههای مختلف بکل صنایع را در طی سال
 ,Haskel & Slaughter) گیریم در نظر می (13رابطه )تر از میانگین را به عنوان صنایع غیرماهر به صورت با شدت مهارت کم

2002:) 
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                   صنعت غیرماهر                             
            

 

صنعت در گروه  54، تعداد پژوهشرقمی مورد استفاده در این چهار ISICصنعت با کد  112دهد که از مجموع  های ما نشان می داده
 اند.  بندی شده صنعت در گروه صنایع غیرماهر طبقه 58صنایع ماهر و تعداد 

به عنوان متغیر را  2و صنعت رهبر هر صنعتوری  بهره شکاف با وقفه(، Griffith et al., 2009) شومپیتررشد  نظریهبر اساس 
 .دوری را در یک سال مشخص دار بهره صنعتی است که باالترین صنعت رهبر ،بخش . در هرکنیم توضیحی وارد مدل می

 شود:  گرفته میدر نظر (19رابطه )به صورت وری و نوع قرارداد استخدامی  رابطه نرخ رشد بهرهتجربی مدل  ،بنابراین
(19) 

                             (
        

       
)           (          )                   

   ، وری رشد بهرهنرخ        
 TE، وری صنعت رهبر رشد بهره         نسبی صنایع و صنعت رهبر، وری  شکاف بهره      

 .استشدت انرژی  EIو  ،شاخص سرمایه انسانیH کارکنان،  سهم اشتغال موقتی
 تحلیل نتایجوها و تجزیه معرفی داده

 پژوهش حاضراست. به منظور انجام  1385-1373 پژوهشهای آماری متغیرها، دوره زمانی مورد نظر در این  به وجود داده توجهبا 
 3رقمی مرکز آمار ایراندر سطح کدهای چهار ISICبندی به تفکیک طبقه ترنفر کارکن و بیشهای صنعتی ده از اطالعات کارگاه

در مجموع برای هر متغیر حدود . کد، تعداد ده کد حذف گردید 122 میانآمار و اطالعات، از  نبوددلیل ه استفاده شده است. ب
نحوه محاسبه  محاسبه شده است. 1375ارزش واقعی متغیرها بر اساس سال پایه  ،نینهمچ. استمشاهده در دسترس  1232

 :استشرح  این به پژوهش حاضرمتغیرهای مورد استفاده در 
Vاستدالل  ،(2111) 4ورتیدگردد.  رفته در تولید حاصل میهای بکار زش ستانده و ارزش نهادهاز تفاوت ار افزوده است که : ارزش
است که  نهاده واسطه نهیشامل هز یدوم رایاست، زتر  مناسب دیتول نسبت به افزوده ارزشی، صنعتنیکند که در مطالعات ب یم

 سهیافزوده امکان مقا استفاده از ارزش دارند که بیان می ،(1791) 5نگستدیو ر سلیچگریمتفاوت باشد.  اریبس عیممکن است در صنا
. ردیگ یها را در نظر م نهاده تیفیدر ک راتییها و تغ تفاوت ،نیهمچن. دهد میمواد خام ناهمگن را  از کنندهی استفادهها شرکت نیب

کار را ی رویو ن هیدر مدل است، ممکن است نقش سرما یورود ریبه عنوان متغنهاده واسطه که مستلزم گنجاندن  دیاستفاده از تول
 کاهش دهد. یور در رشد بهره
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 سهم شاغالن موقتی صنعت i در سال t است.
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        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    (    ) 

         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅         و  ̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅      است.  tوری کل عوامل تولید در صنایع ماهر و غیرماهر در سال  ترتیب میانگین نرخ رشد بهرهبه ̅
 .است tدر سال  iسهم شاغالن موقتی صنعت 

های مختلف ابتدا میانگین سهم کارکنان ماهر هر صنعت را در طی سالماهر،  ماهر و غیر  دو گروهبرای تقسیم صنایع به در عمل، 
گیریم. سپس، میانگین سهم کارکنان ماهر  در نظر می 1(     ) و آن را به عنوان شاخص شدت مهارت آن صنعت کنیممیمحاسبه 

و صنایع با شدت مهارت باالتر از میانگین را به عنوان صنایع ماهر و صنایع  آوریممیدست  ههای مختلف بکل صنایع را در طی سال
 ,Haskel & Slaughter) گیریم در نظر می (13رابطه )تر از میانگین را به عنوان صنایع غیرماهر به صورت با شدت مهارت کم

2002:) 
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صنعت در گروه  54، تعداد پژوهشرقمی مورد استفاده در این چهار ISICصنعت با کد  112دهد که از مجموع  های ما نشان می داده
 اند.  بندی شده صنعت در گروه صنایع غیرماهر طبقه 58صنایع ماهر و تعداد 

به عنوان متغیر را  2و صنعت رهبر هر صنعتوری  بهره شکاف با وقفه(، Griffith et al., 2009) شومپیتررشد  نظریهبر اساس 
 .دوری را در یک سال مشخص دار بهره صنعتی است که باالترین صنعت رهبر ،بخش . در هرکنیم توضیحی وارد مدل می

 شود:  گرفته میدر نظر (19رابطه )به صورت وری و نوع قرارداد استخدامی  رابطه نرخ رشد بهرهتجربی مدل  ،بنابراین
(19) 

                             (
        

       
)           (          )                   

   ، وری رشد بهرهنرخ        
 TE، وری صنعت رهبر رشد بهره         نسبی صنایع و صنعت رهبر، وری  شکاف بهره      

 .استشدت انرژی  EIو  ،شاخص سرمایه انسانیH کارکنان،  سهم اشتغال موقتی
 تحلیل نتایجوها و تجزیه معرفی داده

 پژوهش حاضراست. به منظور انجام  1385-1373 پژوهشهای آماری متغیرها، دوره زمانی مورد نظر در این  به وجود داده توجهبا 
 3رقمی مرکز آمار ایراندر سطح کدهای چهار ISICبندی به تفکیک طبقه ترنفر کارکن و بیشهای صنعتی ده از اطالعات کارگاه

در مجموع برای هر متغیر حدود . کد، تعداد ده کد حذف گردید 122 میانآمار و اطالعات، از  نبوددلیل ه استفاده شده است. ب
نحوه محاسبه  محاسبه شده است. 1375ارزش واقعی متغیرها بر اساس سال پایه  ،نینهمچ. استمشاهده در دسترس  1232

 :استشرح  این به پژوهش حاضرمتغیرهای مورد استفاده در 
Vاستدالل  ،(2111) 4ورتیدگردد.  رفته در تولید حاصل میهای بکار زش ستانده و ارزش نهادهاز تفاوت ار افزوده است که : ارزش
است که  نهاده واسطه نهیشامل هز یدوم رایاست، زتر  مناسب دیتول نسبت به افزوده ارزشی، صنعتنیکند که در مطالعات ب یم

 سهیافزوده امکان مقا استفاده از ارزش دارند که بیان می ،(1791) 5نگستدیو ر سلیچگریمتفاوت باشد.  اریبس عیممکن است در صنا
. ردیگ یها را در نظر م نهاده تیفیدر ک راتییها و تغ تفاوت ،نیهمچن. دهد میمواد خام ناهمگن را  از کنندهی استفادهها شرکت نیب

کار را ی رویو ن هیدر مدل است، ممکن است نقش سرما یورود ریبه عنوان متغنهاده واسطه که مستلزم گنجاندن  دیاستفاده از تول
 کاهش دهد. یور در رشد بهره
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غیرماهر در سال t است. 
در عمل، برای تقسیم صنایع به دو گروه  ماهر و غیر ماهر، ابتدا میانگین سهم کارکنان ماهر هر صنعت 
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        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    (    ) 

         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅         و  ̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅      است.  tوری کل عوامل تولید در صنایع ماهر و غیرماهر در سال  ترتیب میانگین نرخ رشد بهرهبه ̅
 .است tدر سال  iسهم شاغالن موقتی صنعت 

های مختلف ابتدا میانگین سهم کارکنان ماهر هر صنعت را در طی سالماهر،  ماهر و غیر  دو گروهبرای تقسیم صنایع به در عمل، 
گیریم. سپس، میانگین سهم کارکنان ماهر  در نظر می 1(     ) و آن را به عنوان شاخص شدت مهارت آن صنعت کنیممیمحاسبه 

و صنایع با شدت مهارت باالتر از میانگین را به عنوان صنایع ماهر و صنایع  آوریممیدست  ههای مختلف بکل صنایع را در طی سال
 ,Haskel & Slaughter) گیریم در نظر می (13رابطه )تر از میانگین را به عنوان صنایع غیرماهر به صورت با شدت مهارت کم

2002:) 
(13) 
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صنعت در گروه  54، تعداد پژوهشرقمی مورد استفاده در این چهار ISICصنعت با کد  112دهد که از مجموع  های ما نشان می داده
 اند.  بندی شده صنعت در گروه صنایع غیرماهر طبقه 58صنایع ماهر و تعداد 

به عنوان متغیر را  2و صنعت رهبر هر صنعتوری  بهره شکاف با وقفه(، Griffith et al., 2009) شومپیتررشد  نظریهبر اساس 
 .دوری را در یک سال مشخص دار بهره صنعتی است که باالترین صنعت رهبر ،بخش . در هرکنیم توضیحی وارد مدل می

 شود:  گرفته میدر نظر (19رابطه )به صورت وری و نوع قرارداد استخدامی  رابطه نرخ رشد بهرهتجربی مدل  ،بنابراین
(19) 

                             (
        

       
)           (          )                   

   ، وری رشد بهرهنرخ        
 TE، وری صنعت رهبر رشد بهره         نسبی صنایع و صنعت رهبر، وری  شکاف بهره      

 .استشدت انرژی  EIو  ،شاخص سرمایه انسانیH کارکنان،  سهم اشتغال موقتی
 تحلیل نتایجوها و تجزیه معرفی داده

 پژوهش حاضراست. به منظور انجام  1385-1373 پژوهشهای آماری متغیرها، دوره زمانی مورد نظر در این  به وجود داده توجهبا 
 3رقمی مرکز آمار ایراندر سطح کدهای چهار ISICبندی به تفکیک طبقه ترنفر کارکن و بیشهای صنعتی ده از اطالعات کارگاه

در مجموع برای هر متغیر حدود . کد، تعداد ده کد حذف گردید 122 میانآمار و اطالعات، از  نبوددلیل ه استفاده شده است. ب
نحوه محاسبه  محاسبه شده است. 1375ارزش واقعی متغیرها بر اساس سال پایه  ،نینهمچ. استمشاهده در دسترس  1232

 :استشرح  این به پژوهش حاضرمتغیرهای مورد استفاده در 
Vاستدالل  ،(2111) 4ورتیدگردد.  رفته در تولید حاصل میهای بکار زش ستانده و ارزش نهادهاز تفاوت ار افزوده است که : ارزش
است که  نهاده واسطه نهیشامل هز یدوم رایاست، زتر  مناسب دیتول نسبت به افزوده ارزشی، صنعتنیکند که در مطالعات ب یم

 سهیافزوده امکان مقا استفاده از ارزش دارند که بیان می ،(1791) 5نگستدیو ر سلیچگریمتفاوت باشد.  اریبس عیممکن است در صنا
. ردیگ یها را در نظر م نهاده تیفیدر ک راتییها و تغ تفاوت ،نیهمچن. دهد میمواد خام ناهمگن را  از کنندهی استفادهها شرکت نیب

کار را ی رویو ن هیدر مدل است، ممکن است نقش سرما یورود ریبه عنوان متغنهاده واسطه که مستلزم گنجاندن  دیاستفاده از تول
 کاهش دهد. یور در رشد بهره

                                                           
1. Skill Intensity Index 
2. Industry Leader 
3. https://www.amar.org.ir/ 
4. Diewert 
5. Griliches & Ringsted 

را در طی سال های مختلف محاسبه می کنیم و آن را به عنوان شاخص شدت مهارت آن صنعت )
(3 در نظر می گیریم. سپس، میانگین سهم کارکنان ماهر کل صنایع را در طی سال های مختلف به دست 
می آوریم و صنایع با شدت مهارت باالتر از میانگین را به عنوان صنایع ماهر و صنایع با شدت مهارت کم تر از 
:)Haskel  Slaughter, 2002( در نظر می گیریم )میانگین را به عنوان صنایع غیرماهر به صورت رابطه )16
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        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    (    ) 

         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅         و  ̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅      است.  tوری کل عوامل تولید در صنایع ماهر و غیرماهر در سال  ترتیب میانگین نرخ رشد بهرهبه ̅
 .است tدر سال  iسهم شاغالن موقتی صنعت 

های مختلف ابتدا میانگین سهم کارکنان ماهر هر صنعت را در طی سالماهر،  ماهر و غیر  دو گروهبرای تقسیم صنایع به در عمل، 
گیریم. سپس، میانگین سهم کارکنان ماهر  در نظر می 1(     ) و آن را به عنوان شاخص شدت مهارت آن صنعت کنیممیمحاسبه 

و صنایع با شدت مهارت باالتر از میانگین را به عنوان صنایع ماهر و صنایع  آوریممیدست  ههای مختلف بکل صنایع را در طی سال
 ,Haskel & Slaughter) گیریم در نظر می (13رابطه )تر از میانگین را به عنوان صنایع غیرماهر به صورت با شدت مهارت کم

2002:) 
(13) 
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                   صنعت غیرماهر                             
            

 

صنعت در گروه  54، تعداد پژوهشرقمی مورد استفاده در این چهار ISICصنعت با کد  112دهد که از مجموع  های ما نشان می داده
 اند.  بندی شده صنعت در گروه صنایع غیرماهر طبقه 58صنایع ماهر و تعداد 

به عنوان متغیر را  2و صنعت رهبر هر صنعتوری  بهره شکاف با وقفه(، Griffith et al., 2009) شومپیتررشد  نظریهبر اساس 
 .دوری را در یک سال مشخص دار بهره صنعتی است که باالترین صنعت رهبر ،بخش . در هرکنیم توضیحی وارد مدل می

 شود:  گرفته میدر نظر (19رابطه )به صورت وری و نوع قرارداد استخدامی  رابطه نرخ رشد بهرهتجربی مدل  ،بنابراین
(19) 

                             (
        

       
)           (          )                   

   ، وری رشد بهرهنرخ        
 TE، وری صنعت رهبر رشد بهره         نسبی صنایع و صنعت رهبر، وری  شکاف بهره      

 .استشدت انرژی  EIو  ،شاخص سرمایه انسانیH کارکنان،  سهم اشتغال موقتی
 تحلیل نتایجوها و تجزیه معرفی داده

 پژوهش حاضراست. به منظور انجام  1385-1373 پژوهشهای آماری متغیرها، دوره زمانی مورد نظر در این  به وجود داده توجهبا 
 3رقمی مرکز آمار ایراندر سطح کدهای چهار ISICبندی به تفکیک طبقه ترنفر کارکن و بیشهای صنعتی ده از اطالعات کارگاه

در مجموع برای هر متغیر حدود . کد، تعداد ده کد حذف گردید 122 میانآمار و اطالعات، از  نبوددلیل ه استفاده شده است. ب
نحوه محاسبه  محاسبه شده است. 1375ارزش واقعی متغیرها بر اساس سال پایه  ،نینهمچ. استمشاهده در دسترس  1232

 :استشرح  این به پژوهش حاضرمتغیرهای مورد استفاده در 
Vاستدالل  ،(2111) 4ورتیدگردد.  رفته در تولید حاصل میهای بکار زش ستانده و ارزش نهادهاز تفاوت ار افزوده است که : ارزش
است که  نهاده واسطه نهیشامل هز یدوم رایاست، زتر  مناسب دیتول نسبت به افزوده ارزشی، صنعتنیکند که در مطالعات ب یم

 سهیافزوده امکان مقا استفاده از ارزش دارند که بیان می ،(1791) 5نگستدیو ر سلیچگریمتفاوت باشد.  اریبس عیممکن است در صنا
. ردیگ یها را در نظر م نهاده تیفیدر ک راتییها و تغ تفاوت ،نیهمچن. دهد میمواد خام ناهمگن را  از کنندهی استفادهها شرکت نیب

کار را ی رویو ن هیدر مدل است، ممکن است نقش سرما یورود ریبه عنوان متغنهاده واسطه که مستلزم گنجاندن  دیاستفاده از تول
 کاهش دهد. یور در رشد بهره
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داده های ما نشان می دهد که از مجموع 112 صنعت با کد ISIC چهاررقمی مورد استفاده در 
این پژوهش، تعداد 54 صنعت در گروه صنایع ماهر و تعداد 58 صنعت در گروه صنایع غیرماهر 

1. Temporary Employment
2. Permanent Employment
3. Skill Intensity Index
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طبقه بندی شده اند. 
بر اساس نظریه رشد شومپیتر )Griffith et al., 2009(، شکاف با وقفه بهره وری هر صنعت و صنعت 
رهبر1 را به عنوان متغیر توضیحی وارد مدل می کنیم. در هر بخش، صنعت رهبر صنعتی است که 

باالترین بهره وری را در یک سال مشخص دارد.
بنابراین، مدل تجربی رابطه نرخ رشد بهره وری و نوع قرارداد استخدامی به صورت رابطه )17( در 

نظرگرفته می شود: 
)17(

9 
 

        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    (    ) 

         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅         و  ̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅      است.  tوری کل عوامل تولید در صنایع ماهر و غیرماهر در سال  ترتیب میانگین نرخ رشد بهرهبه ̅
 .است tدر سال  iسهم شاغالن موقتی صنعت 

های مختلف ابتدا میانگین سهم کارکنان ماهر هر صنعت را در طی سالماهر،  ماهر و غیر  دو گروهبرای تقسیم صنایع به در عمل، 
گیریم. سپس، میانگین سهم کارکنان ماهر  در نظر می 1(     ) و آن را به عنوان شاخص شدت مهارت آن صنعت کنیممیمحاسبه 

و صنایع با شدت مهارت باالتر از میانگین را به عنوان صنایع ماهر و صنایع  آوریممیدست  ههای مختلف بکل صنایع را در طی سال
 ,Haskel & Slaughter) گیریم در نظر می (13رابطه )تر از میانگین را به عنوان صنایع غیرماهر به صورت با شدت مهارت کم
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صنعت در گروه  54، تعداد پژوهشرقمی مورد استفاده در این چهار ISICصنعت با کد  112دهد که از مجموع  های ما نشان می داده
 اند.  بندی شده صنعت در گروه صنایع غیرماهر طبقه 58صنایع ماهر و تعداد 

به عنوان متغیر را  2و صنعت رهبر هر صنعتوری  بهره شکاف با وقفه(، Griffith et al., 2009) شومپیتررشد  نظریهبر اساس 
 .دوری را در یک سال مشخص دار بهره صنعتی است که باالترین صنعت رهبر ،بخش . در هرکنیم توضیحی وارد مدل می

 شود:  گرفته میدر نظر (19رابطه )به صورت وری و نوع قرارداد استخدامی  رابطه نرخ رشد بهرهتجربی مدل  ،بنابراین
(19) 

                             (
        

       
)           (          )                   

   ، وری رشد بهرهنرخ        
 TE، وری صنعت رهبر رشد بهره         نسبی صنایع و صنعت رهبر، وری  شکاف بهره      

 .استشدت انرژی  EIو  ،شاخص سرمایه انسانیH کارکنان،  سهم اشتغال موقتی
 تحلیل نتایجوها و تجزیه معرفی داده

 پژوهش حاضراست. به منظور انجام  1385-1373 پژوهشهای آماری متغیرها، دوره زمانی مورد نظر در این  به وجود داده توجهبا 
 3رقمی مرکز آمار ایراندر سطح کدهای چهار ISICبندی به تفکیک طبقه ترنفر کارکن و بیشهای صنعتی ده از اطالعات کارگاه

در مجموع برای هر متغیر حدود . کد، تعداد ده کد حذف گردید 122 میانآمار و اطالعات، از  نبوددلیل ه استفاده شده است. ب
نحوه محاسبه  محاسبه شده است. 1375ارزش واقعی متغیرها بر اساس سال پایه  ،نینهمچ. استمشاهده در دسترس  1232

 :استشرح  این به پژوهش حاضرمتغیرهای مورد استفاده در 
Vاستدالل  ،(2111) 4ورتیدگردد.  رفته در تولید حاصل میهای بکار زش ستانده و ارزش نهادهاز تفاوت ار افزوده است که : ارزش
است که  نهاده واسطه نهیشامل هز یدوم رایاست، زتر  مناسب دیتول نسبت به افزوده ارزشی، صنعتنیکند که در مطالعات ب یم

 سهیافزوده امکان مقا استفاده از ارزش دارند که بیان می ،(1791) 5نگستدیو ر سلیچگریمتفاوت باشد.  اریبس عیممکن است در صنا
. ردیگ یها را در نظر م نهاده تیفیدر ک راتییها و تغ تفاوت ،نیهمچن. دهد میمواد خام ناهمگن را  از کنندهی استفادهها شرکت نیب

کار را ی رویو ن هیدر مدل است، ممکن است نقش سرما یورود ریبه عنوان متغنهاده واسطه که مستلزم گنجاندن  دیاستفاده از تول
 کاهش دهد. یور در رشد بهره
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        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    (    ) 

         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅         و  ̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅      است.  tوری کل عوامل تولید در صنایع ماهر و غیرماهر در سال  ترتیب میانگین نرخ رشد بهرهبه ̅
 .است tدر سال  iسهم شاغالن موقتی صنعت 

های مختلف ابتدا میانگین سهم کارکنان ماهر هر صنعت را در طی سالماهر،  ماهر و غیر  دو گروهبرای تقسیم صنایع به در عمل، 
گیریم. سپس، میانگین سهم کارکنان ماهر  در نظر می 1(     ) و آن را به عنوان شاخص شدت مهارت آن صنعت کنیممیمحاسبه 

و صنایع با شدت مهارت باالتر از میانگین را به عنوان صنایع ماهر و صنایع  آوریممیدست  ههای مختلف بکل صنایع را در طی سال
 ,Haskel & Slaughter) گیریم در نظر می (13رابطه )تر از میانگین را به عنوان صنایع غیرماهر به صورت با شدت مهارت کم

2002:) 
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صنعت در گروه  54، تعداد پژوهشرقمی مورد استفاده در این چهار ISICصنعت با کد  112دهد که از مجموع  های ما نشان می داده
 اند.  بندی شده صنعت در گروه صنایع غیرماهر طبقه 58صنایع ماهر و تعداد 

به عنوان متغیر را  2و صنعت رهبر هر صنعتوری  بهره شکاف با وقفه(، Griffith et al., 2009) شومپیتررشد  نظریهبر اساس 
 .دوری را در یک سال مشخص دار بهره صنعتی است که باالترین صنعت رهبر ،بخش . در هرکنیم توضیحی وارد مدل می

 شود:  گرفته میدر نظر (19رابطه )به صورت وری و نوع قرارداد استخدامی  رابطه نرخ رشد بهرهتجربی مدل  ،بنابراین
(19) 

                             (
        

       
)           (          )                   

   ، وری رشد بهرهنرخ        
 TE، وری صنعت رهبر رشد بهره         نسبی صنایع و صنعت رهبر، وری  شکاف بهره      

 .استشدت انرژی  EIو  ،شاخص سرمایه انسانیH کارکنان،  سهم اشتغال موقتی
 تحلیل نتایجوها و تجزیه معرفی داده

 پژوهش حاضراست. به منظور انجام  1385-1373 پژوهشهای آماری متغیرها، دوره زمانی مورد نظر در این  به وجود داده توجهبا 
 3رقمی مرکز آمار ایراندر سطح کدهای چهار ISICبندی به تفکیک طبقه ترنفر کارکن و بیشهای صنعتی ده از اطالعات کارگاه

در مجموع برای هر متغیر حدود . کد، تعداد ده کد حذف گردید 122 میانآمار و اطالعات، از  نبوددلیل ه استفاده شده است. ب
نحوه محاسبه  محاسبه شده است. 1375ارزش واقعی متغیرها بر اساس سال پایه  ،نینهمچ. استمشاهده در دسترس  1232

 :استشرح  این به پژوهش حاضرمتغیرهای مورد استفاده در 
Vاستدالل  ،(2111) 4ورتیدگردد.  رفته در تولید حاصل میهای بکار زش ستانده و ارزش نهادهاز تفاوت ار افزوده است که : ارزش
است که  نهاده واسطه نهیشامل هز یدوم رایاست، زتر  مناسب دیتول نسبت به افزوده ارزشی، صنعتنیکند که در مطالعات ب یم

 سهیافزوده امکان مقا استفاده از ارزش دارند که بیان می ،(1791) 5نگستدیو ر سلیچگریمتفاوت باشد.  اریبس عیممکن است در صنا
. ردیگ یها را در نظر م نهاده تیفیدر ک راتییها و تغ تفاوت ،نیهمچن. دهد میمواد خام ناهمگن را  از کنندهی استفادهها شرکت نیب

کار را ی رویو ن هیدر مدل است، ممکن است نقش سرما یورود ریبه عنوان متغنهاده واسطه که مستلزم گنجاندن  دیاستفاده از تول
 کاهش دهد. یور در رشد بهره
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 شکاف بهره وری نسبی صنایع و صنعت رهبر، 
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        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    (    ) 

         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅         و  ̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅      است.  tوری کل عوامل تولید در صنایع ماهر و غیرماهر در سال  ترتیب میانگین نرخ رشد بهرهبه ̅
 .است tدر سال  iسهم شاغالن موقتی صنعت 

های مختلف ابتدا میانگین سهم کارکنان ماهر هر صنعت را در طی سالماهر،  ماهر و غیر  دو گروهبرای تقسیم صنایع به در عمل، 
گیریم. سپس، میانگین سهم کارکنان ماهر  در نظر می 1(     ) و آن را به عنوان شاخص شدت مهارت آن صنعت کنیممیمحاسبه 

و صنایع با شدت مهارت باالتر از میانگین را به عنوان صنایع ماهر و صنایع  آوریممیدست  ههای مختلف بکل صنایع را در طی سال
 ,Haskel & Slaughter) گیریم در نظر می (13رابطه )تر از میانگین را به عنوان صنایع غیرماهر به صورت با شدت مهارت کم

2002:) 
(13) 

       

{
 
 
 

 
 
                             

 
 ∑    

 

   
                   صنعت ماهر                               

                     
                  

                         
 
 ∑    

 

   
                   صنعت غیرماهر                             
            

 

صنعت در گروه  54، تعداد پژوهشرقمی مورد استفاده در این چهار ISICصنعت با کد  112دهد که از مجموع  های ما نشان می داده
 اند.  بندی شده صنعت در گروه صنایع غیرماهر طبقه 58صنایع ماهر و تعداد 

به عنوان متغیر را  2و صنعت رهبر هر صنعتوری  بهره شکاف با وقفه(، Griffith et al., 2009) شومپیتررشد  نظریهبر اساس 
 .دوری را در یک سال مشخص دار بهره صنعتی است که باالترین صنعت رهبر ،بخش . در هرکنیم توضیحی وارد مدل می

 شود:  گرفته میدر نظر (19رابطه )به صورت وری و نوع قرارداد استخدامی  رابطه نرخ رشد بهرهتجربی مدل  ،بنابراین
(19) 

                             (
        

       
)           (          )                   

   ، وری رشد بهرهنرخ        
 TE، وری صنعت رهبر رشد بهره         نسبی صنایع و صنعت رهبر، وری  شکاف بهره      

 .استشدت انرژی  EIو  ،شاخص سرمایه انسانیH کارکنان،  سهم اشتغال موقتی
 تحلیل نتایجوها و تجزیه معرفی داده

 پژوهش حاضراست. به منظور انجام  1385-1373 پژوهشهای آماری متغیرها، دوره زمانی مورد نظر در این  به وجود داده توجهبا 
 3رقمی مرکز آمار ایراندر سطح کدهای چهار ISICبندی به تفکیک طبقه ترنفر کارکن و بیشهای صنعتی ده از اطالعات کارگاه

در مجموع برای هر متغیر حدود . کد، تعداد ده کد حذف گردید 122 میانآمار و اطالعات، از  نبوددلیل ه استفاده شده است. ب
نحوه محاسبه  محاسبه شده است. 1375ارزش واقعی متغیرها بر اساس سال پایه  ،نینهمچ. استمشاهده در دسترس  1232

 :استشرح  این به پژوهش حاضرمتغیرهای مورد استفاده در 
Vاستدالل  ،(2111) 4ورتیدگردد.  رفته در تولید حاصل میهای بکار زش ستانده و ارزش نهادهاز تفاوت ار افزوده است که : ارزش
است که  نهاده واسطه نهیشامل هز یدوم رایاست، زتر  مناسب دیتول نسبت به افزوده ارزشی، صنعتنیکند که در مطالعات ب یم

 سهیافزوده امکان مقا استفاده از ارزش دارند که بیان می ،(1791) 5نگستدیو ر سلیچگریمتفاوت باشد.  اریبس عیممکن است در صنا
. ردیگ یها را در نظر م نهاده تیفیدر ک راتییها و تغ تفاوت ،نیهمچن. دهد میمواد خام ناهمگن را  از کنندهی استفادهها شرکت نیب

کار را ی رویو ن هیدر مدل است، ممکن است نقش سرما یورود ریبه عنوان متغنهاده واسطه که مستلزم گنجاندن  دیاستفاده از تول
 کاهش دهد. یور در رشد بهره
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 نرخ رشد بهره وری، 
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        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    (    ) 

         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅         و  ̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅      است.  tوری کل عوامل تولید در صنایع ماهر و غیرماهر در سال  ترتیب میانگین نرخ رشد بهرهبه ̅
 .است tدر سال  iسهم شاغالن موقتی صنعت 

های مختلف ابتدا میانگین سهم کارکنان ماهر هر صنعت را در طی سالماهر،  ماهر و غیر  دو گروهبرای تقسیم صنایع به در عمل، 
گیریم. سپس، میانگین سهم کارکنان ماهر  در نظر می 1(     ) و آن را به عنوان شاخص شدت مهارت آن صنعت کنیممیمحاسبه 

و صنایع با شدت مهارت باالتر از میانگین را به عنوان صنایع ماهر و صنایع  آوریممیدست  ههای مختلف بکل صنایع را در طی سال
 ,Haskel & Slaughter) گیریم در نظر می (13رابطه )تر از میانگین را به عنوان صنایع غیرماهر به صورت با شدت مهارت کم
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صنعت در گروه  54، تعداد پژوهشرقمی مورد استفاده در این چهار ISICصنعت با کد  112دهد که از مجموع  های ما نشان می داده
 اند.  بندی شده صنعت در گروه صنایع غیرماهر طبقه 58صنایع ماهر و تعداد 
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 تحلیل نتایجوها و تجزیه معرفی داده
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2. https://www.amar.org.ir/
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در مدل است، ممکن است نقش سرمایه و نیروی کار را در رشد بهره وری کاهش دهد.
گذشته  مطالعات  از  تعدادی  مشابه  پژوهش  این  در  که  است  سرمایه  موجودی   :K 
)Berlemann  Wesselhöft, 2016; Jani, 2019( برای اندازه گیری آن از روش موجودی دائمی1 استفاده 

شده است.
L: نهاده نیروی کار است که یک روش مرسوم برای اندازه گیری آن، استفاده از تعداد ساعات کار 
یا تعداد نفرات نیروی کار است. ما برای در نظرگرفتن تاثیر کیفیت نیروی انسانی بر تولید، به تفکیک 

از تعداد نیروی کار غیر ماهر )LU( و تعداد نیروی کار ماهر )LS( استفاده کرده ایم.
و  لوینسون  نیمه پارامتریک  به روش  این پژوهش  تولید است که در  بهره وری کل عوامل   :TFP

پترین اندازه گیری شده است.
تفاوت  شکل  به  که  است   t سال  در   )ISIC4 )صنایع   i صنعت  بهره وری  رشد  نرخ   :
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K :مشابه تعدادی از مطالعات گذشته پژوهشکه در این  موجودی سرمایه است (Berlemann & Wesselhöft, 2016; Jani, 

 .استفاده شده است 1یدائم یاز روش موجودگیری آن  اندازه یبرا (2019
L:  ما  .استکار  د نفرات نیروی، استفاده از تعداد ساعات کار یا تعداگیری آن اندازه برایروش مرسوم یک کار است که نهاده نیروی

(   کار ماهر )( و تعداد نیروی   ماهر ) کار غیرتولید، به تفکیک از تعداد نیروی  رفتن تاثیر کیفیت نیروی انسانی برگبرای در نظر
 ایم. استفاده کرده

TFPگیری شده است. پارامتریک لوینسون و پترین اندازه به روش نیمه پژوهشوری کل عوامل تولید است که در این  : بهره 
 گرفته شده است.به شکل تفاوت لگاریتمی در نظرکه  است t( در سال ISIC4 )صنایع iوری صنعت  رشد بهرهنرخ :         

        

       
 ,Griffith et al., 2009; Lisi & Malo) است در بخش مربوطه iنسبت به صنعت  صنعت رهبروری  وقفه بهره : شکاف با 

شومپیتر، سرریز دانش از صنایع با فناوری باال د رش نظریه(. بر اساس است ISIC2، صنایع پژوهش حاضر( )منظور از بخش در 2017
وری با صنعت  دارند که افزایش شکاف بهره اظهار می ،(2117گریفیت و همکاران )وری سایر صنایع دارد.  رشد بهره بر یمثبت اثر

 بخشد. ت را تسریع میوری صنع رهبر، رشد بهره
انتظار می رود که انتقال مرز  در آن قرار دارد. tدر سال  iکه صنعت  است وری صنعت رهبر مربوط به بخشی : رشد بهره         

 (.Griffith et al., 2009وری سایر صنایع داشته باشد ) وری صنعت رهبر، تاثیر مثبت بر رشد بهره دلیل رشد بهرهه کارایی ب
از آمار سهم شاغالن پیمانکاری )نیروهای شرکتی( به عنوان شاغالن  پژوهش. در این استکارکنان  : سهم اشتغال موقتی    

که در مطالعات مختلف از آمار شاغالن پیمانکاری موقتی استفاده شده است. بررسی ادبیات مربوط به اشتغال موقت بیانگر این است 
 (.Hirsch & Mueller, 2012; Lisi & Malo, 2017; Nielen, 2016) تحت عنوان اشتغال موقتی استفاده شده است

SSIIد ماهر باش صنعت مورد نظر صنعتاگر . استص شدت مهارت صنعت : شاخSSII = 1 است 1صورت مساوی  و در غیر این. 
 یها انش و مهارت. انتظار بر این است که داستهای تحصیل کارکنان و به عنوان شاخصی از سرمایه انسانی  میانگین وزنی سال:    

 .دهد یم شیرا افزا یور بهره ،در انسان افتهیتجسم
 .استافزوده  شده به ارزشکه حاصل تقسیم ارزش سوخت مصرفاست ژی : متغیر کنترلی شدت انر    

تاثیر سنجی مربوط به  مدل اقتصادآوریم. سپس  دست می هوری را ب و بهره کنیممیرا برآورد  (1)مدل  ابتدا تابع تولیدما ، در ادامه
 دهیم. تحلیل قرار میوو نتایج را مورد تجزیه کنیممی( را برآورد 2)مدل ای ایران  وری کل صنایع کارخانه بر بهره نوع قرارداد بازار کار

وابستگی  نبودوابستگی مقطعی است که از توزیع نرمال برخوردار است. نتایج آزمون  نبودآورد مدل، انجام آزمون اولین گام در بر
 .است 2و  1وابستگی مقطعی بین متغیرها در دو مدل  نبودبیانگر  (1جدول )در  2مقطعی پسران

 
 وابستگی مقطعی پسران نبودنتایج آزمون  :4جدول 

  محاسباتی پسران مارهآمقدار  ارزش احتمال زمونآنتیجه 
 1مدل  48/1 (13/1) وابستگی مقطعی نبود
 2مدل  29/1 (21/1) وابستگی مقطعی نبود

 
، ایم، پسران 3توان از شش آزمون لوین، لین و چو های پانل، می گام دوم، انجام آزمون پایایی متغیرهاست. برای آزمون پایایی در داده

 PPو  ،فیشر ADFاستفاده کرد. سه آزمون ایم، پسران و شین،  8و آزمون هادری ،9فیشر PP، 3فیشر ADF، 5، برایتونگ4شینو 
 پسهای پانل است.  فیشر بر مبنای متفاوت بودن عوامل بین واحدهای انفرادی استوار هستند. این فرض معقول و مناسبی در داده

 شود. استفاده می IPSاز آزمون پایایی  پژوهش حاضردر 

                                                           
1. Perpetual Inventory Method 
2. Pesaran's Test of Cross Sectional Independence 
3. Levin, Lin & Chu 
4. Im, Pesaran & Shin (IPS) 
5. Breitung 
6. ADF - Fisher 
7. PP - Fisher 
8. Hadri 

لگاریتمی در نظرگرفته شده است.
است  مربوطه  بخش  در   i صنعت  به  نسبت  رهبر  صنعت  بهره وری  وقفه  با  شکاف   :
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5. Breitung 
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)Griffith et al., 2009; Lisi  Malo, 2017( )منظور از بخش در پژوهش حاضر، صنایع ISIC2 است(. 
بر اساس نظریه رشد شومپیتر، سرریز دانش از صنایع با فناوری باال اثر مثبتی بر رشد بهره وری سایر 
صنایع دارد. گریفیت و همکاران )2009(، اظهار می دارند که افزایش شکاف بهره وری با صنعت رهبر، 

رشد بهره وری صنعت را تسریع می بخشد.
: رشد بهره وری صنعت رهبر مربوط به بخشی است که صنعت i در سال t در آن قرار 
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(   کار ماهر )( و تعداد نیروی   ماهر ) کار غیرتولید، به تفکیک از تعداد نیروی  رفتن تاثیر کیفیت نیروی انسانی برگبرای در نظر
 ایم. استفاده کرده

TFPگیری شده است. پارامتریک لوینسون و پترین اندازه به روش نیمه پژوهشوری کل عوامل تولید است که در این  : بهره 
 گرفته شده است.به شکل تفاوت لگاریتمی در نظرکه  است t( در سال ISIC4 )صنایع iوری صنعت  رشد بهرهنرخ :         

        

       
 ,Griffith et al., 2009; Lisi & Malo) است در بخش مربوطه iنسبت به صنعت  صنعت رهبروری  وقفه بهره : شکاف با 

شومپیتر، سرریز دانش از صنایع با فناوری باال د رش نظریه(. بر اساس است ISIC2، صنایع پژوهش حاضر( )منظور از بخش در 2017
وری با صنعت  دارند که افزایش شکاف بهره اظهار می ،(2117گریفیت و همکاران )وری سایر صنایع دارد.  رشد بهره بر یمثبت اثر

 بخشد. ت را تسریع میوری صنع رهبر، رشد بهره
انتظار می رود که انتقال مرز  در آن قرار دارد. tدر سال  iکه صنعت  است وری صنعت رهبر مربوط به بخشی : رشد بهره         

 (.Griffith et al., 2009وری سایر صنایع داشته باشد ) وری صنعت رهبر، تاثیر مثبت بر رشد بهره دلیل رشد بهرهه کارایی ب
از آمار سهم شاغالن پیمانکاری )نیروهای شرکتی( به عنوان شاغالن  پژوهش. در این استکارکنان  : سهم اشتغال موقتی    

که در مطالعات مختلف از آمار شاغالن پیمانکاری موقتی استفاده شده است. بررسی ادبیات مربوط به اشتغال موقت بیانگر این است 
 (.Hirsch & Mueller, 2012; Lisi & Malo, 2017; Nielen, 2016) تحت عنوان اشتغال موقتی استفاده شده است

SSIIد ماهر باش صنعت مورد نظر صنعتاگر . استص شدت مهارت صنعت : شاخSSII = 1 است 1صورت مساوی  و در غیر این. 
 یها انش و مهارت. انتظار بر این است که داستهای تحصیل کارکنان و به عنوان شاخصی از سرمایه انسانی  میانگین وزنی سال:    

 .دهد یم شیرا افزا یور بهره ،در انسان افتهیتجسم
 .استافزوده  شده به ارزشکه حاصل تقسیم ارزش سوخت مصرفاست ژی : متغیر کنترلی شدت انر    

تاثیر سنجی مربوط به  مدل اقتصادآوریم. سپس  دست می هوری را ب و بهره کنیممیرا برآورد  (1)مدل  ابتدا تابع تولیدما ، در ادامه
 دهیم. تحلیل قرار میوو نتایج را مورد تجزیه کنیممی( را برآورد 2)مدل ای ایران  وری کل صنایع کارخانه بر بهره نوع قرارداد بازار کار

وابستگی  نبودوابستگی مقطعی است که از توزیع نرمال برخوردار است. نتایج آزمون  نبودآورد مدل، انجام آزمون اولین گام در بر
 .است 2و  1وابستگی مقطعی بین متغیرها در دو مدل  نبودبیانگر  (1جدول )در  2مقطعی پسران

 
 وابستگی مقطعی پسران نبودنتایج آزمون  :4جدول 

  محاسباتی پسران مارهآمقدار  ارزش احتمال زمونآنتیجه 
 1مدل  48/1 (13/1) وابستگی مقطعی نبود
 2مدل  29/1 (21/1) وابستگی مقطعی نبود

 
، ایم، پسران 3توان از شش آزمون لوین، لین و چو های پانل، می گام دوم، انجام آزمون پایایی متغیرهاست. برای آزمون پایایی در داده

 PPو  ،فیشر ADFاستفاده کرد. سه آزمون ایم، پسران و شین،  8و آزمون هادری ،9فیشر PP، 3فیشر ADF، 5، برایتونگ4شینو 
 پسهای پانل است.  فیشر بر مبنای متفاوت بودن عوامل بین واحدهای انفرادی استوار هستند. این فرض معقول و مناسبی در داده

 شود. استفاده می IPSاز آزمون پایایی  پژوهش حاضردر 

                                                           
1. Perpetual Inventory Method 
2. Pesaran's Test of Cross Sectional Independence 
3. Levin, Lin & Chu 
4. Im, Pesaran & Shin (IPS) 
5. Breitung 
6. ADF - Fisher 
7. PP - Fisher 
8. Hadri 
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از آمار سهم شاغالن پیمانکاری )نیروهای شرکتی( به عنوان شاغالن  پژوهش. در این استکارکنان  : سهم اشتغال موقتی    

که در مطالعات مختلف از آمار شاغالن پیمانکاری موقتی استفاده شده است. بررسی ادبیات مربوط به اشتغال موقت بیانگر این است 
 (.Hirsch & Mueller, 2012; Lisi & Malo, 2017; Nielen, 2016) تحت عنوان اشتغال موقتی استفاده شده است

SSIIد ماهر باش صنعت مورد نظر صنعتاگر . استص شدت مهارت صنعت : شاخSSII = 1 است 1صورت مساوی  و در غیر این. 
 یها انش و مهارت. انتظار بر این است که داستهای تحصیل کارکنان و به عنوان شاخصی از سرمایه انسانی  میانگین وزنی سال:    

 .دهد یم شیرا افزا یور بهره ،در انسان افتهیتجسم
 .استافزوده  شده به ارزشکه حاصل تقسیم ارزش سوخت مصرفاست ژی : متغیر کنترلی شدت انر    

تاثیر سنجی مربوط به  مدل اقتصادآوریم. سپس  دست می هوری را ب و بهره کنیممیرا برآورد  (1)مدل  ابتدا تابع تولیدما ، در ادامه
 دهیم. تحلیل قرار میوو نتایج را مورد تجزیه کنیممی( را برآورد 2)مدل ای ایران  وری کل صنایع کارخانه بر بهره نوع قرارداد بازار کار

وابستگی  نبودوابستگی مقطعی است که از توزیع نرمال برخوردار است. نتایج آزمون  نبودآورد مدل، انجام آزمون اولین گام در بر
 .است 2و  1وابستگی مقطعی بین متغیرها در دو مدل  نبودبیانگر  (1جدول )در  2مقطعی پسران

 
 وابستگی مقطعی پسران نبودنتایج آزمون  :4جدول 

  محاسباتی پسران مارهآمقدار  ارزش احتمال زمونآنتیجه 
 1مدل  48/1 (13/1) وابستگی مقطعی نبود
 2مدل  29/1 (21/1) وابستگی مقطعی نبود

 
، ایم، پسران 3توان از شش آزمون لوین، لین و چو های پانل، می گام دوم، انجام آزمون پایایی متغیرهاست. برای آزمون پایایی در داده

 PPو  ،فیشر ADFاستفاده کرد. سه آزمون ایم، پسران و شین،  8و آزمون هادری ،9فیشر PP، 3فیشر ADF، 5، برایتونگ4شینو 
 پسهای پانل است.  فیشر بر مبنای متفاوت بودن عوامل بین واحدهای انفرادی استوار هستند. این فرض معقول و مناسبی در داده

 شود. استفاده می IPSاز آزمون پایایی  پژوهش حاضردر 

                                                           
1. Perpetual Inventory Method 
2. Pesaran's Test of Cross Sectional Independence 
3. Levin, Lin & Chu 
4. Im, Pesaran & Shin (IPS) 
5. Breitung 
6. ADF - Fisher 
7. PP - Fisher 
8. Hadri 

1. Perpetual Inventory Method
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بر این است که دانش و مهارت های تجسم یافته در انسان، بهره وری را افزایش می دهد.
: متغیر کنترلی شدت انرژی است که حاصل تقسیم ارزش سوخت مصرف شده به ارزش افزوده است.
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 1مدل  48/1 (13/1) وابستگی مقطعی نبود
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، ایم، پسران 3توان از شش آزمون لوین، لین و چو های پانل، می گام دوم، انجام آزمون پایایی متغیرهاست. برای آزمون پایایی در داده

 PPو  ،فیشر ADFاستفاده کرد. سه آزمون ایم، پسران و شین،  8و آزمون هادری ،9فیشر PP، 3فیشر ADF، 5، برایتونگ4شینو 
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 شود. استفاده می IPSاز آزمون پایایی  پژوهش حاضردر 

                                                           
1. Perpetual Inventory Method 
2. Pesaran's Test of Cross Sectional Independence 
3. Levin, Lin & Chu 
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7. PP - Fisher 
8. Hadri 

در ادامه، ما ابتدا تابع تولید )مدل 1( را برآورد می کنیم و بهره وری را به دست می آوریم. سپس 
مدل اقتصاد سنجی مربوط به تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر بهره وری کل صنایع کارخانه ای ایران )مدل 

2( را برآورد می کنیم و نتایج را مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهیم.
اولین گام در برآورد مدل، انجام آزمون نبود وابستگی مقطعی است که از توزیع نرمال برخوردار 
بیانگر نبود وابستگی مقطعی بین  نتایج آزمون نبود وابستگی مقطعی پسران1 در جدول )1(  است. 

متغیرها در دو مدل 1 و 2 است.

1. Pesaran's Test of Cross Sectional Independence
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جدول1:نتایجآزموننبودوابستگیمقطعیپسران

نتيجه آزمون ارزش احتمال مقدار آماره محاسباتی پسران
نبود وابستگی مقطعی )0/13( 1/48 مدل 1
نبود وابستگی مقطعی )0/20( 1/27 مدل 2

گام دوم، انجام آزمون پایایی متغیرهاست. برای آزمون پایایی در داده های پانل، می توان از شش 
آزمون لوین، لین و چو1، ایم، پسران و شین2، برایتونگADF ،3 فیشرPP ،4 فیشر5، و آزمون هادری6 
استفاده کرد. سه آزمون ایم، پسران و شین، ADF فیشر، و PP فیشر بر مبنای متفاوت بودن عوامل 
انفرادی استوار هستند. این فرض معقول و مناسبی در داده های پانل است. پس در  بین واحدهای 

پژوهش حاضر از آزمون پایایی IPS استفاده می شود.
در جدول )2(، نتایج مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد 
 ،)lnV( بازار کار و بهره وری ارائه شده است. متغیرهای مربوط به تابع تولید شامل لگاریتم ارزش افزوده
 ،)lnK( لگاریتم موجودی سرمایه ،)
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وری ارائه شده است.  مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره نتایج ،(2جدول )در 
کار ماهر (، لگاریتم نیروی     ) ماهر(، لگاریتم نیروی کار غیرlnVافزوده )به تابع تولید شامل لگاریتم ارزشمتغیرهای مربوط 

نتایج آزمون  ،. همچنینشوندمی( پایا از مرتبه یک lnMهای واسطه ) و لگاریتم نهاده ،(lnK(، لگاریتم موجودی سرمایه )    )
نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 

(، لگاریتم نیروی کار ماهر )
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نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 

لگاریتم نیروی کار غیرماهر )
و لگاریتم نهاده های واسطه )lnM( پایا از مرتبه یک می شوند. همچنین، نتایج آزمون پایایی متغیرهای 
بهره وری  رشد  نرخ  متغیرهای  که  می دهد  نشان  بهره وری  و  کار  بازار  قرارداد  نوع  مدل   به  مربوط 
، سهم اشتغال موقتی کارکنان )TE(، و شدت 

11 
 

وری ارائه شده است.  مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره نتایج ،(2جدول )در 
کار ماهر (، لگاریتم نیروی     ) ماهر(، لگاریتم نیروی کار غیرlnVافزوده )به تابع تولید شامل لگاریتم ارزشمتغیرهای مربوط 

نتایج آزمون  ،. همچنینشوندمی( پایا از مرتبه یک lnMهای واسطه ) و لگاریتم نهاده ،(lnK(، لگاریتم موجودی سرمایه )    )
نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 

)DlnTFP(، نرخ رشد بهره وری بنگاه رهبر 
انرژی )EI( پایا از مرتبه صفر و سایر متغیرها شامل لگاریتم شکاف بهره وری نسبی صنایع و صنعت 
تحصیل  سال های  وزنی  میانگین  و   

11 
 

وری ارائه شده است.  مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره نتایج ،(2جدول )در 
کار ماهر (، لگاریتم نیروی     ) ماهر(، لگاریتم نیروی کار غیرlnVافزوده )به تابع تولید شامل لگاریتم ارزشمتغیرهای مربوط 

نتایج آزمون  ،. همچنینشوندمی( پایا از مرتبه یک lnMهای واسطه ) و لگاریتم نهاده ،(lnK(، لگاریتم موجودی سرمایه )    )
نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 

بنگاه ها(،  سایر  به  رهبر  بنگاه  بهره وری  )نسبت  رهبر 
کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )H( پایا از مرتبه یک هستند.

1. Levin, Lin & Chu
2. Im, Pesaran & Shin )IPS(
3. Breitung
4. ADF - Fisher
5. PP - Fisher
6. Hadri
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جدول2:نتایجآزمونپایاییIPS)درحالتعرضازمبدأوروندونبودوابستگیمقطعیبینمتغیرها(

نتيجهارزش احتمالآماره آزمونمتغير

آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
)مدل 1(
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وری ارائه شده است.  مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره نتایج ،(2جدول )در 
کار ماهر (، لگاریتم نیروی     ) ماهر(، لگاریتم نیروی کار غیرlnVافزوده )به تابع تولید شامل لگاریتم ارزشمتغیرهای مربوط 

نتایج آزمون  ،. همچنینشوندمی( پایا از مرتبه یک lnMهای واسطه ) و لگاریتم نهاده ،(lnK(، لگاریتم موجودی سرمایه )    )
نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 

-1/77)0/03(I)1(
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وری ارائه شده است.  مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره نتایج ،(2جدول )در 
کار ماهر (، لگاریتم نیروی     ) ماهر(، لگاریتم نیروی کار غیرlnVافزوده )به تابع تولید شامل لگاریتم ارزشمتغیرهای مربوط 

نتایج آزمون  ،. همچنینشوندمی( پایا از مرتبه یک lnMهای واسطه ) و لگاریتم نهاده ،(lnK(، لگاریتم موجودی سرمایه )    )
نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 
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وری ارائه شده است.  مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره نتایج ،(2جدول )در 
کار ماهر (، لگاریتم نیروی     ) ماهر(، لگاریتم نیروی کار غیرlnVافزوده )به تابع تولید شامل لگاریتم ارزشمتغیرهای مربوط 

نتایج آزمون  ،. همچنینشوندمی( پایا از مرتبه یک lnMهای واسطه ) و لگاریتم نهاده ،(lnK(، لگاریتم موجودی سرمایه )    )
نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 

-3/37)0/000(I)1(
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وری ارائه شده است.  مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره نتایج ،(2جدول )در 
کار ماهر (، لگاریتم نیروی     ) ماهر(، لگاریتم نیروی کار غیرlnVافزوده )به تابع تولید شامل لگاریتم ارزشمتغیرهای مربوط 

نتایج آزمون  ،. همچنینشوندمی( پایا از مرتبه یک lnMهای واسطه ) و لگاریتم نهاده ،(lnK(، لگاریتم موجودی سرمایه )    )
نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 

-3/31)0/000(I)1(

11 
 

وری ارائه شده است.  مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره نتایج ،(2جدول )در 
کار ماهر (، لگاریتم نیروی     ) ماهر(، لگاریتم نیروی کار غیرlnVافزوده )به تابع تولید شامل لگاریتم ارزشمتغیرهای مربوط 

نتایج آزمون  ،. همچنینشوندمی( پایا از مرتبه یک lnMهای واسطه ) و لگاریتم نهاده ،(lnK(، لگاریتم موجودی سرمایه )    )
نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 

-2/35)0/009(I)1(

آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و 
بهره وری
)مدل 2(
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وری ارائه شده است.  مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره نتایج ،(2جدول )در 
کار ماهر (، لگاریتم نیروی     ) ماهر(، لگاریتم نیروی کار غیرlnVافزوده )به تابع تولید شامل لگاریتم ارزشمتغیرهای مربوط 

نتایج آزمون  ،. همچنینشوندمی( پایا از مرتبه یک lnMهای واسطه ) و لگاریتم نهاده ،(lnK(، لگاریتم موجودی سرمایه )    )
نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 

- 2/02)0/02(I)0(

11 
 

وری ارائه شده است.  مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره نتایج ،(2جدول )در 
کار ماهر (، لگاریتم نیروی     ) ماهر(، لگاریتم نیروی کار غیرlnVافزوده )به تابع تولید شامل لگاریتم ارزشمتغیرهای مربوط 

نتایج آزمون  ،. همچنینشوندمی( پایا از مرتبه یک lnMهای واسطه ) و لگاریتم نهاده ،(lnK(، لگاریتم موجودی سرمایه )    )
نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 

-2/01)0/02(I)0(

11 
 

وری ارائه شده است.  مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره نتایج ،(2جدول )در 
کار ماهر (، لگاریتم نیروی     ) ماهر(، لگاریتم نیروی کار غیرlnVافزوده )به تابع تولید شامل لگاریتم ارزشمتغیرهای مربوط 

نتایج آزمون  ،. همچنینشوندمی( پایا از مرتبه یک lnMهای واسطه ) و لگاریتم نهاده ،(lnK(، لگاریتم موجودی سرمایه )    )
نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 
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وری ارائه شده است.  مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره نتایج ،(2جدول )در 
کار ماهر (، لگاریتم نیروی     ) ماهر(، لگاریتم نیروی کار غیرlnVافزوده )به تابع تولید شامل لگاریتم ارزشمتغیرهای مربوط 

نتایج آزمون  ،. همچنینشوندمی( پایا از مرتبه یک lnMهای واسطه ) و لگاریتم نهاده ،(lnK(، لگاریتم موجودی سرمایه )    )
نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 
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وری ارائه شده است.  مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره نتایج ،(2جدول )در 
کار ماهر (، لگاریتم نیروی     ) ماهر(، لگاریتم نیروی کار غیرlnVافزوده )به تابع تولید شامل لگاریتم ارزشمتغیرهای مربوط 

نتایج آزمون  ،. همچنینشوندمی( پایا از مرتبه یک lnMهای واسطه ) و لگاریتم نهاده ،(lnK(، لگاریتم موجودی سرمایه )    )
نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 
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وری ارائه شده است.  مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره نتایج ،(2جدول )در 
کار ماهر (، لگاریتم نیروی     ) ماهر(، لگاریتم نیروی کار غیرlnVافزوده )به تابع تولید شامل لگاریتم ارزشمتغیرهای مربوط 

نتایج آزمون  ،. همچنینشوندمی( پایا از مرتبه یک lnMهای واسطه ) و لگاریتم نهاده ،(lnK(، لگاریتم موجودی سرمایه )    )
نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 

-3/26)0/00(I)0(

در بخش الگوی پژوهش اشاره کردیم که برای اندازه گیری بهره وری به روش لوینسون و پترین 
پترین،  و  لوینسون  اول  مرحله  نتایج  گردد.  برآورد  مرحله  دو  در  تولید  تابع  ضرایب  که  است  الزم 
برآوردی از پارامتر متغیرهای نیروی کار غیرماهر و نیروی کار ماهر به ترتیب با ارقام 0/26 و 0/55 
به دست آورد. در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه ای معادل رقم 0/02 از ضریب سرمایه با استفاده از 
تابع تولید کاب داگالس و به روش حداقل مربعات معمولی به دست آمد. پس از برآورد ضرایب نیروی 
کار ماهر و غیر ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از 
 )در رابطه 13( به دست آمد. سپس ضریب سرمایه به کمک دستور Levpet در نرم افزار 
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وری ارائه شده است.  مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره نتایج ،(2جدول )در 
کار ماهر (، لگاریتم نیروی     ) ماهر(، لگاریتم نیروی کار غیرlnVافزوده )به تابع تولید شامل لگاریتم ارزشمتغیرهای مربوط 

نتایج آزمون  ،. همچنینشوندمی( پایا از مرتبه یک lnMهای واسطه ) و لگاریتم نهاده ،(lnK(، لگاریتم موجودی سرمایه )    )
نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 

STATA با حداقل کردن تابع هدف )13( و با استفاده از تکنیک نیمه پارامتریک بوت استرپ، معادل 

0/08 برآورد گردید. 
در نهایت، پس از برآورد ضرایب تابع تولید، لگاریتم بهره وری کل عوامل تولید لوینسون و پترین 
برای تعداد 112 کد ISIC چهاررقمی صنایع کارخانه ای ایران به صورت رابطه )18( محاسبه گردید:           
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وری ارائه شده است.  مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره نتایج ،(2جدول )در 
کار ماهر (، لگاریتم نیروی     ) ماهر(، لگاریتم نیروی کار غیرlnVافزوده )به تابع تولید شامل لگاریتم ارزشمتغیرهای مربوط 

نتایج آزمون  ،. همچنینشوندمی( پایا از مرتبه یک lnMهای واسطه ) و لگاریتم نهاده ،(lnK(، لگاریتم موجودی سرمایه )    )
نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 

                   )18(
( را به دست 
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وری ارائه شده است.  مربوط به آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید و متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره نتایج ،(2جدول )در 
کار ماهر (، لگاریتم نیروی     ) ماهر(، لگاریتم نیروی کار غیرlnVافزوده )به تابع تولید شامل لگاریتم ارزشمتغیرهای مربوط 

نتایج آزمون  ،. همچنینشوندمی( پایا از مرتبه یک lnMهای واسطه ) و لگاریتم نهاده ،(lnK(، لگاریتم موجودی سرمایه )    )
نرخ ، (DlnTFPوری ) نرخ رشد بهرهمتغیرهای دهد که  وری نشان می نوع قرارداد بازار کار و بهره  پایایی متغیرهای مربوط به مدل

سایر متغیرها و پایا از مرتبه صفر ( EIو شدت انرژی ) ،(TEسهم اشتغال موقتی کارکنان )، (       ) بنگاه رهبر وری رشد بهره
    )   ها(، وری بنگاه رهبر به سایر بنگاه )نسبت بهره نسبی صنایع و صنعت رهبروری  شکاف بهرهلگاریتم  شامل

( و میانگین (   
 .هستندپایا از مرتبه یک  (Hل کارکنان به عنوان شاخص سرمایه انسانی )های تحصیوزنی سال

 
 وابستگی مقطعی بین متغیرها( نبودو روند و  )در حالت عرض از مبدأ IPSنتایج آزمون پایایی  :1جدول 

 نتیجه ارزش احتمال آزمون آماره متغیر 

 آزمون پایایی متغیرهای تابع تولید
 (1)مدل 

    99/1- (13/1) I(1) 

     15/2- (11/1) I(1) 

     39/3- (111/1) I(1) 

    31/3- (111/1) I(1) 

    35/2- (117/1) I(1) 

 وری آزمون پایایی متغیرهای مدل نوع قرارداد بازار کار و بهره
 (2)مدل 

DlnTFP 12/2 - (12/1) I(0) 

        11/2- (12/1) I(0) 

   (    

   ) 35/2- (11/1) I(1) 

TE 73/3- (11/1) I(0) 

H 81/2- (11/1) I(1) 
EI 23/3- (11/1) I(0) 

 
وری به روش لوینسون و پترین الزم است که ضرایب تابع تولید در دو مرحله برآورد  گیری بهره اندازه برایاشاره کردیم که  پژوهشدر بخش الگوی 

دست  هب 55/1و  23/1ترتیب با ارقام بهکار ماهر  غیرماهر و نیروی کار از پارامتر متغیرهای نیروی برآوردیگردد. نتایج مرحله اول لوینسون و پترین، 
حداقل مربعات معمولی به روش و داگالس  تابع تولید کاباز ضریب سرمایه با استفاده از  12/1ای معادل رقم  در مرحله دوم، ابتدا برآورد اولیه آورد.

ماهر در مرحله اول لوینسون و پترین و تخمین اولیه از ضریب سرمایه، برآوردی از  کار ماهر و غیرپس از برآورد ضرایب نیروی دست آمد.  هب
و  (31) با حداقل کردن تابع هدف TATAS افزارنرم در Levpetبه کمک دستور سپس ضریب سرمایه دست آمد.  ه( ب13)در رابطه  [1    |   ] 

  .گردیدبرآورد  18/1، معادل استرپپارامتریک بوت با استفاده از تکنیک نیمه
ای  چهاررقمی صنایع کارخانه ISICکد  112پترین برای تعداد و  وری کل عوامل تولید لوینسون لگاریتم بهره پس از برآورد ضرایب تابع تولید، ،در نهایت

 (18)          : گردیدمحاسبه  (18رابطه )صورت ه ایران ب
                  

          
            

و به عنوان متغیر وابسته  آوریممیدست  ه( را ب      وری ) ، نرخ رشد بهرهیقبل بخشآمده در دست هبlnTFP از متغیر  ،در ادامه
شده با مانا در سطح یا متغیرهای ماناای از متغیرهتوانیم  برای اجتناب از رگرسیون کاذب می کنیم. ( استفاده می19در مدل )

اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح  کهشود  استفاده کنیم. اما این کار سبب می (2جدول )گیری متغیرهای  استفاده از تفاضل
را بدون هراس از کاذب بودن آن بر بتوان رگرسیونی  کهکند  انباشتگی این امکان را فراهم می آزمون هم ود.متغیرها از دست بر

در حالتی که متغیرها شامل  ،زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد باشند و همچنین اساس سطح متغیرها برآورد کرد.
 I(0)انباشتگی، اگر برخی از متغیرها در واقع، در بررسی رابطه همکرد. انباشتگی را آزمون  توان هم شوند، می I(0)و  I(1)متغیرهای 

. استهای پانل  انباشتگی در داده های هم ترین آزموناز مهم 1آزمون وسترالند(. 949: 1374سوری، )کند  باشند، مشکلی ایجاد نمی
نشان  (3جدول )وسترالند در ج آزمون ست. نتایبطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهارد فرضیه صفر بیانگر وجود را ،این آزمون در

 انباشتگی بین متغیرهای مدل رد شده است. هم نبوددهد که فرضیه صفر  می

                                                           
1. Westerlund Panel Cointegration Test 

در ادامه، از متغیر lnTFP به دست آمده در بخش قبلی، نرخ رشد بهره وری )
می آوریم و به عنوان متغیر وابسته در مدل )17( استفاده می کنیم. برای اجتناب از رگرسیون کاذب 
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می توانیم از متغیرهای مانا در سطح یا متغیرهای ماناشده با استفاده از تفاضل گیری متغیرهای جدول 
)2( استفاده کنیم. اما این کار سبب می شود که اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح متغیرها از 
دست برود. آزمون هم انباشتگی این امکان را فراهم می کند که بتوان رگرسیونی را بدون هراس از 
کاذب بودن آن بر اساس سطح متغیرها برآورد کرد. زمانی که تمامی متغیرهای مدل دارای ریشه واحد 
باشند و همچنین، در حالتی که متغیرها شامل متغیرهای )1(I و )I)0 شوند، می توان هم انباشتگی را 
آزمون کرد. در واقع، در بررسی رابطه هم انباشتگی، اگر برخی از متغیرها )I)0 باشند، مشکلی ایجاد 
نمی کند )سوری، 1394: 747(. آزمون وسترالند1 از مهم ترین آزمون های هم انباشتگی در داده های 
پانل است. در این آزمون، رد فرضیه صفر بیانگر وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهاست. نتایج 
آزمون وسترالند در جدول )3( نشان می دهد که فرضیه صفر نبود هم انباشتگی بین متغیرهای مدل 

رد شده است.

جدول3:آزمونهمانباشتگیوسترالند
)درحالتعرضازمبدأوروندوبافرضوجودهمانباشتگیدرهمهپانلها(

P-ValueStatistic
)0/00(6/79Variance Ratio

نتیجه آزمونوجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل تایید می گردد.

پس از تایید وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها در بخش قبل، می توانیم بدون هراس از رگرسیون 
کاذب، مدل مربوط به نوع قرارداد بازار کار و بهره وری را برآورد کنیم. در ادامه، برای برآورد مدل های 
پانل دیتا، الزم است مشخص کنیم که داده ها از کدام نوع تلفیقی یا پانل دیتا است. در واقع، الزم 
است بررسی شود که آیا شواهدی دال بر ادغام داده ها وجود دارد )داده های تلفیقی(2 یا این که مدل 
برای هر یک از مقاطع، متفاوت است )داده های پانلی(. می دانیم که داده های پانلی نیز به دو دسته 
اثرات تصادفی3 و اثرات ثابت4 تقسیم می شوند. برای تشخیص دو روش وجود دارد: یک راه این است 
که با استفاده از آزمونی نظیر چاو5، داده های تلفیقی را در مقابل اثرات ثابت آزمون کنیم. راه دیگر 

1. Westerlund Panel Cointegration Test
2. Pooling Data
3. Random Effects
4. Fixed Effects
5. Chow Test
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این است که از آزمونی نظیر بروش پاگان1 استفاده کنیم و برتری مدل تلفیقی یا مدل اثرات تصادفی 
را مورد آزمون قرار دهیم. ما از آزمون چاو شروع می کنیم. با توجه به نتایج ارائه شده در جدول )4(، 
آماره F لیمر در سطح معنادار یک درصد، تلفیقی بودن داده ها را رد می کند. بنابراین، اثرات گروهی 

در بین مقاطع پذیرفته می شود.

جدول4:نتایجآزمونچاوبرایمقایسهمدلتلفیقیومدلپانل
Prob.D.FStatistics
)0/00()776/111(2/52Cross-Section F

نتیجه آزمونانتخاب مدل اثرات ثابت

اکنون الزم است آزمون هاسمن2 به منظور تعیین روش اثرات ثابت یا تصادفی در برآورد مدل 
مورد استفاده قرار گیرد. نتایج آزمون هاسمن نشان می دهد که در سطح معنادار یک درصد فرضیه 
صفر اثرات تصادفی رد می شود و برآورد مدل اثرات ثابت مناسب است )جدول 5(. الزم به اشاره است 

که با توجه به رد دو مدل تلفیقی و مدل اثرات تصادفی، آزمون بروش ـ پاگان ضرورت ندارد.

جدول5:نتایجآزمونهاسمنبرایمقایسهمدلاثراتثابتومدلاثراتتصادفی

ProbD.FChi-Sq Statistics
)0/00(6388/90Cross-Section Random

نتیجه آزمونانتخاب مدل اثرات ثابت

ثابت نشان می دهد. قابل اشاره است که  اثرات  نتایج نهایی برآورد مدل را به روش  جدول )6(، 
واریانس اجزای اخالل در مدل  بیانگر رد فرضیه صفر همسانی  والد تعدیل شده3  اولیه آزمون  نتایج 
است. همچنین، نتایج آزمون وولدریج4 بر رد فرضیه صفِر نبود خودهمبستگی در اجزای اخالل داللت 
دارد. در این شرایط، استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته5 باعث افزایش کارایی پارامترهای 

1. Breusch-Pagan LM Test
2. Hausman Test
3. Modified Wald Test
4. Wooldridge Test
5. Generalized Least Squares )GLS(
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مدل می گردد. عالوه بر این، متغیر توضیحی AR به مدل اضافه شد و خطاهای استاندارد نیز نسبت 
به خودهمبستگی مقاوم سازی1 گردید.

)DlnTFP:جدول6:تاثیراشتغالموقتبربهرهوریدربخشهایماهروغیرماهر)متغیروابسته

متغير

13 
 

 (DlnTFP)متغیر وابسته:  های ماهر و غیرماهر وری در بخش تاثیر اشتغال موقت بر بهره :6جدول 
   )            متغیر

 (  )
   (  ) ) TE SSII×TE H EI       Size 

51/1 ضریب  49/1  41/1-  47/1-  31/1  28/1-  11/1  12/1-  
11/1 سطح احتمال  11/1  13/1  17/1  11/1  11/1  13/1  17/1  

 
ماهر با استفاده از شاخص  وری است. صنایع ماهر و غیر ارتباط منفی اشتغال موقت و رشد بهرهبیانگر  (3جدول )در شده نتایج ارائه

وری در صنایع  ترتیب مربوط به تاثیر اشتغال موقت بر رشد بهرهبه SSII×TEو  TEشدت مهارت تفکیک شده است. ضرایب 
منفی بر رشد  اثرصنایع ماهر، قراردادهای موقتی کارکنان  ویژهبه ،گردد که در تمامی صنایع . مشاهده میاستغیرماهر و ماهر 

 ینسب یور شکاف بهره و (       وری صنعت رهبر ) رشد بهره متغیرهای عالمت ضرایب وری دارد. همچنین، بهره
(   (   

 (  )
   (  ) وری سایر  رشد بهرهموجب و  شود میوری صنعت رهبر باعث انتقال مرز کارایی  رشد بهره .است نظریه( سازگار با (

 بخشد.  وری را بهبود می ژی صنعت، رشد بهرهه انسانی کارکنان و کاهش شدت انرسرمای یگردد. ارتقا صنایع موجب می
 گیری نتیجهو  بحث

مورد بررسی ماهر ریماهر و غ صنایعگرفتن اثر متفاوت در با در نظر یور بهره رشد بر اشتغال موقتسهم  ریثات ،پژوهش نیدر ا
در  ISICبندی به تفکیک طبقه را ترنفر کارکن و بیشصنعتی دههای  از اطالعات کارگاهمجموعه پانلی رفته های بکار دادهقرار گرفت. 

 .گردد شامل می 1385-1373 رقمی مرکز آمار ایران طی دوره زمانیسطح کدهای چهار
سنجی  سنجی دارد. تخمین اقتصاد نیاز به تخمین اقتصاد ،اساس تابع تولید ویژه بر هب ،وری به صورت پارامتریک گیری بهره اندازه

که  . در حالیاستتابع تولید به روش حداقل مربعات معمولی، مبتنی بر فروضی از جمله استقالل متغیرهای توضیحی و جزء اخالل 
، به منظور اجتناب پژوهشدر این  پس مشکل شود.له تورش همزمانی، تخمین دچار طور نباشد و با ایجاد مسئممکن است این عمالً

  گیری شد. پارامتریک لوینسون و پترین اندازه وری کل عوامل تولید به روش نیمه از مشکل همزمانی در تابع تولید، بهره
وری  شد بهرهدر ادبیات مربوط به ر نیزهای دیگری  سهم پژوهش حاضروری به روش لوینسون و پترین،  گیری بهره عالوه بر اندازه

، از آمار شاغالن پیمانکاری )نیروهای شرکتی( موجود در صنایع گردد: اوالً تر مشاهده میدر مطالعات داخلی کم کمدستکه  دارد
، با استفاده از شاخص شدت مهارت، صنایع به دو گروه ماهر و . ثانیاًشدای ایران به عنوان معیاری از شاغالن موقتی استفاده  کارخانه

دیگر در  سهم. گرفتوری در هر یک از دو گروه صنایع مورد ارزیابی قرار  و تاثیر اشتغال موقت بر رشد بهره شدبندی  اهر تقسیمغیرم
 است. نظریه رشد شومپیتروری هر بنگاه نسبت به بنگاه رهبر بر اساس  ، استفاده از متغیر کنترلی شکاف بهرهپژوهشاین 

با  دیماهر، که در آن تول صنایعدر  ژهیوبه زند، یم بیآس یور بهره بر ای ایران کارخانه در صنایعاشتغال موقت  نتایج بیانگر است که
ترتیب در وری را به الن، میانگین رشد بهرهها وابسته است. یک درصد افزایش در قراردادهای موقتی شاغ تری به مهارتشدت بیش

 دهد.  یدرصد کاهش م 47/1و  41/1صنایع غیرماهر و ماهر حدود 
ی هر صنعت با رهبر صنعت موافق نسب یور و شکاف بهره وری صنعت رهبر که عالمت متغیرهای رشد بهره دهدنشان مینتایج 
 یقبل اتیموجود در ادب یهانیشده با تخمزدهنیتخم بیضرا د وی ارتباط مثبت دارور با رشد بهره معناداریطور به و استانتظار 

(Griffith et al., 2009; Lisi & Malo, 2017; Bassanini & Venn, 2007) ستهمسو.  
 یمانکاریو پ یاساس کار شرکت کهدارای این پیام سیاستی است که با وجود این وری ثیر اشتغال موقت بر رشد بهرهشواهد منفی تا

صنایع در  کردیرو نی، اما اگری کارکنان استو غربال کارانیب یهای کار برا زمینه جادیاو  گسترش اشتغال کشورهای پیشرو،در 
و این  گیردمیصورت  ها حساب دستمزد شرکتو کاهش صورت کار در قبال نیروی کاهش مسئولیت کارفرما برای ای ایران کارخانه

تواند با  میموقت  یسهم قراردادها به صورت کاهشاصالحات بازار کار  ن،یبنابرادهد.  کار را کاهش میموضوع انگیزه و تعهد نیروی 
وری را فراهم  کار، موجبات رشد پایدار بهرهنیروی و افزایش اعتماد و تعهد  انیکارکنان و کارفرما نیبمدت  ایجاد رابطه کاری طوالنی

 .سازد
های واسطه  شود در راستای تامین امنیت شغلی کارکنان، جلوگیری از تضییع حقوق آنان و برقراری عدالت، شرکت شنهاد میی 

 های پیمانکاری( تامین نیرو حذف گردند. )شرکت
 

 قدردانی اظهاریه
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 (DlnTFP)متغیر وابسته:  های ماهر و غیرماهر وری در بخش تاثیر اشتغال موقت بر بهره :6جدول 
   )            متغیر

 (  )
   (  ) ) TE SSII×TE H EI       Size 

51/1 ضریب  49/1  41/1-  47/1-  31/1  28/1-  11/1  12/1-  
11/1 سطح احتمال  11/1  13/1  17/1  11/1  11/1  13/1  17/1  

 
ماهر با استفاده از شاخص  وری است. صنایع ماهر و غیر ارتباط منفی اشتغال موقت و رشد بهرهبیانگر  (3جدول )در شده نتایج ارائه

وری در صنایع  ترتیب مربوط به تاثیر اشتغال موقت بر رشد بهرهبه SSII×TEو  TEشدت مهارت تفکیک شده است. ضرایب 
منفی بر رشد  اثرصنایع ماهر، قراردادهای موقتی کارکنان  ویژهبه ،گردد که در تمامی صنایع . مشاهده میاستغیرماهر و ماهر 

 ینسب یور شکاف بهره و (       وری صنعت رهبر ) رشد بهره متغیرهای عالمت ضرایب وری دارد. همچنین، بهره
(   (   

 (  )
   (  ) وری سایر  رشد بهرهموجب و  شود میوری صنعت رهبر باعث انتقال مرز کارایی  رشد بهره .است نظریه( سازگار با (

 بخشد.  وری را بهبود می ژی صنعت، رشد بهرهه انسانی کارکنان و کاهش شدت انرسرمای یگردد. ارتقا صنایع موجب می
 گیری نتیجهو  بحث

مورد بررسی ماهر ریماهر و غ صنایعگرفتن اثر متفاوت در با در نظر یور بهره رشد بر اشتغال موقتسهم  ریثات ،پژوهش نیدر ا
در  ISICبندی به تفکیک طبقه را ترنفر کارکن و بیشصنعتی دههای  از اطالعات کارگاهمجموعه پانلی رفته های بکار دادهقرار گرفت. 

 .گردد شامل می 1385-1373 رقمی مرکز آمار ایران طی دوره زمانیسطح کدهای چهار
سنجی  سنجی دارد. تخمین اقتصاد نیاز به تخمین اقتصاد ،اساس تابع تولید ویژه بر هب ،وری به صورت پارامتریک گیری بهره اندازه

که  . در حالیاستتابع تولید به روش حداقل مربعات معمولی، مبتنی بر فروضی از جمله استقالل متغیرهای توضیحی و جزء اخالل 
، به منظور اجتناب پژوهشدر این  پس مشکل شود.له تورش همزمانی، تخمین دچار طور نباشد و با ایجاد مسئممکن است این عمالً

  گیری شد. پارامتریک لوینسون و پترین اندازه وری کل عوامل تولید به روش نیمه از مشکل همزمانی در تابع تولید، بهره
وری  شد بهرهدر ادبیات مربوط به ر نیزهای دیگری  سهم پژوهش حاضروری به روش لوینسون و پترین،  گیری بهره عالوه بر اندازه

، از آمار شاغالن پیمانکاری )نیروهای شرکتی( موجود در صنایع گردد: اوالً تر مشاهده میدر مطالعات داخلی کم کمدستکه  دارد
، با استفاده از شاخص شدت مهارت، صنایع به دو گروه ماهر و . ثانیاًشدای ایران به عنوان معیاری از شاغالن موقتی استفاده  کارخانه

دیگر در  سهم. گرفتوری در هر یک از دو گروه صنایع مورد ارزیابی قرار  و تاثیر اشتغال موقت بر رشد بهره شدبندی  اهر تقسیمغیرم
 است. نظریه رشد شومپیتروری هر بنگاه نسبت به بنگاه رهبر بر اساس  ، استفاده از متغیر کنترلی شکاف بهرهپژوهشاین 

با  دیماهر، که در آن تول صنایعدر  ژهیوبه زند، یم بیآس یور بهره بر ای ایران کارخانه در صنایعاشتغال موقت  نتایج بیانگر است که
ترتیب در وری را به الن، میانگین رشد بهرهها وابسته است. یک درصد افزایش در قراردادهای موقتی شاغ تری به مهارتشدت بیش

 دهد.  یدرصد کاهش م 47/1و  41/1صنایع غیرماهر و ماهر حدود 
ی هر صنعت با رهبر صنعت موافق نسب یور و شکاف بهره وری صنعت رهبر که عالمت متغیرهای رشد بهره دهدنشان مینتایج 
 یقبل اتیموجود در ادب یهانیشده با تخمزدهنیتخم بیضرا د وی ارتباط مثبت دارور با رشد بهره معناداریطور به و استانتظار 

(Griffith et al., 2009; Lisi & Malo, 2017; Bassanini & Venn, 2007) ستهمسو.  
 یمانکاریو پ یاساس کار شرکت کهدارای این پیام سیاستی است که با وجود این وری ثیر اشتغال موقت بر رشد بهرهشواهد منفی تا

صنایع در  کردیرو نی، اما اگری کارکنان استو غربال کارانیب یهای کار برا زمینه جادیاو  گسترش اشتغال کشورهای پیشرو،در 
و این  گیردمیصورت  ها حساب دستمزد شرکتو کاهش صورت کار در قبال نیروی کاهش مسئولیت کارفرما برای ای ایران کارخانه

تواند با  میموقت  یسهم قراردادها به صورت کاهشاصالحات بازار کار  ن،یبنابرادهد.  کار را کاهش میموضوع انگیزه و تعهد نیروی 
وری را فراهم  کار، موجبات رشد پایدار بهرهنیروی و افزایش اعتماد و تعهد  انیکارکنان و کارفرما نیبمدت  ایجاد رابطه کاری طوالنی

 .سازد
های واسطه  شود در راستای تامین امنیت شغلی کارکنان، جلوگیری از تضییع حقوق آنان و برقراری عدالت، شرکت شنهاد میی 

 های پیمانکاری( تامین نیرو حذف گردند. )شرکت
 

 قدردانی اظهاریه

TESSII×TEHEISize2Size

0/02-1/280/00-0/490/31-0/40-0/510/47ضریب
0/000/000/030/090/000/000/060/09سطح احتمال

نتایج ارائه شده در جدول )6( بیانگر ارتباط منفی اشتغال موقت و رشد بهره وری است. صنایع ماهر 
و غیر ماهر با استفاده از شاخص شدت مهارت تفکیک شده است. ضرایب TE و SSII×TE به ترتیب 
مربوط به تاثیر اشتغال موقت بر رشد بهره وری در صنایع غیرماهر و ماهر است. مشاهده می گردد که 
در تمامی صنایع، به ویژه صنایع ماهر، قراردادهای موقتی کارکنان اثر منفی بر رشد بهره وری دارد. 
( و شکاف بهره وری نسبی 
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 (DlnTFP)متغیر وابسته:  های ماهر و غیرماهر وری در بخش تاثیر اشتغال موقت بر بهره :6جدول 
   )            متغیر

 (  )
   (  ) ) TE SSII×TE H EI       Size 

51/1 ضریب  49/1  41/1-  47/1-  31/1  28/1-  11/1  12/1-  
11/1 سطح احتمال  11/1  13/1  17/1  11/1  11/1  13/1  17/1  

 
ماهر با استفاده از شاخص  وری است. صنایع ماهر و غیر ارتباط منفی اشتغال موقت و رشد بهرهبیانگر  (3جدول )در شده نتایج ارائه

وری در صنایع  ترتیب مربوط به تاثیر اشتغال موقت بر رشد بهرهبه SSII×TEو  TEشدت مهارت تفکیک شده است. ضرایب 
منفی بر رشد  اثرصنایع ماهر، قراردادهای موقتی کارکنان  ویژهبه ،گردد که در تمامی صنایع . مشاهده میاستغیرماهر و ماهر 

 ینسب یور شکاف بهره و (       وری صنعت رهبر ) رشد بهره متغیرهای عالمت ضرایب وری دارد. همچنین، بهره
(   (   

 (  )
   (  ) وری سایر  رشد بهرهموجب و  شود میوری صنعت رهبر باعث انتقال مرز کارایی  رشد بهره .است نظریه( سازگار با (

 بخشد.  وری را بهبود می ژی صنعت، رشد بهرهه انسانی کارکنان و کاهش شدت انرسرمای یگردد. ارتقا صنایع موجب می
 گیری نتیجهو  بحث

مورد بررسی ماهر ریماهر و غ صنایعگرفتن اثر متفاوت در با در نظر یور بهره رشد بر اشتغال موقتسهم  ریثات ،پژوهش نیدر ا
در  ISICبندی به تفکیک طبقه را ترنفر کارکن و بیشصنعتی دههای  از اطالعات کارگاهمجموعه پانلی رفته های بکار دادهقرار گرفت. 

 .گردد شامل می 1385-1373 رقمی مرکز آمار ایران طی دوره زمانیسطح کدهای چهار
سنجی  سنجی دارد. تخمین اقتصاد نیاز به تخمین اقتصاد ،اساس تابع تولید ویژه بر هب ،وری به صورت پارامتریک گیری بهره اندازه

که  . در حالیاستتابع تولید به روش حداقل مربعات معمولی، مبتنی بر فروضی از جمله استقالل متغیرهای توضیحی و جزء اخالل 
، به منظور اجتناب پژوهشدر این  پس مشکل شود.له تورش همزمانی، تخمین دچار طور نباشد و با ایجاد مسئممکن است این عمالً

  گیری شد. پارامتریک لوینسون و پترین اندازه وری کل عوامل تولید به روش نیمه از مشکل همزمانی در تابع تولید، بهره
وری  شد بهرهدر ادبیات مربوط به ر نیزهای دیگری  سهم پژوهش حاضروری به روش لوینسون و پترین،  گیری بهره عالوه بر اندازه

، از آمار شاغالن پیمانکاری )نیروهای شرکتی( موجود در صنایع گردد: اوالً تر مشاهده میدر مطالعات داخلی کم کمدستکه  دارد
، با استفاده از شاخص شدت مهارت، صنایع به دو گروه ماهر و . ثانیاًشدای ایران به عنوان معیاری از شاغالن موقتی استفاده  کارخانه

دیگر در  سهم. گرفتوری در هر یک از دو گروه صنایع مورد ارزیابی قرار  و تاثیر اشتغال موقت بر رشد بهره شدبندی  اهر تقسیمغیرم
 است. نظریه رشد شومپیتروری هر بنگاه نسبت به بنگاه رهبر بر اساس  ، استفاده از متغیر کنترلی شکاف بهرهپژوهشاین 

با  دیماهر، که در آن تول صنایعدر  ژهیوبه زند، یم بیآس یور بهره بر ای ایران کارخانه در صنایعاشتغال موقت  نتایج بیانگر است که
ترتیب در وری را به الن، میانگین رشد بهرهها وابسته است. یک درصد افزایش در قراردادهای موقتی شاغ تری به مهارتشدت بیش

 دهد.  یدرصد کاهش م 47/1و  41/1صنایع غیرماهر و ماهر حدود 
ی هر صنعت با رهبر صنعت موافق نسب یور و شکاف بهره وری صنعت رهبر که عالمت متغیرهای رشد بهره دهدنشان مینتایج 
 یقبل اتیموجود در ادب یهانیشده با تخمزدهنیتخم بیضرا د وی ارتباط مثبت دارور با رشد بهره معناداریطور به و استانتظار 

(Griffith et al., 2009; Lisi & Malo, 2017; Bassanini & Venn, 2007) ستهمسو.  
 یمانکاریو پ یاساس کار شرکت کهدارای این پیام سیاستی است که با وجود این وری ثیر اشتغال موقت بر رشد بهرهشواهد منفی تا

صنایع در  کردیرو نی، اما اگری کارکنان استو غربال کارانیب یهای کار برا زمینه جادیاو  گسترش اشتغال کشورهای پیشرو،در 
و این  گیردمیصورت  ها حساب دستمزد شرکتو کاهش صورت کار در قبال نیروی کاهش مسئولیت کارفرما برای ای ایران کارخانه

تواند با  میموقت  یسهم قراردادها به صورت کاهشاصالحات بازار کار  ن،یبنابرادهد.  کار را کاهش میموضوع انگیزه و تعهد نیروی 
وری را فراهم  کار، موجبات رشد پایدار بهرهنیروی و افزایش اعتماد و تعهد  انیکارکنان و کارفرما نیبمدت  ایجاد رابطه کاری طوالنی

 .سازد
های واسطه  شود در راستای تامین امنیت شغلی کارکنان، جلوگیری از تضییع حقوق آنان و برقراری عدالت، شرکت شنهاد میی 

 های پیمانکاری( تامین نیرو حذف گردند. )شرکت
 

 قدردانی اظهاریه

همچنین، عالمت ضرایب متغیرهای رشد بهره وری صنعت رهبر )
( سازگار با نظریه است. رشد بهره وری صنعت رهبر باعث انتقال مرز کارایی می شود و 
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ماهر با استفاده از شاخص  وری است. صنایع ماهر و غیر ارتباط منفی اشتغال موقت و رشد بهرهبیانگر  (3جدول )در شده نتایج ارائه

وری در صنایع  ترتیب مربوط به تاثیر اشتغال موقت بر رشد بهرهبه SSII×TEو  TEشدت مهارت تفکیک شده است. ضرایب 
منفی بر رشد  اثرصنایع ماهر، قراردادهای موقتی کارکنان  ویژهبه ،گردد که در تمامی صنایع . مشاهده میاستغیرماهر و ماهر 

 ینسب یور شکاف بهره و (       وری صنعت رهبر ) رشد بهره متغیرهای عالمت ضرایب وری دارد. همچنین، بهره
(   (   

 (  )
   (  ) وری سایر  رشد بهرهموجب و  شود میوری صنعت رهبر باعث انتقال مرز کارایی  رشد بهره .است نظریه( سازگار با (

 بخشد.  وری را بهبود می ژی صنعت، رشد بهرهه انسانی کارکنان و کاهش شدت انرسرمای یگردد. ارتقا صنایع موجب می
 گیری نتیجهو  بحث

مورد بررسی ماهر ریماهر و غ صنایعگرفتن اثر متفاوت در با در نظر یور بهره رشد بر اشتغال موقتسهم  ریثات ،پژوهش نیدر ا
در  ISICبندی به تفکیک طبقه را ترنفر کارکن و بیشصنعتی دههای  از اطالعات کارگاهمجموعه پانلی رفته های بکار دادهقرار گرفت. 

 .گردد شامل می 1385-1373 رقمی مرکز آمار ایران طی دوره زمانیسطح کدهای چهار
سنجی  سنجی دارد. تخمین اقتصاد نیاز به تخمین اقتصاد ،اساس تابع تولید ویژه بر هب ،وری به صورت پارامتریک گیری بهره اندازه

که  . در حالیاستتابع تولید به روش حداقل مربعات معمولی، مبتنی بر فروضی از جمله استقالل متغیرهای توضیحی و جزء اخالل 
، به منظور اجتناب پژوهشدر این  پس مشکل شود.له تورش همزمانی، تخمین دچار طور نباشد و با ایجاد مسئممکن است این عمالً

  گیری شد. پارامتریک لوینسون و پترین اندازه وری کل عوامل تولید به روش نیمه از مشکل همزمانی در تابع تولید، بهره
وری  شد بهرهدر ادبیات مربوط به ر نیزهای دیگری  سهم پژوهش حاضروری به روش لوینسون و پترین،  گیری بهره عالوه بر اندازه

، از آمار شاغالن پیمانکاری )نیروهای شرکتی( موجود در صنایع گردد: اوالً تر مشاهده میدر مطالعات داخلی کم کمدستکه  دارد
، با استفاده از شاخص شدت مهارت، صنایع به دو گروه ماهر و . ثانیاًشدای ایران به عنوان معیاری از شاغالن موقتی استفاده  کارخانه

دیگر در  سهم. گرفتوری در هر یک از دو گروه صنایع مورد ارزیابی قرار  و تاثیر اشتغال موقت بر رشد بهره شدبندی  اهر تقسیمغیرم
 است. نظریه رشد شومپیتروری هر بنگاه نسبت به بنگاه رهبر بر اساس  ، استفاده از متغیر کنترلی شکاف بهرهپژوهشاین 

با  دیماهر، که در آن تول صنایعدر  ژهیوبه زند، یم بیآس یور بهره بر ای ایران کارخانه در صنایعاشتغال موقت  نتایج بیانگر است که
ترتیب در وری را به الن، میانگین رشد بهرهها وابسته است. یک درصد افزایش در قراردادهای موقتی شاغ تری به مهارتشدت بیش

 دهد.  یدرصد کاهش م 47/1و  41/1صنایع غیرماهر و ماهر حدود 
ی هر صنعت با رهبر صنعت موافق نسب یور و شکاف بهره وری صنعت رهبر که عالمت متغیرهای رشد بهره دهدنشان مینتایج 
 یقبل اتیموجود در ادب یهانیشده با تخمزدهنیتخم بیضرا د وی ارتباط مثبت دارور با رشد بهره معناداریطور به و استانتظار 

(Griffith et al., 2009; Lisi & Malo, 2017; Bassanini & Venn, 2007) ستهمسو.  
 یمانکاریو پ یاساس کار شرکت کهدارای این پیام سیاستی است که با وجود این وری ثیر اشتغال موقت بر رشد بهرهشواهد منفی تا

صنایع در  کردیرو نی، اما اگری کارکنان استو غربال کارانیب یهای کار برا زمینه جادیاو  گسترش اشتغال کشورهای پیشرو،در 
و این  گیردمیصورت  ها حساب دستمزد شرکتو کاهش صورت کار در قبال نیروی کاهش مسئولیت کارفرما برای ای ایران کارخانه

تواند با  میموقت  یسهم قراردادها به صورت کاهشاصالحات بازار کار  ن،یبنابرادهد.  کار را کاهش میموضوع انگیزه و تعهد نیروی 
وری را فراهم  کار، موجبات رشد پایدار بهرهنیروی و افزایش اعتماد و تعهد  انیکارکنان و کارفرما نیبمدت  ایجاد رابطه کاری طوالنی

 .سازد
های واسطه  شود در راستای تامین امنیت شغلی کارکنان، جلوگیری از تضییع حقوق آنان و برقراری عدالت، شرکت شنهاد میی 

 های پیمانکاری( تامین نیرو حذف گردند. )شرکت
 

 قدردانی اظهاریه

(
موجب رشد بهره وری سایر صنایع موجب می گردد. ارتقای سرمایه انسانی کارکنان و کاهش شدت 

انرژی صنعت، رشد بهره وری را بهبود می بخشد. 

بحثونتیجهگیری

در این پژوهش، تاثیر سهم اشتغال موقت بر رشد بهره وری با در نظرگرفتن اثر متفاوت در صنایع 
کارگاه های  اطالعات  از  پانلی  بکاررفته مجموعه  داده های  قرار گرفت.  بررسی  مورد  غیرماهر  و  ماهر 
صنعتی ده نفر کارکن و بیش تر را به تفکیک طبقه بندی ISIC در سطح کدهای چهاررقمی مرکز آمار 

ایران طی دوره زمانی 1396-1385 شامل می گردد.
اندازه گیری بهره وری به صورت پارامتریک، به ویژه بر اساس تابع تولید، نیاز به تخمین اقتصاد سنجی 
دارد. تخمین اقتصاد سنجی تابع تولید به روش حداقل مربعات معمولی، مبتنی بر فروضی از جمله 
استقالل متغیرهای توضیحی و جزء اخالل است. در حالی که عماًل ممکن است این طور نباشد و با 
ایجاد مسئله تورش همزمانی، تخمین دچار مشکل شود. پس در این پژوهش، به منظور اجتناب از 

1. Robust
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مشکل همزمانی در تابع تولید، بهره وری کل عوامل تولید به روش نیمه پارامتریک لوینسون و پترین 
اندازه گیری شد. 

عالوه بر اندازه گیری بهره وری به روش لوینسون و پترین، پژوهش حاضر سهم های دیگری نیز در 
ادبیات مربوط به رشد بهره وری دارد که دست کم در مطالعات داخلی کم تر مشاهده می گردد: اوالً، 
به عنوان معیاری  ایران  )نیروهای شرکتی( موجود در صنایع کارخانه ای  پیمانکاری  آمار شاغالن  از 
از شاغالن موقتی استفاده شد. ثانیاً، با استفاده از شاخص شدت مهارت، صنایع به دو گروه ماهر و 
غیرماهر تقسیم بندی شد و تاثیر اشتغال موقت بر رشد بهره وری در هر یک از دو گروه صنایع مورد 
ارزیابی قرار گرفت. سهم دیگر در این پژوهش، استفاده از متغیر کنترلی شکاف بهره وری هر بنگاه 

نسبت به بنگاه رهبر بر اساس نظریه رشد شومپیتر است.
نتایج بیانگر است که اشتغال موقت در صنایع کارخانه ای ایران بر بهره وری آسیب می زند، به ویژه 
در صنایع ماهر، که در آن تولید با شدت بیش تری به مهارت ها وابسته است. یک درصد افزایش در 
قراردادهای موقتی شاغالن، میانگین رشد بهره وری را به ترتیب در صنایع غیرماهر و ماهر حدود 0/40 

و 0/49 درصد کاهش می دهد. 
نتایج نشان می دهد که عالمت متغیرهای رشد بهره وری صنعت رهبر و شکاف بهره وری نسبی هر 
صنعت با رهبر صنعت موافق انتظار است و به طور معناداری با رشد بهره وری ارتباط مثبت دارد و ضرایب 
Griffith et al., 2009; Lisi  Malo, 2017; Bas-( نتخمی زده شده با تخمین های موجود در ادبیات قبلی

sanini  Venn, 2007( همسوست. 

با وجود  پیام سیاستی است که  این  دارای  بهره وری  بر رشد  اشتغال موقت  تاثیر  شواهد منفی 
این که اساس کار شرکتی و پیمانکاری در کشورهای پیشرو، گسترش اشتغال و ایجاد زمینه های کار 
کاهش  برای  ایران  کارخانه ای  در صنایع  رویکرد  این  اما  است،  کارکنان  غربال گری  و  بیکاران  برای 
مسئولیت کارفرما در قبال نیروی کار و کاهش صورت حساب دستمزد شرکت ها صورت می گیرد و 
این موضوع انگیزه و تعهد نیروی کار را کاهش می دهد. بنابراین، اصالحات بازار کار به صورت کاهش 
سهم قراردادهای موقت می تواند با ایجاد رابطه کاری طوالنی مدت بین کارکنان و کارفرمایان و افزایش 

اعتماد و تعهد نیروی کار، موجبات رشد پایدار بهره وری را فراهم سازد.
و  آنان  حقوق  تضییع  از  جلوگیری  کارکنان،  شغلی  امنیت  تامین  راستای  در  می شود  ییشنهاد 

برقراری عدالت، شرکت های واسطه )شرکت های پیمانکاری( تامین نیرو حذف گردند.
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اظهاریهقدردانی

نویسندگان از توصیه های اندیشمندانه داوران محترم و ناشناس که در بهبود کیفی پژوهش نقش 
مهمی داشته اند، تشکر و قدردانی می کنند.
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بررسی تاثير تراكم صنعتی بر تراكم آلودگی: رهيافت 
اقتصادسنجی فضايی

پذیرش: 1401/03/11د     ریافت: 1400/10/26

افزایش رشد اقتصادی منجر می شود و از طرف  توسعه صنعت از یک طرف به  چکيد     ه: 
دیگر به دلیل ضرایب آالیندگی باالتر باعث کاهش کیفیت محیط زیست می شود. پس ایجاد 
ساختاری بهینه از صنعت برای کاهش اثرات جانبی منفی از اهمیت باالیی برخوردار است. 
بر اساس این، پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری کشورهای منتخب منا برای دوره 
زمانی 2017-2010 و کاربست رهیافت اقتصادسنجی فضایی به بررسی اثر تراکم صنعتی 
بر تراکم آلودگی با شاخص آنتروپی می پردازد. نتایج حاصل نشان می دهد که نوعی اثرات 
فضایی انتشار آالینده ها در میان کشورهای مورد بررسی وجود دارد. همچنین، تراکم صنعت 
به دلیل امکان بهره برداری از مزایای سرریز دانش و فناوری، و تطابق بین مهارت با مشاغل، 
باعث کاهش تراکم آالینده ها می شود. عالوه بر این، شدت مصرف انرژی باعث افزایش در 
تراکم آلودگی می شود. منحنی کوزنتس نیز در رابطه بین تولید ناخالص داخلی و تراکم 
آلودگی مبنی بر رابطه غیرخطی بین دو متغیر تایید شده است. در نهایت، باز بودن اقتصاد 
در کشورهای همجوار به واسطه اثرات سرریز فضایی به کاهش تراکم آلودگی منجر می شود.

اقتصادسنجی  رهیافت  بهبودیافته،  آنتروپی  صنعتی،  تراکم  آلودگی،  کليد     واژه ها:  تراکم 
فضایی، کشورهای منا.
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مقد       مه

تناسب بین سیاست ها در دستیابی به رشد اقتصادی باالتر به همراه رفاه باالتر یکی از مهم ترین 
اهداف هر کشوری است. رشد اقتصادی باالتر با اثرات جانبی منفی انتشار آالینده ها و کاهش کیفیت 
محیط زیست همراه است، اما بخشی از افزایش سطح آالینده ها ناشی از فرایندهای ناکارای تولیدی 
باالیی در  به نسبت  به منابع نفتی هستند که سهم  از جمله کشورهای وابسته  است. کشورهای منا 
انتشار آالینده ها دارند. بر اساس شواهد آماری بریتش پترولیوم، سهم کشورهای منا در انتشار دی 
اکسید کربن به عنوان یکی از مهم ترین مولفه های آالیندگی از مقدار 6/9 درصد در سال 2010 به 
مقدار 7/8 درصد در سال 2019 افزایش یافته است. این در حالی است که سهم تولید ناخالص داخلی 
کشورهای منا از کل تولید ناخالص داخلی جهانی در دوره زمانی 2019-2010 برابر با 4/1 است. 
نامطلوب زیست محیطی  بر وضعیت  اروپایی دارای داللت های مهمی  برای کشورهای  شواهد مذکور 
کشورهای منا است. بر اساس شواهد آمارهای جهانی، سهم کشورهای اروپایی در انتشار دی اکسید 
کربن در دوره زمانی 2019-2010 برابر با 13 درصد و سهم تولید برابر با 20 درصد است. بنابراین، 
بررسی شواهد نشان می دهد که کشورهای منا دارای وضعیت نامطلوبی در انتشار دی اکسید کربن 
هستند. عالوه بر این، میزان انتشار CO2 سرانه در کشورهای منا از میزان 4/22 تن به ازای هر نفر 
در سال 2000 به میزان 5/83 در سال 2019 افزایش یافته و برای کشورهای اتحادیه اروپا این رقم 
 CO2 از 8/18 در سال 2000 به میزان 6/56 در سال 2019 کاهش یافته است. کاهش میزان انتشار
سرانه برای کشورهای اتحادیه اروپا و افزایش این نسبت برای کشورهای منا تاییدی بر اهمیت توجه 

به آلودگی محیط زیست در کشورهای منا است.1
صنعتی شدن و تراکم فعالیت های صنعتی مهم ترین مولفه های تعیین کنندۀ رشد اقتصادی باالتر 
است. تراکم صنعتی به واسطه سرریز دانش و فناوری، تطبیق بیش تر مهارت با شغل، و تامین نهاده و 
توزیع ستاده میان بخش های اقتصادی با هزینه کم تر از جمله مزایایی است که باعث افزایش بهره وری 
فعالیت های اقتصادی می شود و رشد اقتصادی را افزایش می دهد. از طرف دیگر، هر فعالیت تولیدی در 
اقتصاد نیازمند استفاده از انرژی به عنوان نهاده اصلی برای تامین تولیِد افزایش یافته است. مصرف انرژی، 
به ویژه سوخت های فسیلی، دارای پیامد ایجاد آالینده ها و کاهش کیفیت محیط زیست است و این اثر در 

بخش صنعت که دارای ضریب تولید آالیندگی باالتر است، از اهمیت بیش تری برخوردار است. 

1. https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-
energy/downloads.html
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به طور کلی، سه عامل بر انتشار آالینده ها موثر است. عامل اول به این صورت است که هر اقتصادی 
برای توسعه و رشد اقتصادی نیازمند انرژی به عنوان نهادۀ اصلی تولید است، و مصرف انرژی عامل 
اصلی تولید انتشار آالینده هاست. عامل دوم، ناشی از ساختارهای نامناسب تولیدی از قبیل فناوری 
قدیمی تولید است که به افزایش شدت انرژی به عنوان معیاری از ناکارامدی انرژی مصرفی و افزایش 
فعالیت های  فضایی  توزیع  عامل سوم،  می شود.  منجر  تولید  از  ثابتی  به ازای سطح  آالینده ها  انتشار 
تولیدی در مناطق متعدد است که بر انتشار آالینده ها به ازای سطح ثابتی از تولید مطرح است. عامل 
اول اجتناب ناپذیر است و ناشی از رشد اقتصادی است. عامل دوم و سوم ناشی از ناکارایی در مصرف 
ندارد. پس  اقتصاد  تولید در  بر  اثری  اما  انتشار آالینده ها منجر می شود،  افزایش  به  انرژی است که 
مسئله پژوهش حاضر بر عامل سوم یعنی توزیع بهینه فعالیت های صنعتی در جهت کاهش انتشار 
آالینده ها به ازای سطح ثابتی از تولید متمرکز است. بنابراین، ایجاد ساختاری از صنعت که بتواند اثرات 
جانبی منفی توسعه صنعتی را همزمان با دستیابی به رشد اقتصادی باالتر به پایین ترین حد ممکن 
کاهش دهد، هدف بسیاری از سیاستگذاران است. اگرچه دستیابی به رشد اقتصادی باالتر به واسطه 
مصرف انرژی بیش تر اجتناب ناپذیر است، اما ساختار بهینه صنعت می تواند اثرات معناداری بر کاهش 
آالیندگی به ازای سطح ثابتی از تولید داشته باشد و ضریب مصرف انرژی رشد اقتصادی را کاهش دهد.
یکی از شاخص های ساختار بهینه صنعت، تراکم صنعتی است. مطالعات هوسو و نایتو )2006(، 
چن و هو )2008(، ژانگ و وانگ )2014(، لیو و همکاران )2018(، و جیانگ و ژنگ )2017( نشان 
باعث  فناوری،  و  دانش  سرریزهای  و  مثبت  خارجی  پیامدهای  ایجاد  با  تراکم صنعتی  که  می دهند 
کاهش هزینه های تولید، بهبود بهره وری، کاهش هزینه درمان آلودگی، و کاهش مصرف انرژی و در 
نتیجه کاهش آلودگی می شود. اما در طرف دیگر ورهاف و نایکمپ )2002(، سان و یوآن )2015(، لیو 
و همکاران )2016؛ 2017 الف؛ 2017 ب( بر این اعتقاد هستند که تراکم صنعتی با افزایش مصرف 
بیش از حد منابع و تخلیه آن ها، کاهش مقررات زیست محیطی توسط برخی مناطق اقتصادی، و انگیزۀ 
اثر نهایی تراکم صنعتی  افزایش آلودگی می شود. در نتیجه،  سواری مجانی1 برخی شرکت ها، باعث 
بر آلودگی محیط زیست به سطح دانش بنیانی فعالیت های صنعتی وابسته است. هرچه توسعه صنعت 
مبتنی بر دانش و فناوری نوین باشد، انتظار بر این است که اثرات سرریز دانش در میان بخش های 

Free Rider .1. واژه ای اقتصادی است و در مواردی بکار برده می شود که فردی منفعت خود را به گونه  ای تامین 
نماید که هیچ هزینه ای بابت آن نپردازد و از طریق هزینه ای که بر دیگران تحمیل می شود، منفعت خود را 

بیشینه نماید.



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
تم

هف
 و 

ت
س

ل بي
سا

ه 1
مار

ش
14

01
ار 

به

158

اقتصادی از نمود بیش تری برخوردار باشد و تراکم صنعتی باعث کاهش تراکم آلودگی شود. 
مطالعات  از  کدام  هر  و  دارد  مختلفی  ابعاد  که  است  متغیرهایی  از  یکی  محیط زیست  آلودگی 
انجام شده، جنبۀ خاصی از آن را مورد بررسی قرار می دهد. اما ساختار صنعت از جمله متغیرهایی 
است که به عنوان شکاف در ادبیات تجربِی عوامل موثر بر انتشار آالینده ها مطرح است. در واقع، این 
فرضیه به این صورت است که در رشد اقتصادی برابر کشورها، ساختار صنعت می تواند درصدی از 
ادبیات  پیشبرد  در  پژوهش حاضر  توضیح دهد. پس سهم  آالینده های کشورها  انتشار  در  را  تفاوت 
تجربی عوامل موثر بر آلودگی، بررسی اثر ساختار صنعت است تا بتواند شکاف ادبیات موجود را پر کند. 
بنابراین، پرسش پژوهش به این صورت مطرح می شود که آیا ساختار صنعت بر آلودگی محیط زیست 
در کشورهای منا اثرگذار است و آیا می توان ساختاری از صنعت را تعریف کرد که دارای پایین ترین 

اثرات جانبی منفی بر کیفیت محیط زیست باشد. 
در ادامه، ساختار پژوهش به این صورت است که ابتدا مبانی نظری و پیشینه پژوهش اثر تراکم صنعتی 
بر تراکم آلودگی مورد بررسی قرار می گیرد. سپس در بخش سوم به روش پژوهش و گردآوری داده ها 

پرداخته می شود. در نهایت، به برآورد مدل با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی پرداخته می شود.

مبانینظریپژوهش

اقتصادی  رشد  بر  اثرگذار  مولفه های  مهم ترین  از  یکی  آن  مزایای  به  دستیابی  و  صنعتی شدن 
است. به همین دلیل کالدور )1966(، صنعتی شدن را به عنوان موتور رشد اقتصادی تلقی می کند. 
اما بر اساس مطالعات کارملوس و همکاران )2016(، بخش صنعت نسبت به سایر بخش های اقتصادی 
انرژی بری و ضرایب تولید آلودگی باالتری دارد. مزایای به نسبت باالی رشد اقتصادی ناشی از صنعتی 
شدن، کشورها را بر آن داشته است که به صنعتی شدن به عنوان اصلی ترین سیاست در جهت تسریع 

رشد اقتصادی بنگرند. 
تراکم صنعتی یک روند توسعه اقتصادی اجتناب ناپذیر است که به توزیع متمرکز شرکت هایی منجر 
می شود که محصوالت همگن یا مشابه با اندازه های مختلف تولید می کنند. هنوز تعریف کاملی از تراکم 
صنعتی وجود ندارد. برخی از پژوهشگران آن را به عنوان تمرکز تعداد زیادی از شرکت های هم صنعت 
در یک منطقه تعریف می کنند )Swann  Prevezer, 1996(، در حالی که دیگران آن را به عنوان تراکم 

.)Porter, 1998( شرکت ها و آژانس های مربوطه در یک منطقه خاص تعریف می کنند
چه عواملی باعث ایجاد نابرابری های فضایی و شکل گیری ساختار فضایی معینی از فعالیت های 
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صنعتی در اقتصاد می شوند. در پاسخ به این مسئله نظریه های مختلفی نظیر مکان یابی، رقابت فضایی، 
و اقتصادهای شهری و منطقه ای1 شکل گرفته اند. تراکم صنعتی عالوه بر آن که پیامد تفاوت مزیت 
و  ارزان  کار  نیروی  مزیت  تولید،  مقیاس  به  نسبت  فزاینده  بازدهی  از  تابعی  است،  مناطق  طبیعی 
ایده هاست که باعث تغییراتی در آلودگی می شود. در این راستا دو دیدگاه متفاوت در رابطه با اثر تراکم 

صنعتی بر تراکم آلودگی وجود دارد:
1. تراکم صنعتی، تراکم آلودگی را تشدید می کند. دالیل این مسئله در زیر خالصه شده است:

- آلودگی به طور قابل توجهی با گسترش مقیاس صنعتی و افزایش ستانده که با تراکم صنعتی 
همراه هستند افزایش می یابد و این به تشدید هرگونه آلودگی زیست محیطی موجود منجر می شود، 
است  بزرگ  مقیاس  در  برای گسترش  منابع  از  زیادی  مقدار  بکارگیری  تراکم صنعتی مستلزم  زیرا 

.)Yuan  Xie, 2015(

مقررات  استانداردهای  توسعه نیافته  مناطق  برخی  بیش تر،  سرمایه گذاری  جذب  منظور  به   -
زیست محیطی خود را کاهش می دهند که این مسئله باعث افزایش آلودگی می شود.

به  می کنند.  تولیدی صرفه جویی  هزینه های  در  مجانی  سواری  از  بهره جویی  درصدد  بنگاه ها   -
همین دلیل، تمایلی برای قبول مسئولیت برای حفاظت از محیط زیست ندارند که حتی موجب تخریب 

 .)Wang et al., 2018( بیش تر محیط زیست می شوند
2. تراکم صنعتی به دالیل زیر تراکم آلودگی را کاهش می دهد:

- با گسترش و توسعه تراکم صنعتی، هزینه تولید به دلیل وجود صرفه مقیاس کاهش می یابد. 
از این رو، بنگاه ها برای افزایش سطح سالمت نیروی کار به افزایش هزینه در جهت کنترل آلودگی 

مبادرت می کنند که این مسئله باعث کاهش تراکم آلودگی می شود. 
- تراکم صنعتی نه تنها باعث تخصصی شدن نیروی کار در بخش صنعتی می شود، بلکه همکاری 
بین شرکت های باالدست و پایین دست برای بازیافت آالینده ها مفید است و شکل گیری اقتصاد بازیافت 

را تشویق می کند. 
- تراکم صنعتی برای هر دو سرریز دانش و نوآوری فناوری مفید است. همچنین، ممکن است 
شرکت ها را برای بهبود میزان فناوری تولید و اتخاذ فناوری های تولید سبز تحریک کند که موجب 
متراکم کاهش می یابد  مناطق  آلودگی محیط زیست در  بنابراین،  آالینده ها می شوند.  انتشار  کاهش 

.)Liu et al., 2018(

1. Theories of Location, Spatial Competition, and Urban and Regional Economies
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عالوه بر آن که انتشار آالینده ها تابعی از تراکم صنعتی هستند، بر اساس ادبیات اقتصادی تابعی از 
شهرنشینی، شدت انرژی، و رشد اقتصادی نیز هستند. بر اساس نظریه تراکم شهری، ساختار شهری 
تعیین کنندۀ اثر شهرنشینی بر انتشار آالینده هاست، به این صورت که نبود زیربناهای مناسب شهری 
برای بهره گیری از صرفه مقیاس شهری به اثر مثبت شهرنشینی بر آالینده ها منجر می شود و برعکس. 
شدت انرژی باالتر به دلیل کیفیت پایین فناوری تولیدی به عنوان معیاری از ناکارایی در مصرف انرژی 
مطرح است و افزایش در ناکارایی در مصرف انرژی باعث افزایش انتشار آالینده ها می شود. منحنی 
زیست محیطی کوزنتس )1955( مهم ترین بحث در رابطه بین تولید و انتشار آالینده هاست، که بیان 
می کند در فرایند رشد اقتصادی، ابتدا اهمیت باالی رشد اقتصادی به مصرف انرژی بیش تر و کاهش 
کیفیت محیط زیست منجر می شود و سپس با کمیابی محیط زیست به عنوان کاالی نرمال، اهمیت 

محیط زیست بیش از رشد اقتصادی است و به این واسطه کیفیت محیط زیست افزایش می یابد.
با توجه به اهمیت انتشار آالینده ها و مسئله کیفیت محیط زیست، پژوهش های متعددی در رابطه 

با عوامل موثر بر تراکم آلودگی انجام شده است. 
بر  صنعتی  تراکم  تاثیر  بررسی  به  فضایی  دوربین  مدل  از  استفاده  با   ،)2021( همکاران  و  لی 
که  درمی یابند  آن ها  می پردازند.   2000-2012 زمانی  دوره  برای  چین  شهر   261 در  غبار  آلودگی 
سرریز فضایی شدیدی در چین وجود دارد. نه تنها تراکم صنعتی محلی، بلکه تراکم صنعتی در مناطق 
همسایه می تواند باعث سرریزهای معناداری بر آلودگی غبار شود. تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم تراکم 
صنعتی همه به طور معناداری مثبت هستند. یعنی آلودگی غبار نه تنها تحت تاثیر تراکم صنعتی در 
مناطق محلی قرار می گیرد، بلکه تحت تاثیر مناطق همسایه نیز قرار می گیرد. به عالوه، آن ها نتیجه 
می گیرند که تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم در مرکز و غرب چین بیش تر از مناطق شرقی است و 
این که تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم تراکم صنعتی در صنایع به شدت آالینده در مقایسه با صنایع 
به شدت غیرآالینده بیش تر است. شن و پِنگ )2021(، به بررسی این که آیا تراکم صنعتی می تواند به 
تاثیر کاهش انتشار نزدیک شود، می پردازند. این پژوهش نشان می دهد که تراکم صنعتی اثر سرریز 
فضایی آشکاری را اعمال می کند. پیامدهای خارجی مارشالی و جیکوبز )اثر خودتصفیه ای( به رابطه 
U شکل بین تراکم صنعتی و کارایی محیط زیست منجر می شوند. ژائو و همکاران )2020(، بر مبانی 
داده های 30 استان در چین برای دوره زمانی 2016-2000 و با استفاده از مدل دوربین فضایی، مدل 
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آلودگی  بر  تراکم صنعتی  تاثیر  بررسی  به   2)SEM( )SLM(1، و مدل خطای فضایی  با وقفه فضایی 
یافته ها نشان می دهد که: 1- تراکم صنعتی می تواند به طور موثری درجه آلودگی  غبار می پردازند. 
غبار را کاهش دهد؛ 2- آلودگی غبار یک رابطه U شکل معکوس با توسعه اقتصادی و تراکم جمعیت 
دارد؛ 3- صنعت ثانویه همبستگی مثبت با آلودگی غبار دارد، در حالی که صنعت ثالثه باعث کاهش 
آلودگی غبار، اما نه به روشی واضح، می شود؛ 4- سطح فناوری و شهرنشینی می تواند به کاهش آلودگی 
کمک کند و سطح باز بودن اقتصاد و انتشار دی اکسید کربن می توانند آلودگی را تشدید کنند؛ و 
فناوری  و  علم  در  سرمایه گذاری  فناوری،  و  علمی  دستاوردهای  از  ناکافی  بهره برداری  علت  به   -5
به وضوح بر کنترل و کاهش آلودگی غبار موثر نیست. وانگ و همکاران )2019(، به بررسی تاثیرات 
تراکم، مقررات زیست محیطی و فناوری بر انتشار آلودگی در چین با تلفیق تجزیه وتحلیل شبکه های 
اقتصادی، اجتماعی، و فضایی برای دوره زمانی 2016-2003 می پردازند. در این پژوهش، مدل های 
دوربین فضایی )SDM(3 برای شناسایی تاثیرات سرریز فضایی، مدل های GIS برای به تصویر کشیدن 
شبکه های اقتصادی و اجتماعی، و مدل های SDM براي تجزیه وتحلیل سرریز اقتصادی، اجتماعی، و 
استفاده گردیده است.  انتشارات آالینده  بر  فناوری  و  تراکم صنعتی، مقررات زیست محیطی  فضایی 
نتایج نشان می دهند که تراکم صنعتی، مقررات زیست محیطی و فناوری، کاهش شدت انتشار آالینده 
طریق  از  اطراف  شهرهای  در  آالینده  انتشار  شدت  بر  منفی  سرریز  اثر  تراکم  می کنند.  تسهیل  را 
را  آالینده  انتشار  زیست محیطی شدت  مقررات  که  حالی  در  دارد،  اجتماعی  و  اقتصادی  شبکه های 
در شهرهای مربوطه از طریق شبکه های اجتماعی تحت تاثیر قرار می دهد و فناوری می تواند به طور 
موثری شدت انتشار آالینده را از طریق شبکه اقتصادی کاهش دهد. نتایج دانگ و همکاران4 )2020( 
نشان می دهند که: 1- همبستگی فضایی بین تراکم صنعتی و آلودگی در چین وجود دارد؛ 2- در 
سطح ملّی، تراکم صنعتی تراکم آلودگی را افزایش می دهد؛ و 3- در سطح استانی تاثیر تراکم صنعتی 
بر تراکم آلودگی مثبت است، ولی دارای اختالف فضایی و زمانی است. ژانگ و همکاران )2018(، 
که  می کند  ایجاد  فضایی  سرریز  از  بزرگی  ظرفیت  صنعتی  تراکم  افزایش   -1 که:  می گیرند  نتیجه 
قفل کربن باال از زغال سنگ را تا حدودی می شکند؛ 2- سرمایه گذاری خارجی و نسبت شرکت های 
دولتی باعث انتشار کربن صنعتی و شدت انتشار کربن می شوند؛ 3- سطح شهرنشینی تاثیر دوطرفه 

1. Spatial Lag Model
2. Spatial Error Model
3. Spatial Durbin Model
4. Dong et al.
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بر انتشار کربن صنعتی و شدت انتشار کربن صنعتی دارد؛ 4- تاثیر ساختار انرژی بر انتشار و شدت 
انتشار کربن صنعتی قبل و بعد از حکمرانی صنعت متفاوت است، به ویژه این که ضریب کشش شدت 
انتشار کربن به شدت کاهش می یابد؛ 5- درجه صنعتی شدن تاثیر متفاوتی بر انتشار و شدت انتشار 
کربن در زمان های متفاوت دارد؛ و 6- نسبت شرکت های اشتراکی اثر مثبت بر انتشار کربن صنعتی، 
اما اثر منفی بر شدت انتشار کربن صنعتی دارد. چنگ و همکاران )2017(، بیان می کنند که دود و 
غبار شهری هر دو همبستگی فضایی ملّی و تراکم فضایی محلی آشکاری را نشان می دهد. همچنین، 
در  شهرها  بیش تر  و  دارد  وجود  هوا  آلودگی  و  اقتصادی  توسعه  بین  معکوس  شکل   U رابطه  یک 
مرحله ای هستند که آلودگی همراه با پیشرفت اقتصاد در حال افزایش است. نتایج المواللی و ازتُرک1 
)2015(، نشان می دهد که مصرف انرژی، باز بودن تجارت، شهرنشینی، و توسعه اقتصادی آسیب های 
تخریب  بلندمدت  در  سیاسی  ثبات  که  حالی  در  داده اند،  افزایش  منا  منطقه  در  را  زیست محیطی 
محیط زیست را کاهش داده است. فاگبونکا )2012(، نتیجه می گیرد که تراکم صنعتی اثر منفی بر 
محیط اطراف به شکل آلودگی، مشکالت ترافیکی، ازدحام جمعیت، و میزان جرم و جنایت می گذارد. 
ورهاف و نایکمپ )2002(، مدل تعادل فضایی عمومی را برای بررسی تعامل بین پیامدهای خارجی 
زیست محیطی و پیامدهای خارجی تراکم در بیش از 200 شهر در سراسر اتحادیه اروپا مورد بررسی 

قرار می دهند. نتایج آن ها نشان می دهد که همبستگی مثبت بین تراکم و آلودگی هوا وجود دارد.
گلی )2020(، نشان می دهد که نوعی همبستگی فضایی مثبت بین استان های ایران در انتشار دی 
اکسید کربن وجود دارد. همچنین شهرنشینی، نسبت صنعتی شدن، و چگالی جمعیت اثرات مثبت 
و معناداری بر انتشار دی اکسید کربن دارند؛ اثرات فضایی صنعتی شدن و شهرنشینی مثبت است، 
اما رشد اقتصادی اثر معناداری بر انتشار دی اکسید کربن ندارد. میرزایی و همکاران )2019(، نشان 
می دهند که رابطۀ مثبت و معناداری بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتشار دی اکسید کربن 
در کشورهای منتخب منا وجود دارد. زروکی و همکاران )2018(، بیان می کنند که با کاهش فعالیت 
بخش صنعت، میزان انتشار آالینده ها به طور معناداری کاهش می یابد. تمیزی )2019(، نتیجه می گیرد 
که لگاریتم تولید ناخالص داخلی، جمعیت، ساختار مصرف انرژی، و شدت انرژی دارای اثر منفی و 
معناداری بر انتشار دی اکسید کربن هستند و درجه باز بودن اقتصاد اثر مثبت و معناداری بر انتشار 
دی اکسید کربن دارد. همچنین، تاثیر مثبت و معنادار متغیر فضایی باوقفه، بیانگر آن است که انتشار 
کربن در مناطق مختلف با هم مرتبط است. نتایج کارگر ده بیدی و اسماعیلی )2016(، نشان دهندۀ 

1. Al-Mulali & Ozturk
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وجود رابطه N شکل بین درآمد سرانه و آلودگی، اثرگذاری ناچیز ولی مثبت شاخص آزادسازی تجاری 
بر سرانه انتشار آلودگی، معنادار بودن مصرف انرژی بر آلودگی، و معنادار نبودن شهرنشینی بر آلودگی 
است. هاشمی و همکاران )2017(، درمی یابند که رشد اقتصادی، رشد جمعیت، و سهم بخش صنعت 
از تولید ملّی اثر مثبت و معناداری بر انتشار دی اکسیدکربن دارد و کارایی انرژی عموماً باعث کاهش 
در  کوزنتس  فرضیه  که  نشان می دهند   ،)2013( و همکاران  باللی  آالینده ها می شود.  انتشار  شدت 
اقتصاد ایران مورد تایید قرار گرفته است. فطرس و قربان سرشت )1391(، با استفاده از مدل اثرات 
تصادفی و مجموعه داده های پانل متوازن برای 18 کشور منتخب منا )کشورهایی با صادرات نفتی و 
بدون صادرات نفتی( به بررسی اثرات رشد شهرنشینی بر میزان مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن 
با در نظرگرفتن سه نظریه )الف( تغییر محیط زیست به فضای شهری، )ب( تراکم شهری، و )ج( نظریه 
نوسازی بوم شناختی می پردازند. نتایج حاکی از آن است که اثرات رشد شهرنشینی بر میزان مصرف 
انرژی و شدت انتشار دی اکسید کربن در بین هر دو گروه کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. 
این نتایج بیانگر هر دو نظریه تغییر محیط زیست به فضای شهری و نظریه نوسازی بوم شناختی است.

روششناسیپژوهش

با توجه به اهداف پژوهش، مبنی بر بررسی تاثیر تراکم صنعتی بر تراکم آلودگی و مطالب مندرج در 
بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهش، مدل مورد بررسی پژوهش حاضر به صورت رابطه )1( تعیین می شود:

6 
 

د که فرضیه کوزنتس در اقتصاد نده نشان می ،(7101باللی و همکاران ). دشومیها  آالیندهشدت انتشار  کاهشباعث  کارایی انرژی عموماً
برای متوازن  پانلهای  با استفاده از مدل اثرات تصادفی و مجموعه داده ،(0190) سرشتقربانفطرس و ایران مورد تایید قرار گرفته است. 

 صادرات نفتی( به بررسی اثرات رشد شهرنشینی بر میزان مصرف انرژی و با صادرات نفتی و بدون یکشور منتخب منا )کشورهای 08
و )ج( نظریه نوسازی  ،زیست به فضای شهری، )ب( تراکم شهریانتشار دی اکسید کربن با در نظرگرفتن سه نظریه )الف( تغییر محیط

. نتایج حاکی از آن است که اثرات رشد شهرنشینی بر میزان مصرف انرژی و شدت انتشار دی اکسید کربن در بین پردازندمیشناختی  بوم
زیست به فضای شهری و نظریه نوسازی طهر دو نظریه تغییر محی بیانگردار است. این نتایج منتخب مثبت و معناو گروه کشورهای هر د

 شناختی است. بوم
 

 پژوهش  شناسیروش
مطالب مندرج در بخش مبانی نظری و پیشینه بر تراکم آلودگی و تراکم صنعتی مبنی بر بررسی تاثیر  ،توجه به اهداف پژوهش با

 :شودمیتعیین ( 0به صورت رابطه ) حاضر پژوهش، مدل مورد بررسی پژوهش
(0)                                      

         
 W است. آلودگیمتغیر وابسته شاخص تراکم  coin است. ، و کنترلکه شامل متغیر وابسته، مستقل داردسه متغیر اساسی  (،0)رابطه 

متغیر مستقل تراکم صنعتی  induسنجی فضایی است. اساس رهیافت اقتصاد ماتریس وزنی فضایی مورد استفاده برای برآورد مدل بر
د. سایر متغیرهای پژوهش که به عنوان عوامل موثر بر تغییر ن را بر تراکم آلودگی بررسی نمایاست که این پژوهش بر آن است که اثر آ

 نسبت شهرنشینی به صورت نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت urban است: بررسیقابل حت عنوان متغیرهای کنترلت تراکم آلودگی
محیطی کوزنتس از مجذور تولید است، به تبعیت از فرضیه زیست 7101بر مبنای سال پایه  تولید ناخالص داخلی واقعی GDP، است

به صورت  است که درجه باز بودن اقتصاد openگذاری مستقیم خارجی،  سرمایه FDIنیز استفاده شده است.  (    )ناخالص داخلی 
شدت انرژی به صورت نسبت انرژی مصرفی به تولید  eiشود.  نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی محاسبه می

 ناخالص داخلی واقعی است. 
های دارای ابعاد مکانی با دو  کند. داده رهیافت اقتصادسنجی فضایی را مطرح میساختار شواهد آماری مبتنی بر مکان، لزوم استفاده از 

این دو موضوع را نادیده  مسئله وابستگی فضایی و ناهمسانی فضایی مواجه هستند، که رویکردهای مرسوم اقتصادسنجی تا حد زیادی
 ,.Shakibaee et alهای رگرسیونی رخ دهد ) مدلکاربردی در  0مارکفـ  این امر ممکن است به دلیل نقض فروض گاوس گیرد. می

ها بستگی به محل های اقتصادسنجی فضایی هستند که ساختار آن مدل  مدل خطای فضایی، وقفه فضایی و مختلط از جمله. (2015
که تمام اثرات فضایی را به  7(GNSM) ای فضایی مدل عمومی آشیانه قرارگیری ماتریس وزنی فضایی برای رفع همبستگی فضایی است.

 ( است:7گیرد، به صورت رابطه ) صورت جامع در نظر می
Y=WY+X+WX+u   u=Wu+                        (7)  

اثر  دهندۀنشان Xماتریس وزنی فضایی است.  Wو ، Yبردار متغیرهای توضیحی موثر بر  X، متغیر وابسته Y (،7اساس رابطه ) رب
اثرات سرریز یا به عبارتی اثر متغیرهای مناطق  دهندۀنشان WX متغیرهای داخلی هر منطقه بر متغیر وابسته همان منطقه است، اما

( معناداری ضریب خطای فضایی ) های مختلف فضایی بستگی به همجوار بر متغیر وابسته یک منطقه خاص است. تعیین و برآورد مدل
 تعیین است.قابل (0جدول )در لف اساس شرایط مخت های سنجی فضایی بر ( دارد. انواع مدلو وقفه فضایی )

 
 (Elhorst, 2014) های فضایی انواع مدل :0جدول 

𝜃𝜃 ضرایب      𝜌𝜌  𝜃𝜃    𝜌𝜌      
 4 (SLX)  (SEM)طای فضایی خ 1(SAR) وقفه فضایی مدل
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3. Spatial Autoregressive Model 
4. Spatial Lagged X 
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د که فرضیه کوزنتس در اقتصاد نده نشان می ،(7101باللی و همکاران ). دشومیها  آالیندهشدت انتشار  کاهشباعث  کارایی انرژی عموماً
برای متوازن  پانلهای  با استفاده از مدل اثرات تصادفی و مجموعه داده ،(0190) سرشتقربانفطرس و ایران مورد تایید قرار گرفته است. 

 صادرات نفتی( به بررسی اثرات رشد شهرنشینی بر میزان مصرف انرژی و با صادرات نفتی و بدون یکشور منتخب منا )کشورهای 08
و )ج( نظریه نوسازی  ،زیست به فضای شهری، )ب( تراکم شهریانتشار دی اکسید کربن با در نظرگرفتن سه نظریه )الف( تغییر محیط

. نتایج حاکی از آن است که اثرات رشد شهرنشینی بر میزان مصرف انرژی و شدت انتشار دی اکسید کربن در بین پردازندمیشناختی  بوم
زیست به فضای شهری و نظریه نوسازی طهر دو نظریه تغییر محی بیانگردار است. این نتایج منتخب مثبت و معناو گروه کشورهای هر د

 شناختی است. بوم
 

 پژوهش  شناسیروش
مطالب مندرج در بخش مبانی نظری و پیشینه بر تراکم آلودگی و تراکم صنعتی مبنی بر بررسی تاثیر  ،توجه به اهداف پژوهش با

 :شودمیتعیین ( 0به صورت رابطه ) حاضر پژوهش، مدل مورد بررسی پژوهش
(0)                                      

         
 W است. آلودگیمتغیر وابسته شاخص تراکم  coin است. ، و کنترلکه شامل متغیر وابسته، مستقل داردسه متغیر اساسی  (،0)رابطه 

متغیر مستقل تراکم صنعتی  induسنجی فضایی است. اساس رهیافت اقتصاد ماتریس وزنی فضایی مورد استفاده برای برآورد مدل بر
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 نسبت شهرنشینی به صورت نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت urban است: بررسیقابل حت عنوان متغیرهای کنترلت تراکم آلودگی
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شدت انرژی به صورت نسبت انرژی مصرفی به تولید  eiشود.  نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی محاسبه می

 ناخالص داخلی واقعی است. 
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صورت نسبت انرژی مصرفی به تولید ناخالص داخلی واقعی است.
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ساختار شواهد آماری مبتنی بر مکان، لزوم استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی را مطرح می کند. 
داده های دارای ابعاد مکانی با دو مسئله وابستگی فضایی و ناهمسانی فضایی مواجه هستند، که رویکردهای 
مرسوم اقتصادسنجی تا حد زیادی این دو موضوع را نادیده می گیرد. این امر ممکن است به دلیل نقض 
فروض گاوسـ  مارکف1 کاربردی در مدل های رگرسیونی رخ دهد )Shakibaee et al., 2015(. مدل خطای 
فضایی، وقفه فضایی و مختلط از جمله  مدل های اقتصادسنجی فضایی هستند که ساختار آن ها بستگی به 
محل قرارگیری ماتریس وزنی فضایی برای رفع همبستگی فضایی است. مدل عمومی آشیانه ای فضایی 

)GNSM(2 که تمام اثرات فضایی را به صورت جامع در نظر می گیرد، به صورت رابطه )2( است:
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( معناداری ضریب خطای فضایی ) های مختلف فضایی بستگی به همجوار بر متغیر وابسته یک منطقه خاص است. تعیین و برآورد مدل
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د که فرضیه کوزنتس در اقتصاد نده نشان می ،(7101باللی و همکاران ). دشومیها  آالیندهشدت انتشار  کاهشباعث  کارایی انرژی عموماً
برای متوازن  پانلهای  با استفاده از مدل اثرات تصادفی و مجموعه داده ،(0190) سرشتقربانفطرس و ایران مورد تایید قرار گرفته است. 

 صادرات نفتی( به بررسی اثرات رشد شهرنشینی بر میزان مصرف انرژی و با صادرات نفتی و بدون یکشور منتخب منا )کشورهای 08
و )ج( نظریه نوسازی  ،زیست به فضای شهری، )ب( تراکم شهریانتشار دی اکسید کربن با در نظرگرفتن سه نظریه )الف( تغییر محیط

. نتایج حاکی از آن است که اثرات رشد شهرنشینی بر میزان مصرف انرژی و شدت انتشار دی اکسید کربن در بین پردازندمیشناختی  بوم
زیست به فضای شهری و نظریه نوسازی طهر دو نظریه تغییر محی بیانگردار است. این نتایج منتخب مثبت و معناو گروه کشورهای هر د

 شناختی است. بوم
 

 پژوهش  شناسیروش
مطالب مندرج در بخش مبانی نظری و پیشینه بر تراکم آلودگی و تراکم صنعتی مبنی بر بررسی تاثیر  ،توجه به اهداف پژوهش با

 :شودمیتعیین ( 0به صورت رابطه ) حاضر پژوهش، مدل مورد بررسی پژوهش
(0)                                      

         
 W است. آلودگیمتغیر وابسته شاخص تراکم  coin است. ، و کنترلکه شامل متغیر وابسته، مستقل داردسه متغیر اساسی  (،0)رابطه 

متغیر مستقل تراکم صنعتی  induسنجی فضایی است. اساس رهیافت اقتصاد ماتریس وزنی فضایی مورد استفاده برای برآورد مدل بر
د. سایر متغیرهای پژوهش که به عنوان عوامل موثر بر تغییر ن را بر تراکم آلودگی بررسی نمایاست که این پژوهش بر آن است که اثر آ

 نسبت شهرنشینی به صورت نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت urban است: بررسیقابل حت عنوان متغیرهای کنترلت تراکم آلودگی
محیطی کوزنتس از مجذور تولید است، به تبعیت از فرضیه زیست 7101بر مبنای سال پایه  تولید ناخالص داخلی واقعی GDP، است

به صورت  است که درجه باز بودن اقتصاد openگذاری مستقیم خارجی،  سرمایه FDIنیز استفاده شده است.  (    )ناخالص داخلی 
شدت انرژی به صورت نسبت انرژی مصرفی به تولید  eiشود.  نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی محاسبه می

 ناخالص داخلی واقعی است. 
های دارای ابعاد مکانی با دو  کند. داده رهیافت اقتصادسنجی فضایی را مطرح میساختار شواهد آماری مبتنی بر مکان، لزوم استفاده از 

این دو موضوع را نادیده  مسئله وابستگی فضایی و ناهمسانی فضایی مواجه هستند، که رویکردهای مرسوم اقتصادسنجی تا حد زیادی
 ,.Shakibaee et alهای رگرسیونی رخ دهد ) مدلکاربردی در  0مارکفـ  این امر ممکن است به دلیل نقض فروض گاوس گیرد. می

ها بستگی به محل های اقتصادسنجی فضایی هستند که ساختار آن مدل  مدل خطای فضایی، وقفه فضایی و مختلط از جمله. (2015
که تمام اثرات فضایی را به  7(GNSM) ای فضایی مدل عمومی آشیانه قرارگیری ماتریس وزنی فضایی برای رفع همبستگی فضایی است.
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𝜃𝜃 ضرایب        𝜌𝜌    
 7(SDEM)خطای دوربین فضایی  (SDMدوربین فضایی ) 0(SAM) خودهمبستگی فضایی مدل

 
 1.شود استفاده می      و  ،اکسید کربن، متان، اکسید نیتروژندی گیری تراکم آلودگی از شواهد آماری چهار آالینده مهم  اندازه برای
ها را  و وزندهی عینی است ه استفاده شده است که یک روش وزنیافتاز شاخص آنتروپی بهبود م آلودگیگیری شاخص تراک اندازه برای

فرایند محاسبه تواند از خطای ناشی از عوامل انسانی جلوگیری کند.  کند و می شده توسط هر شاخص تعیین میمطابق اطالعات ارائه
 (:Dong et al., 2020) استشاخص تراکم آلودگی به صورت زیر 

́     های مثبت از تبدیل در این مرحله برای استاندارد کردن شاخص ها: فرایند استاندارد کردن داده. 0      
       

و برای استاندارد  
́     تبدیلهای منفی از  کردن شاخص         

    
 ۀدهند نشان      .ستها شاخص n و ،بیانگر کشور m بیانگر زمان، θشود.  استفاده می 
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برای اندازه گیری تراکم آلودگی از شواهد آماری چهار آالینده مهم دی اکسید کربن، متان، اکسید 
آنتروپی  شاخص  از  آلودگی  تراکم  شاخص  اندازه گیری  برای  می شود.7  استفاده   
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و  نیتروژن، 
بهبودیافته استفاده شده است که یک روش وزن دهی عینی است و وزن ها را مطابق اطالعات ارائه شده 
1. Gauss–Markov
2. General Nesting Spatial Model
3. Spatial Autoregressive Model
4. Spatial Lagged X
5. Spatial Autocorrelation Model
6. Spatial Durbin Error Model
7. https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics
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توسط هر شاخص تعیین می کند و می تواند از خطای ناشی از عوامل انسانی جلوگیری کند. فرایند 
:)Dong et al., 2020( محاسبه شاخص تراکم آلودگی به صورت زیر است

از  مثبت  شاخص های  کردن  استاندارد  برای  مرحله  این  در  داده ها:  کردن  استاندارد  فرایند   .1
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7 
 

𝜃𝜃 ضرایب        𝜌𝜌    
 7(SDEM)خطای دوربین فضایی  (SDMدوربین فضایی ) 0(SAM) خودهمبستگی فضایی مدل

 
 1.شود استفاده می      و  ،اکسید کربن، متان، اکسید نیتروژندی گیری تراکم آلودگی از شواهد آماری چهار آالینده مهم  اندازه برای
ها را  و وزندهی عینی است ه استفاده شده است که یک روش وزنیافتاز شاخص آنتروپی بهبود م آلودگیگیری شاخص تراک اندازه برای

فرایند محاسبه تواند از خطای ناشی از عوامل انسانی جلوگیری کند.  کند و می شده توسط هر شاخص تعیین میمطابق اطالعات ارائه
 (:Dong et al., 2020) استشاخص تراکم آلودگی به صورت زیر 

́     های مثبت از تبدیل در این مرحله برای استاندارد کردن شاخص ها: فرایند استاندارد کردن داده. 0      
       

و برای استاندارد  
́     تبدیلهای منفی از  کردن شاخص         

    
 ۀدهند نشان      .ستها شاخص n و ،بیانگر کشور m بیانگر زمان، θشود.  استفاده می 

هستند. t=1,2,3…𝜃𝜃 ، وi=1,2,… n ،j=1,2,…m طوری که به است، t در سال j کشور i شاخص
 :    محاسبه وزن خاص  -7

      
    ́

∑ ∑      
   

 
   

 (1) 

   محاسبه مقدار آنتروپی  -1
      𝜃𝜃𝜃  (4) 
    -k∑            

    (5) 
   محاسبه وزن  -4

    
    

∑        
   

 (6)  

    محاسبه شاخص جامع  -5

    ∑  
 

   
    ́  

(2) 

در  ،در واقع شود. تمرکز جغرافیایی پرداخته میحال با برآورد شاخص جامع آلودگی، در این مرحله به برآورد تراکم آلودگی با استفاده از 
میزان  ندۀده نشان   اگر (. Campos, 2012) شود جهت انعکاس توزیع فضایی تراکم آلودگی از عامل منطقه جغرافیایی استفاده می

 ند محاسبه تراکم آلودگی هست:باشد. فرای iمساحت کشور  ندۀده نشان      باشد و  iزیست در کشور  آلودگی محیطشاخص جامع 

     

   
∑     
   

⁄

      
∑        
   

⁄
 

 
(8) 

 

ضریب مکان است. شاخص ضریب مکان بهترین شاخص برای شاخص تراکم صنعتی با استفاده از معیار گیری  بعدی، اندازه گام
که به صورت سهم صنعت به سهم تولید ناخالص داخلی کشورها محاسبه (، Zhang et al., 2018) گیری تراکم صنعتی است اندازه

باشد، بنابراین شاخص تراکم صنعتی به صورت  iکل تولید در کشور  grosش صنعت و میزان تولید بخ induکه شود. با فرض این می
 محاسبه است:( قابل9فرمول )

                                                           
1. Spatial Autocorrelation Model 
2. Spatial Durbin Error Model 
3. https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics 

تبدیل 
شاخص  نشان دهندۀ   

7 
 

𝜃𝜃 ضرایب        𝜌𝜌    
 7(SDEM)خطای دوربین فضایی  (SDMدوربین فضایی ) 0(SAM) خودهمبستگی فضایی مدل

 
 1.شود استفاده می      و  ،اکسید کربن، متان، اکسید نیتروژندی گیری تراکم آلودگی از شواهد آماری چهار آالینده مهم  اندازه برای
ها را  و وزندهی عینی است ه استفاده شده است که یک روش وزنیافتاز شاخص آنتروپی بهبود م آلودگیگیری شاخص تراک اندازه برای

فرایند محاسبه تواند از خطای ناشی از عوامل انسانی جلوگیری کند.  کند و می شده توسط هر شاخص تعیین میمطابق اطالعات ارائه
 (:Dong et al., 2020) استشاخص تراکم آلودگی به صورت زیر 

́     های مثبت از تبدیل در این مرحله برای استاندارد کردن شاخص ها: فرایند استاندارد کردن داده. 0      
       

و برای استاندارد  
́     تبدیلهای منفی از  کردن شاخص         

    
 ۀدهند نشان      .ستها شاخص n و ،بیانگر کشور m بیانگر زمان، θشود.  استفاده می 

هستند. t=1,2,3…𝜃𝜃 ، وi=1,2,… n ،j=1,2,…m طوری که به است، t در سال j کشور i شاخص
 :    محاسبه وزن خاص  -7

      
    ́

∑ ∑      
   

 
   

 (1) 

   محاسبه مقدار آنتروپی  -1
      𝜃𝜃𝜃  (4) 
    -k∑            

    (5) 
   محاسبه وزن  -4

    
    

∑        
   

 (6)  

    محاسبه شاخص جامع  -5

    ∑  
 

   
    ́  

(2) 

در  ،در واقع شود. تمرکز جغرافیایی پرداخته میحال با برآورد شاخص جامع آلودگی، در این مرحله به برآورد تراکم آلودگی با استفاده از 
میزان  ندۀده نشان   اگر (. Campos, 2012) شود جهت انعکاس توزیع فضایی تراکم آلودگی از عامل منطقه جغرافیایی استفاده می

 ند محاسبه تراکم آلودگی هست:باشد. فرای iمساحت کشور  ندۀده نشان      باشد و  iزیست در کشور  آلودگی محیطشاخص جامع 

     

   
∑     
   

⁄

      
∑        
   

⁄
 

 
(8) 

 

ضریب مکان است. شاخص ضریب مکان بهترین شاخص برای شاخص تراکم صنعتی با استفاده از معیار گیری  بعدی، اندازه گام
که به صورت سهم صنعت به سهم تولید ناخالص داخلی کشورها محاسبه (، Zhang et al., 2018) گیری تراکم صنعتی است اندازه

باشد، بنابراین شاخص تراکم صنعتی به صورت  iکل تولید در کشور  grosش صنعت و میزان تولید بخ induکه شود. با فرض این می
 محاسبه است:( قابل9فرمول )

                                                           
1. Spatial Autocorrelation Model 
2. Spatial Durbin Error Model 
3. https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics 

شاخص هاست.   n و  کشور،  بیانگر   m زمان،  بیانگر   θ می شود.  استفاده 
هستند.  

7 
 

𝜃𝜃 ضرایب        𝜌𝜌    
 7(SDEM)خطای دوربین فضایی  (SDMدوربین فضایی ) 0(SAM) خودهمبستگی فضایی مدل

 
 1.شود استفاده می      و  ،اکسید کربن، متان، اکسید نیتروژندی گیری تراکم آلودگی از شواهد آماری چهار آالینده مهم  اندازه برای
ها را  و وزندهی عینی است ه استفاده شده است که یک روش وزنیافتاز شاخص آنتروپی بهبود م آلودگیگیری شاخص تراک اندازه برای

فرایند محاسبه تواند از خطای ناشی از عوامل انسانی جلوگیری کند.  کند و می شده توسط هر شاخص تعیین میمطابق اطالعات ارائه
 (:Dong et al., 2020) استشاخص تراکم آلودگی به صورت زیر 

́     های مثبت از تبدیل در این مرحله برای استاندارد کردن شاخص ها: فرایند استاندارد کردن داده. 0      
       

و برای استاندارد  
́     تبدیلهای منفی از  کردن شاخص         

    
 ۀدهند نشان      .ستها شاخص n و ،بیانگر کشور m بیانگر زمان، θشود.  استفاده می 

هستند. t=1,2,3…𝜃𝜃 ، وi=1,2,… n ،j=1,2,…m طوری که به است، t در سال j کشور i شاخص
 :    محاسبه وزن خاص  -7

      
    ́

∑ ∑      
   

 
   

 (1) 

   محاسبه مقدار آنتروپی  -1
      𝜃𝜃𝜃  (4) 
    -k∑            

    (5) 
   محاسبه وزن  -4

    
    

∑        
   

 (6)  

    محاسبه شاخص جامع  -5

    ∑  
 

   
    ́  

(2) 

در  ،در واقع شود. تمرکز جغرافیایی پرداخته میحال با برآورد شاخص جامع آلودگی، در این مرحله به برآورد تراکم آلودگی با استفاده از 
میزان  ندۀده نشان   اگر (. Campos, 2012) شود جهت انعکاس توزیع فضایی تراکم آلودگی از عامل منطقه جغرافیایی استفاده می

 ند محاسبه تراکم آلودگی هست:باشد. فرای iمساحت کشور  ندۀده نشان      باشد و  iزیست در کشور  آلودگی محیطشاخص جامع 

     

   
∑     
   

⁄

      
∑        
   

⁄
 

 
(8) 

 

ضریب مکان است. شاخص ضریب مکان بهترین شاخص برای شاخص تراکم صنعتی با استفاده از معیار گیری  بعدی، اندازه گام
که به صورت سهم صنعت به سهم تولید ناخالص داخلی کشورها محاسبه (، Zhang et al., 2018) گیری تراکم صنعتی است اندازه

باشد، بنابراین شاخص تراکم صنعتی به صورت  iکل تولید در کشور  grosش صنعت و میزان تولید بخ induکه شود. با فرض این می
 محاسبه است:( قابل9فرمول )

                                                           
1. Spatial Autocorrelation Model 
2. Spatial Durbin Error Model 
3. https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics 

و   

7 
 

𝜃𝜃 ضرایب        𝜌𝜌    
 7(SDEM)خطای دوربین فضایی  (SDMدوربین فضایی ) 0(SAM) خودهمبستگی فضایی مدل

 
 1.شود استفاده می      و  ،اکسید کربن، متان، اکسید نیتروژندی گیری تراکم آلودگی از شواهد آماری چهار آالینده مهم  اندازه برای
ها را  و وزندهی عینی است ه استفاده شده است که یک روش وزنیافتاز شاخص آنتروپی بهبود م آلودگیگیری شاخص تراک اندازه برای

فرایند محاسبه تواند از خطای ناشی از عوامل انسانی جلوگیری کند.  کند و می شده توسط هر شاخص تعیین میمطابق اطالعات ارائه
 (:Dong et al., 2020) استشاخص تراکم آلودگی به صورت زیر 

́     های مثبت از تبدیل در این مرحله برای استاندارد کردن شاخص ها: فرایند استاندارد کردن داده. 0      
       

و برای استاندارد  
́     تبدیلهای منفی از  کردن شاخص         

    
 ۀدهند نشان      .ستها شاخص n و ،بیانگر کشور m بیانگر زمان، θشود.  استفاده می 

هستند. t=1,2,3…𝜃𝜃 ، وi=1,2,… n ،j=1,2,…m طوری که به است، t در سال j کشور i شاخص
 :    محاسبه وزن خاص  -7

      
    ́

∑ ∑      
   

 
   

 (1) 

   محاسبه مقدار آنتروپی  -1
      𝜃𝜃𝜃  (4) 
    -k∑            

    (5) 
   محاسبه وزن  -4

    
    

∑        
   

 (6)  

    محاسبه شاخص جامع  -5

    ∑  
 

   
    ́  

(2) 

در  ،در واقع شود. تمرکز جغرافیایی پرداخته میحال با برآورد شاخص جامع آلودگی، در این مرحله به برآورد تراکم آلودگی با استفاده از 
میزان  ندۀده نشان   اگر (. Campos, 2012) شود جهت انعکاس توزیع فضایی تراکم آلودگی از عامل منطقه جغرافیایی استفاده می

 ند محاسبه تراکم آلودگی هست:باشد. فرای iمساحت کشور  ندۀده نشان      باشد و  iزیست در کشور  آلودگی محیطشاخص جامع 

     

   
∑     
   

⁄

      
∑        
   

⁄
 

 
(8) 

 

ضریب مکان است. شاخص ضریب مکان بهترین شاخص برای شاخص تراکم صنعتی با استفاده از معیار گیری  بعدی، اندازه گام
که به صورت سهم صنعت به سهم تولید ناخالص داخلی کشورها محاسبه (، Zhang et al., 2018) گیری تراکم صنعتی است اندازه

باشد، بنابراین شاخص تراکم صنعتی به صورت  iکل تولید در کشور  grosش صنعت و میزان تولید بخ induکه شود. با فرض این می
 محاسبه است:( قابل9فرمول )

                                                           
1. Spatial Autocorrelation Model 
2. Spatial Durbin Error Model 
3. https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics 

 ،

7 
 

𝜃𝜃 ضرایب        𝜌𝜌    
 7(SDEM)خطای دوربین فضایی  (SDMدوربین فضایی ) 0(SAM) خودهمبستگی فضایی مدل

 
 1.شود استفاده می      و  ،اکسید کربن، متان، اکسید نیتروژندی گیری تراکم آلودگی از شواهد آماری چهار آالینده مهم  اندازه برای
ها را  و وزندهی عینی است ه استفاده شده است که یک روش وزنیافتاز شاخص آنتروپی بهبود م آلودگیگیری شاخص تراک اندازه برای

فرایند محاسبه تواند از خطای ناشی از عوامل انسانی جلوگیری کند.  کند و می شده توسط هر شاخص تعیین میمطابق اطالعات ارائه
 (:Dong et al., 2020) استشاخص تراکم آلودگی به صورت زیر 

́     های مثبت از تبدیل در این مرحله برای استاندارد کردن شاخص ها: فرایند استاندارد کردن داده. 0      
       

و برای استاندارد  
́     تبدیلهای منفی از  کردن شاخص         

    
 ۀدهند نشان      .ستها شاخص n و ،بیانگر کشور m بیانگر زمان، θشود.  استفاده می 

هستند. t=1,2,3…𝜃𝜃 ، وi=1,2,… n ،j=1,2,…m طوری که به است، t در سال j کشور i شاخص
 :    محاسبه وزن خاص  -7

      
    ́

∑ ∑      
   

 
   

 (1) 

   محاسبه مقدار آنتروپی  -1
      𝜃𝜃𝜃  (4) 
    -k∑            

    (5) 
   محاسبه وزن  -4

    
    

∑        
   

 (6)  

    محاسبه شاخص جامع  -5

    ∑  
 

   
    ́  

(2) 

در  ،در واقع شود. تمرکز جغرافیایی پرداخته میحال با برآورد شاخص جامع آلودگی، در این مرحله به برآورد تراکم آلودگی با استفاده از 
میزان  ندۀده نشان   اگر (. Campos, 2012) شود جهت انعکاس توزیع فضایی تراکم آلودگی از عامل منطقه جغرافیایی استفاده می

 ند محاسبه تراکم آلودگی هست:باشد. فرای iمساحت کشور  ندۀده نشان      باشد و  iزیست در کشور  آلودگی محیطشاخص جامع 

     

   
∑     
   

⁄

      
∑        
   

⁄
 

 
(8) 

 

ضریب مکان است. شاخص ضریب مکان بهترین شاخص برای شاخص تراکم صنعتی با استفاده از معیار گیری  بعدی، اندازه گام
که به صورت سهم صنعت به سهم تولید ناخالص داخلی کشورها محاسبه (، Zhang et al., 2018) گیری تراکم صنعتی است اندازه

باشد، بنابراین شاخص تراکم صنعتی به صورت  iکل تولید در کشور  grosش صنعت و میزان تولید بخ induکه شود. با فرض این می
 محاسبه است:( قابل9فرمول )

                                                           
1. Spatial Autocorrelation Model 
2. Spatial Durbin Error Model 
3. https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics 

که  به طوری  است،   t سال  در   j کشور   i 
:

7 
 

𝜃𝜃 ضرایب        𝜌𝜌    
 7(SDEM)خطای دوربین فضایی  (SDMدوربین فضایی ) 0(SAM) خودهمبستگی فضایی مدل

 
 1.شود استفاده می      و  ،اکسید کربن، متان، اکسید نیتروژندی گیری تراکم آلودگی از شواهد آماری چهار آالینده مهم  اندازه برای
ها را  و وزندهی عینی است ه استفاده شده است که یک روش وزنیافتاز شاخص آنتروپی بهبود م آلودگیگیری شاخص تراک اندازه برای

فرایند محاسبه تواند از خطای ناشی از عوامل انسانی جلوگیری کند.  کند و می شده توسط هر شاخص تعیین میمطابق اطالعات ارائه
 (:Dong et al., 2020) استشاخص تراکم آلودگی به صورت زیر 

́     های مثبت از تبدیل در این مرحله برای استاندارد کردن شاخص ها: فرایند استاندارد کردن داده. 0      
       

و برای استاندارد  
́     تبدیلهای منفی از  کردن شاخص         

    
 ۀدهند نشان      .ستها شاخص n و ،بیانگر کشور m بیانگر زمان، θشود.  استفاده می 

هستند. t=1,2,3…𝜃𝜃 ، وi=1,2,… n ،j=1,2,…m طوری که به است، t در سال j کشور i شاخص
 :    محاسبه وزن خاص  -7

      
    ́

∑ ∑      
   

 
   

 (1) 

   محاسبه مقدار آنتروپی  -1
      𝜃𝜃𝜃  (4) 
    -k∑            

    (5) 
   محاسبه وزن  -4

    
    

∑        
   

 (6)  

    محاسبه شاخص جامع  -5

    ∑  
 

   
    ́  

(2) 

در  ،در واقع شود. تمرکز جغرافیایی پرداخته میحال با برآورد شاخص جامع آلودگی، در این مرحله به برآورد تراکم آلودگی با استفاده از 
میزان  ندۀده نشان   اگر (. Campos, 2012) شود جهت انعکاس توزیع فضایی تراکم آلودگی از عامل منطقه جغرافیایی استفاده می

 ند محاسبه تراکم آلودگی هست:باشد. فرای iمساحت کشور  ندۀده نشان      باشد و  iزیست در کشور  آلودگی محیطشاخص جامع 

     

   
∑     
   

⁄

      
∑        
   

⁄
 

 
(8) 

 

ضریب مکان است. شاخص ضریب مکان بهترین شاخص برای شاخص تراکم صنعتی با استفاده از معیار گیری  بعدی، اندازه گام
که به صورت سهم صنعت به سهم تولید ناخالص داخلی کشورها محاسبه (، Zhang et al., 2018) گیری تراکم صنعتی است اندازه

باشد، بنابراین شاخص تراکم صنعتی به صورت  iکل تولید در کشور  grosش صنعت و میزان تولید بخ induکه شود. با فرض این می
 محاسبه است:( قابل9فرمول )

                                                           
1. Spatial Autocorrelation Model 
2. Spatial Durbin Error Model 
3. https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics 

2- محاسبه وزن خاص 

7 
 

𝜃𝜃 ضرایب        𝜌𝜌    
 7(SDEM)خطای دوربین فضایی  (SDMدوربین فضایی ) 0(SAM) خودهمبستگی فضایی مدل

 
 1.شود استفاده می      و  ،اکسید کربن، متان، اکسید نیتروژندی گیری تراکم آلودگی از شواهد آماری چهار آالینده مهم  اندازه برای
ها را  و وزندهی عینی است ه استفاده شده است که یک روش وزنیافتاز شاخص آنتروپی بهبود م آلودگیگیری شاخص تراک اندازه برای

فرایند محاسبه تواند از خطای ناشی از عوامل انسانی جلوگیری کند.  کند و می شده توسط هر شاخص تعیین میمطابق اطالعات ارائه
 (:Dong et al., 2020) استشاخص تراکم آلودگی به صورت زیر 

́     های مثبت از تبدیل در این مرحله برای استاندارد کردن شاخص ها: فرایند استاندارد کردن داده. 0      
       

و برای استاندارد  
́     تبدیلهای منفی از  کردن شاخص         

    
 ۀدهند نشان      .ستها شاخص n و ،بیانگر کشور m بیانگر زمان، θشود.  استفاده می 

هستند. t=1,2,3…𝜃𝜃 ، وi=1,2,… n ،j=1,2,…m طوری که به است، t در سال j کشور i شاخص
 :    محاسبه وزن خاص  -7

      
    ́

∑ ∑      
   

 
   

 (1) 

   محاسبه مقدار آنتروپی  -1
      𝜃𝜃𝜃  (4) 
    -k∑            

    (5) 
   محاسبه وزن  -4

    
    

∑        
   

 (6)  

    محاسبه شاخص جامع  -5

    ∑  
 

   
    ́  

(2) 

در  ،در واقع شود. تمرکز جغرافیایی پرداخته میحال با برآورد شاخص جامع آلودگی، در این مرحله به برآورد تراکم آلودگی با استفاده از 
میزان  ندۀده نشان   اگر (. Campos, 2012) شود جهت انعکاس توزیع فضایی تراکم آلودگی از عامل منطقه جغرافیایی استفاده می

 ند محاسبه تراکم آلودگی هست:باشد. فرای iمساحت کشور  ندۀده نشان      باشد و  iزیست در کشور  آلودگی محیطشاخص جامع 

     

   
∑     
   

⁄

      
∑        
   

⁄
 

 
(8) 

 

ضریب مکان است. شاخص ضریب مکان بهترین شاخص برای شاخص تراکم صنعتی با استفاده از معیار گیری  بعدی، اندازه گام
که به صورت سهم صنعت به سهم تولید ناخالص داخلی کشورها محاسبه (، Zhang et al., 2018) گیری تراکم صنعتی است اندازه

باشد، بنابراین شاخص تراکم صنعتی به صورت  iکل تولید در کشور  grosش صنعت و میزان تولید بخ induکه شود. با فرض این می
 محاسبه است:( قابل9فرمول )

                                                           
1. Spatial Autocorrelation Model 
2. Spatial Durbin Error Model 
3. https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics 

       )3(

7 
 

𝜃𝜃 ضرایب        𝜌𝜌    
 7(SDEM)خطای دوربین فضایی  (SDMدوربین فضایی ) 0(SAM) خودهمبستگی فضایی مدل

 
 1.شود استفاده می      و  ،اکسید کربن، متان، اکسید نیتروژندی گیری تراکم آلودگی از شواهد آماری چهار آالینده مهم  اندازه برای
ها را  و وزندهی عینی است ه استفاده شده است که یک روش وزنیافتاز شاخص آنتروپی بهبود م آلودگیگیری شاخص تراک اندازه برای

فرایند محاسبه تواند از خطای ناشی از عوامل انسانی جلوگیری کند.  کند و می شده توسط هر شاخص تعیین میمطابق اطالعات ارائه
 (:Dong et al., 2020) استشاخص تراکم آلودگی به صورت زیر 

́     های مثبت از تبدیل در این مرحله برای استاندارد کردن شاخص ها: فرایند استاندارد کردن داده. 0      
       

و برای استاندارد  
́     تبدیلهای منفی از  کردن شاخص         

    
 ۀدهند نشان      .ستها شاخص n و ،بیانگر کشور m بیانگر زمان، θشود.  استفاده می 

هستند. t=1,2,3…𝜃𝜃 ، وi=1,2,… n ،j=1,2,…m طوری که به است، t در سال j کشور i شاخص
 :    محاسبه وزن خاص  -7

      
    ́

∑ ∑      
   

 
   

 (1) 

   محاسبه مقدار آنتروپی  -1
      𝜃𝜃𝜃  (4) 
    -k∑            

    (5) 
   محاسبه وزن  -4

    
    

∑        
   

 (6)  

    محاسبه شاخص جامع  -5

    ∑  
 

   
    ́  

(2) 

در  ،در واقع شود. تمرکز جغرافیایی پرداخته میحال با برآورد شاخص جامع آلودگی، در این مرحله به برآورد تراکم آلودگی با استفاده از 
میزان  ندۀده نشان   اگر (. Campos, 2012) شود جهت انعکاس توزیع فضایی تراکم آلودگی از عامل منطقه جغرافیایی استفاده می

 ند محاسبه تراکم آلودگی هست:باشد. فرای iمساحت کشور  ندۀده نشان      باشد و  iزیست در کشور  آلودگی محیطشاخص جامع 

     

   
∑     
   

⁄

      
∑        
   

⁄
 

 
(8) 

 

ضریب مکان است. شاخص ضریب مکان بهترین شاخص برای شاخص تراکم صنعتی با استفاده از معیار گیری  بعدی، اندازه گام
که به صورت سهم صنعت به سهم تولید ناخالص داخلی کشورها محاسبه (، Zhang et al., 2018) گیری تراکم صنعتی است اندازه

باشد، بنابراین شاخص تراکم صنعتی به صورت  iکل تولید در کشور  grosش صنعت و میزان تولید بخ induکه شود. با فرض این می
 محاسبه است:( قابل9فرمول )

                                                           
1. Spatial Autocorrelation Model 
2. Spatial Durbin Error Model 
3. https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics 

3- محاسبه مقدار آنتروپی 
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𝜃𝜃 ضرایب        𝜌𝜌    
 7(SDEM)خطای دوربین فضایی  (SDMدوربین فضایی ) 0(SAM) خودهمبستگی فضایی مدل

 
 1.شود استفاده می      و  ،اکسید کربن، متان، اکسید نیتروژندی گیری تراکم آلودگی از شواهد آماری چهار آالینده مهم  اندازه برای
ها را  و وزندهی عینی است ه استفاده شده است که یک روش وزنیافتاز شاخص آنتروپی بهبود م آلودگیگیری شاخص تراک اندازه برای

فرایند محاسبه تواند از خطای ناشی از عوامل انسانی جلوگیری کند.  کند و می شده توسط هر شاخص تعیین میمطابق اطالعات ارائه
 (:Dong et al., 2020) استشاخص تراکم آلودگی به صورت زیر 

́     های مثبت از تبدیل در این مرحله برای استاندارد کردن شاخص ها: فرایند استاندارد کردن داده. 0      
       

و برای استاندارد  
́     تبدیلهای منفی از  کردن شاخص         

    
 ۀدهند نشان      .ستها شاخص n و ،بیانگر کشور m بیانگر زمان، θشود.  استفاده می 

هستند. t=1,2,3…𝜃𝜃 ، وi=1,2,… n ،j=1,2,…m طوری که به است، t در سال j کشور i شاخص
 :    محاسبه وزن خاص  -7

      
    ́

∑ ∑      
   

 
   

 (1) 

   محاسبه مقدار آنتروپی  -1
      𝜃𝜃𝜃  (4) 
    -k∑            

    (5) 
   محاسبه وزن  -4

    
    

∑        
   

 (6)  

    محاسبه شاخص جامع  -5

    ∑  
 

   
    ́  

(2) 

در  ،در واقع شود. تمرکز جغرافیایی پرداخته میحال با برآورد شاخص جامع آلودگی، در این مرحله به برآورد تراکم آلودگی با استفاده از 
میزان  ندۀده نشان   اگر (. Campos, 2012) شود جهت انعکاس توزیع فضایی تراکم آلودگی از عامل منطقه جغرافیایی استفاده می

 ند محاسبه تراکم آلودگی هست:باشد. فرای iمساحت کشور  ندۀده نشان      باشد و  iزیست در کشور  آلودگی محیطشاخص جامع 

     

   
∑     
   

⁄

      
∑        
   

⁄
 

 
(8) 

 

ضریب مکان است. شاخص ضریب مکان بهترین شاخص برای شاخص تراکم صنعتی با استفاده از معیار گیری  بعدی، اندازه گام
که به صورت سهم صنعت به سهم تولید ناخالص داخلی کشورها محاسبه (، Zhang et al., 2018) گیری تراکم صنعتی است اندازه

باشد، بنابراین شاخص تراکم صنعتی به صورت  iکل تولید در کشور  grosش صنعت و میزان تولید بخ induکه شود. با فرض این می
 محاسبه است:( قابل9فرمول )

                                                           
1. Spatial Autocorrelation Model 
2. Spatial Durbin Error Model 
3. https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics 

                       )4(
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𝜃𝜃 ضرایب        𝜌𝜌    
 7(SDEM)خطای دوربین فضایی  (SDMدوربین فضایی ) 0(SAM) خودهمبستگی فضایی مدل

 
 1.شود استفاده می      و  ،اکسید کربن، متان، اکسید نیتروژندی گیری تراکم آلودگی از شواهد آماری چهار آالینده مهم  اندازه برای
ها را  و وزندهی عینی است ه استفاده شده است که یک روش وزنیافتاز شاخص آنتروپی بهبود م آلودگیگیری شاخص تراک اندازه برای

فرایند محاسبه تواند از خطای ناشی از عوامل انسانی جلوگیری کند.  کند و می شده توسط هر شاخص تعیین میمطابق اطالعات ارائه
 (:Dong et al., 2020) استشاخص تراکم آلودگی به صورت زیر 

́     های مثبت از تبدیل در این مرحله برای استاندارد کردن شاخص ها: فرایند استاندارد کردن داده. 0      
       

و برای استاندارد  
́     تبدیلهای منفی از  کردن شاخص         

    
 ۀدهند نشان      .ستها شاخص n و ،بیانگر کشور m بیانگر زمان، θشود.  استفاده می 

هستند. t=1,2,3…𝜃𝜃 ، وi=1,2,… n ،j=1,2,…m طوری که به است، t در سال j کشور i شاخص
 :    محاسبه وزن خاص  -7

      
    ́

∑ ∑      
   

 
   

 (1) 

   محاسبه مقدار آنتروپی  -1
      𝜃𝜃𝜃  (4) 
    -k∑            

    (5) 
   محاسبه وزن  -4

    
    

∑        
   

 (6)  

    محاسبه شاخص جامع  -5

    ∑  
 

   
    ́  

(2) 

در  ،در واقع شود. تمرکز جغرافیایی پرداخته میحال با برآورد شاخص جامع آلودگی، در این مرحله به برآورد تراکم آلودگی با استفاده از 
میزان  ندۀده نشان   اگر (. Campos, 2012) شود جهت انعکاس توزیع فضایی تراکم آلودگی از عامل منطقه جغرافیایی استفاده می

 ند محاسبه تراکم آلودگی هست:باشد. فرای iمساحت کشور  ندۀده نشان      باشد و  iزیست در کشور  آلودگی محیطشاخص جامع 

     

   
∑     
   

⁄

      
∑        
   

⁄
 

 
(8) 

 

ضریب مکان است. شاخص ضریب مکان بهترین شاخص برای شاخص تراکم صنعتی با استفاده از معیار گیری  بعدی، اندازه گام
که به صورت سهم صنعت به سهم تولید ناخالص داخلی کشورها محاسبه (، Zhang et al., 2018) گیری تراکم صنعتی است اندازه

باشد، بنابراین شاخص تراکم صنعتی به صورت  iکل تولید در کشور  grosش صنعت و میزان تولید بخ induکه شود. با فرض این می
 محاسبه است:( قابل9فرمول )

                                                           
1. Spatial Autocorrelation Model 
2. Spatial Durbin Error Model 
3. https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics 

                    )5(

7 
 

𝜃𝜃 ضرایب        𝜌𝜌    
 7(SDEM)خطای دوربین فضایی  (SDMدوربین فضایی ) 0(SAM) خودهمبستگی فضایی مدل

 
 1.شود استفاده می      و  ،اکسید کربن، متان، اکسید نیتروژندی گیری تراکم آلودگی از شواهد آماری چهار آالینده مهم  اندازه برای
ها را  و وزندهی عینی است ه استفاده شده است که یک روش وزنیافتاز شاخص آنتروپی بهبود م آلودگیگیری شاخص تراک اندازه برای

فرایند محاسبه تواند از خطای ناشی از عوامل انسانی جلوگیری کند.  کند و می شده توسط هر شاخص تعیین میمطابق اطالعات ارائه
 (:Dong et al., 2020) استشاخص تراکم آلودگی به صورت زیر 

́     های مثبت از تبدیل در این مرحله برای استاندارد کردن شاخص ها: فرایند استاندارد کردن داده. 0      
       

و برای استاندارد  
́     تبدیلهای منفی از  کردن شاخص         

    
 ۀدهند نشان      .ستها شاخص n و ،بیانگر کشور m بیانگر زمان، θشود.  استفاده می 

هستند. t=1,2,3…𝜃𝜃 ، وi=1,2,… n ،j=1,2,…m طوری که به است، t در سال j کشور i شاخص
 :    محاسبه وزن خاص  -7

      
    ́

∑ ∑      
   

 
   

 (1) 

   محاسبه مقدار آنتروپی  -1
      𝜃𝜃𝜃  (4) 
    -k∑            

    (5) 
   محاسبه وزن  -4

    
    

∑        
   

 (6)  

    محاسبه شاخص جامع  -5

    ∑  
 

   
    ́  

(2) 

در  ،در واقع شود. تمرکز جغرافیایی پرداخته میحال با برآورد شاخص جامع آلودگی، در این مرحله به برآورد تراکم آلودگی با استفاده از 
میزان  ندۀده نشان   اگر (. Campos, 2012) شود جهت انعکاس توزیع فضایی تراکم آلودگی از عامل منطقه جغرافیایی استفاده می

 ند محاسبه تراکم آلودگی هست:باشد. فرای iمساحت کشور  ندۀده نشان      باشد و  iزیست در کشور  آلودگی محیطشاخص جامع 

     

   
∑     
   

⁄

      
∑        
   

⁄
 

 
(8) 

 

ضریب مکان است. شاخص ضریب مکان بهترین شاخص برای شاخص تراکم صنعتی با استفاده از معیار گیری  بعدی، اندازه گام
که به صورت سهم صنعت به سهم تولید ناخالص داخلی کشورها محاسبه (، Zhang et al., 2018) گیری تراکم صنعتی است اندازه

باشد، بنابراین شاخص تراکم صنعتی به صورت  iکل تولید در کشور  grosش صنعت و میزان تولید بخ induکه شود. با فرض این می
 محاسبه است:( قابل9فرمول )

                                                           
1. Spatial Autocorrelation Model 
2. Spatial Durbin Error Model 
3. https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics 

4- محاسبه وزن 
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𝜃𝜃 ضرایب        𝜌𝜌    
 7(SDEM)خطای دوربین فضایی  (SDMدوربین فضایی ) 0(SAM) خودهمبستگی فضایی مدل

 
 1.شود استفاده می      و  ،اکسید کربن، متان، اکسید نیتروژندی گیری تراکم آلودگی از شواهد آماری چهار آالینده مهم  اندازه برای
ها را  و وزندهی عینی است ه استفاده شده است که یک روش وزنیافتاز شاخص آنتروپی بهبود م آلودگیگیری شاخص تراک اندازه برای

فرایند محاسبه تواند از خطای ناشی از عوامل انسانی جلوگیری کند.  کند و می شده توسط هر شاخص تعیین میمطابق اطالعات ارائه
 (:Dong et al., 2020) استشاخص تراکم آلودگی به صورت زیر 

́     های مثبت از تبدیل در این مرحله برای استاندارد کردن شاخص ها: فرایند استاندارد کردن داده. 0      
       

و برای استاندارد  
́     تبدیلهای منفی از  کردن شاخص         

    
 ۀدهند نشان      .ستها شاخص n و ،بیانگر کشور m بیانگر زمان، θشود.  استفاده می 

هستند. t=1,2,3…𝜃𝜃 ، وi=1,2,… n ،j=1,2,…m طوری که به است، t در سال j کشور i شاخص
 :    محاسبه وزن خاص  -7

      
    ́

∑ ∑      
   

 
   

 (1) 

   محاسبه مقدار آنتروپی  -1
      𝜃𝜃𝜃  (4) 
    -k∑            

    (5) 
   محاسبه وزن  -4

    
    

∑        
   

 (6)  

    محاسبه شاخص جامع  -5

    ∑  
 

   
    ́  

(2) 

در  ،در واقع شود. تمرکز جغرافیایی پرداخته میحال با برآورد شاخص جامع آلودگی، در این مرحله به برآورد تراکم آلودگی با استفاده از 
میزان  ندۀده نشان   اگر (. Campos, 2012) شود جهت انعکاس توزیع فضایی تراکم آلودگی از عامل منطقه جغرافیایی استفاده می

 ند محاسبه تراکم آلودگی هست:باشد. فرای iمساحت کشور  ندۀده نشان      باشد و  iزیست در کشور  آلودگی محیطشاخص جامع 

     

   
∑     
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∑        
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(8) 

 

ضریب مکان است. شاخص ضریب مکان بهترین شاخص برای شاخص تراکم صنعتی با استفاده از معیار گیری  بعدی، اندازه گام
که به صورت سهم صنعت به سهم تولید ناخالص داخلی کشورها محاسبه (، Zhang et al., 2018) گیری تراکم صنعتی است اندازه

باشد، بنابراین شاخص تراکم صنعتی به صورت  iکل تولید در کشور  grosش صنعت و میزان تولید بخ induکه شود. با فرض این می
 محاسبه است:( قابل9فرمول )

                                                           
1. Spatial Autocorrelation Model 
2. Spatial Durbin Error Model 
3. https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics 

                           )6(

7 
 

𝜃𝜃 ضرایب        𝜌𝜌    
 7(SDEM)خطای دوربین فضایی  (SDMدوربین فضایی ) 0(SAM) خودهمبستگی فضایی مدل

 
 1.شود استفاده می      و  ،اکسید کربن، متان، اکسید نیتروژندی گیری تراکم آلودگی از شواهد آماری چهار آالینده مهم  اندازه برای
ها را  و وزندهی عینی است ه استفاده شده است که یک روش وزنیافتاز شاخص آنتروپی بهبود م آلودگیگیری شاخص تراک اندازه برای

فرایند محاسبه تواند از خطای ناشی از عوامل انسانی جلوگیری کند.  کند و می شده توسط هر شاخص تعیین میمطابق اطالعات ارائه
 (:Dong et al., 2020) استشاخص تراکم آلودگی به صورت زیر 

́     های مثبت از تبدیل در این مرحله برای استاندارد کردن شاخص ها: فرایند استاندارد کردن داده. 0      
       

و برای استاندارد  
́     تبدیلهای منفی از  کردن شاخص         

    
 ۀدهند نشان      .ستها شاخص n و ،بیانگر کشور m بیانگر زمان، θشود.  استفاده می 

هستند. t=1,2,3…𝜃𝜃 ، وi=1,2,… n ،j=1,2,…m طوری که به است، t در سال j کشور i شاخص
 :    محاسبه وزن خاص  -7

      
    ́

∑ ∑      
   

 
   

 (1) 

   محاسبه مقدار آنتروپی  -1
      𝜃𝜃𝜃  (4) 
    -k∑            

    (5) 
   محاسبه وزن  -4

    
    

∑        
   

 (6)  

    محاسبه شاخص جامع  -5

    ∑  
 

   
    ́  

(2) 

در  ،در واقع شود. تمرکز جغرافیایی پرداخته میحال با برآورد شاخص جامع آلودگی، در این مرحله به برآورد تراکم آلودگی با استفاده از 
میزان  ندۀده نشان   اگر (. Campos, 2012) شود جهت انعکاس توزیع فضایی تراکم آلودگی از عامل منطقه جغرافیایی استفاده می

 ند محاسبه تراکم آلودگی هست:باشد. فرای iمساحت کشور  ندۀده نشان      باشد و  iزیست در کشور  آلودگی محیطشاخص جامع 

     

   
∑     
   

⁄

      
∑        
   

⁄
 

 
(8) 

 

ضریب مکان است. شاخص ضریب مکان بهترین شاخص برای شاخص تراکم صنعتی با استفاده از معیار گیری  بعدی، اندازه گام
که به صورت سهم صنعت به سهم تولید ناخالص داخلی کشورها محاسبه (، Zhang et al., 2018) گیری تراکم صنعتی است اندازه

باشد، بنابراین شاخص تراکم صنعتی به صورت  iکل تولید در کشور  grosش صنعت و میزان تولید بخ induکه شود. با فرض این می
 محاسبه است:( قابل9فرمول )

                                                           
1. Spatial Autocorrelation Model 
2. Spatial Durbin Error Model 
3. https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics 

5- محاسبه شاخص جامع 

7 
 

𝜃𝜃 ضرایب        𝜌𝜌    
 7(SDEM)خطای دوربین فضایی  (SDMدوربین فضایی ) 0(SAM) خودهمبستگی فضایی مدل

 
 1.شود استفاده می      و  ،اکسید کربن، متان، اکسید نیتروژندی گیری تراکم آلودگی از شواهد آماری چهار آالینده مهم  اندازه برای
ها را  و وزندهی عینی است ه استفاده شده است که یک روش وزنیافتاز شاخص آنتروپی بهبود م آلودگیگیری شاخص تراک اندازه برای

فرایند محاسبه تواند از خطای ناشی از عوامل انسانی جلوگیری کند.  کند و می شده توسط هر شاخص تعیین میمطابق اطالعات ارائه
 (:Dong et al., 2020) استشاخص تراکم آلودگی به صورت زیر 

́     های مثبت از تبدیل در این مرحله برای استاندارد کردن شاخص ها: فرایند استاندارد کردن داده. 0      
       

و برای استاندارد  
́     تبدیلهای منفی از  کردن شاخص         

    
 ۀدهند نشان      .ستها شاخص n و ،بیانگر کشور m بیانگر زمان، θشود.  استفاده می 

هستند. t=1,2,3…𝜃𝜃 ، وi=1,2,… n ،j=1,2,…m طوری که به است، t در سال j کشور i شاخص
 :    محاسبه وزن خاص  -7

      
    ́

∑ ∑      
   

 
   

 (1) 

   محاسبه مقدار آنتروپی  -1
      𝜃𝜃𝜃  (4) 
    -k∑            

    (5) 
   محاسبه وزن  -4

    
    

∑        
   

 (6)  

    محاسبه شاخص جامع  -5

    ∑  
 

   
    ́  

(2) 

در  ،در واقع شود. تمرکز جغرافیایی پرداخته میحال با برآورد شاخص جامع آلودگی، در این مرحله به برآورد تراکم آلودگی با استفاده از 
میزان  ندۀده نشان   اگر (. Campos, 2012) شود جهت انعکاس توزیع فضایی تراکم آلودگی از عامل منطقه جغرافیایی استفاده می

 ند محاسبه تراکم آلودگی هست:باشد. فرای iمساحت کشور  ندۀده نشان      باشد و  iزیست در کشور  آلودگی محیطشاخص جامع 

     

   
∑     
   

⁄

      
∑        
   

⁄
 

 
(8) 

 

ضریب مکان است. شاخص ضریب مکان بهترین شاخص برای شاخص تراکم صنعتی با استفاده از معیار گیری  بعدی، اندازه گام
که به صورت سهم صنعت به سهم تولید ناخالص داخلی کشورها محاسبه (، Zhang et al., 2018) گیری تراکم صنعتی است اندازه

باشد، بنابراین شاخص تراکم صنعتی به صورت  iکل تولید در کشور  grosش صنعت و میزان تولید بخ induکه شود. با فرض این می
 محاسبه است:( قابل9فرمول )

                                                           
1. Spatial Autocorrelation Model 
2. Spatial Durbin Error Model 
3. https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics 

             )7(

حال با برآورد شاخص جامع آلودگی، در این مرحله به برآورد تراکم آلودگی با استفاده از تمرکز جغرافیایی 
پرداخته می شود. در واقع، در جهت انعکاس توزیع فضایی تراکم آلودگی از عامل منطقه جغرافیایی استفاده 
 نشان دهندۀ میزان شاخص جامع آلودگی محیط زیست در کشور i باشد 

7 
 

𝜃𝜃 ضرایب        𝜌𝜌    
 7(SDEM)خطای دوربین فضایی  (SDMدوربین فضایی ) 0(SAM) خودهمبستگی فضایی مدل

 
 1.شود استفاده می      و  ،اکسید کربن، متان، اکسید نیتروژندی گیری تراکم آلودگی از شواهد آماری چهار آالینده مهم  اندازه برای
ها را  و وزندهی عینی است ه استفاده شده است که یک روش وزنیافتاز شاخص آنتروپی بهبود م آلودگیگیری شاخص تراک اندازه برای

فرایند محاسبه تواند از خطای ناشی از عوامل انسانی جلوگیری کند.  کند و می شده توسط هر شاخص تعیین میمطابق اطالعات ارائه
 (:Dong et al., 2020) استشاخص تراکم آلودگی به صورت زیر 

́     های مثبت از تبدیل در این مرحله برای استاندارد کردن شاخص ها: فرایند استاندارد کردن داده. 0      
       

و برای استاندارد  
́     تبدیلهای منفی از  کردن شاخص         

    
 ۀدهند نشان      .ستها شاخص n و ،بیانگر کشور m بیانگر زمان، θشود.  استفاده می 

هستند. t=1,2,3…𝜃𝜃 ، وi=1,2,… n ،j=1,2,…m طوری که به است، t در سال j کشور i شاخص
 :    محاسبه وزن خاص  -7

      
    ́

∑ ∑      
   

 
   

 (1) 

   محاسبه مقدار آنتروپی  -1
      𝜃𝜃𝜃  (4) 
    -k∑            

    (5) 
   محاسبه وزن  -4

    
    

∑        
   

 (6)  

    محاسبه شاخص جامع  -5

    ∑  
 

   
    ́  

(2) 

در  ،در واقع شود. تمرکز جغرافیایی پرداخته میحال با برآورد شاخص جامع آلودگی، در این مرحله به برآورد تراکم آلودگی با استفاده از 
میزان  ندۀده نشان   اگر (. Campos, 2012) شود جهت انعکاس توزیع فضایی تراکم آلودگی از عامل منطقه جغرافیایی استفاده می

 ند محاسبه تراکم آلودگی هست:باشد. فرای iمساحت کشور  ندۀده نشان      باشد و  iزیست در کشور  آلودگی محیطشاخص جامع 

     

   
∑     
   

⁄

      
∑        
   

⁄
 

 
(8) 

 

ضریب مکان است. شاخص ضریب مکان بهترین شاخص برای شاخص تراکم صنعتی با استفاده از معیار گیری  بعدی، اندازه گام
که به صورت سهم صنعت به سهم تولید ناخالص داخلی کشورها محاسبه (، Zhang et al., 2018) گیری تراکم صنعتی است اندازه

باشد، بنابراین شاخص تراکم صنعتی به صورت  iکل تولید در کشور  grosش صنعت و میزان تولید بخ induکه شود. با فرض این می
 محاسبه است:( قابل9فرمول )

                                                           
1. Spatial Autocorrelation Model 
2. Spatial Durbin Error Model 
3. https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics 

می شود )Campos, 2012(. اگر 
 نشان دهندۀ مساحت کشور i باشد. فرایند محاسبه تراکم آلودگی هست:

7 
 

𝜃𝜃 ضرایب        𝜌𝜌    
 7(SDEM)خطای دوربین فضایی  (SDMدوربین فضایی ) 0(SAM) خودهمبستگی فضایی مدل

 
 1.شود استفاده می      و  ،اکسید کربن، متان، اکسید نیتروژندی گیری تراکم آلودگی از شواهد آماری چهار آالینده مهم  اندازه برای
ها را  و وزندهی عینی است ه استفاده شده است که یک روش وزنیافتاز شاخص آنتروپی بهبود م آلودگیگیری شاخص تراک اندازه برای

فرایند محاسبه تواند از خطای ناشی از عوامل انسانی جلوگیری کند.  کند و می شده توسط هر شاخص تعیین میمطابق اطالعات ارائه
 (:Dong et al., 2020) استشاخص تراکم آلودگی به صورت زیر 

́     های مثبت از تبدیل در این مرحله برای استاندارد کردن شاخص ها: فرایند استاندارد کردن داده. 0      
       

و برای استاندارد  
́     تبدیلهای منفی از  کردن شاخص         

    
 ۀدهند نشان      .ستها شاخص n و ،بیانگر کشور m بیانگر زمان، θشود.  استفاده می 

هستند. t=1,2,3…𝜃𝜃 ، وi=1,2,… n ،j=1,2,…m طوری که به است، t در سال j کشور i شاخص
 :    محاسبه وزن خاص  -7

      
    ́

∑ ∑      
   

 
   

 (1) 

   محاسبه مقدار آنتروپی  -1
      𝜃𝜃𝜃  (4) 
    -k∑            

    (5) 
   محاسبه وزن  -4

    
    

∑        
   

 (6)  

    محاسبه شاخص جامع  -5

    ∑  
 

   
    ́  

(2) 

در  ،در واقع شود. تمرکز جغرافیایی پرداخته میحال با برآورد شاخص جامع آلودگی، در این مرحله به برآورد تراکم آلودگی با استفاده از 
میزان  ندۀده نشان   اگر (. Campos, 2012) شود جهت انعکاس توزیع فضایی تراکم آلودگی از عامل منطقه جغرافیایی استفاده می

 ند محاسبه تراکم آلودگی هست:باشد. فرای iمساحت کشور  ندۀده نشان      باشد و  iزیست در کشور  آلودگی محیطشاخص جامع 

     

   
∑     
   

⁄

      
∑        
   

⁄
 

 
(8) 

 

ضریب مکان است. شاخص ضریب مکان بهترین شاخص برای شاخص تراکم صنعتی با استفاده از معیار گیری  بعدی، اندازه گام
که به صورت سهم صنعت به سهم تولید ناخالص داخلی کشورها محاسبه (، Zhang et al., 2018) گیری تراکم صنعتی است اندازه

باشد، بنابراین شاخص تراکم صنعتی به صورت  iکل تولید در کشور  grosش صنعت و میزان تولید بخ induکه شود. با فرض این می
 محاسبه است:( قابل9فرمول )

                                                           
1. Spatial Autocorrelation Model 
2. Spatial Durbin Error Model 
3. https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics 

و 

7 
 

𝜃𝜃 ضرایب        𝜌𝜌    
 7(SDEM)خطای دوربین فضایی  (SDMدوربین فضایی ) 0(SAM) خودهمبستگی فضایی مدل

 
 1.شود استفاده می      و  ،اکسید کربن، متان، اکسید نیتروژندی گیری تراکم آلودگی از شواهد آماری چهار آالینده مهم  اندازه برای
ها را  و وزندهی عینی است ه استفاده شده است که یک روش وزنیافتاز شاخص آنتروپی بهبود م آلودگیگیری شاخص تراک اندازه برای

فرایند محاسبه تواند از خطای ناشی از عوامل انسانی جلوگیری کند.  کند و می شده توسط هر شاخص تعیین میمطابق اطالعات ارائه
 (:Dong et al., 2020) استشاخص تراکم آلودگی به صورت زیر 

́     های مثبت از تبدیل در این مرحله برای استاندارد کردن شاخص ها: فرایند استاندارد کردن داده. 0      
       

و برای استاندارد  
́     تبدیلهای منفی از  کردن شاخص         

    
 ۀدهند نشان      .ستها شاخص n و ،بیانگر کشور m بیانگر زمان، θشود.  استفاده می 

هستند. t=1,2,3…𝜃𝜃 ، وi=1,2,… n ،j=1,2,…m طوری که به است، t در سال j کشور i شاخص
 :    محاسبه وزن خاص  -7

      
    ́

∑ ∑      
   

 
   

 (1) 

   محاسبه مقدار آنتروپی  -1
      𝜃𝜃𝜃  (4) 
    -k∑            

    (5) 
   محاسبه وزن  -4

    
    

∑        
   

 (6)  

    محاسبه شاخص جامع  -5

    ∑  
 

   
    ́  

(2) 

در  ،در واقع شود. تمرکز جغرافیایی پرداخته میحال با برآورد شاخص جامع آلودگی، در این مرحله به برآورد تراکم آلودگی با استفاده از 
میزان  ندۀده نشان   اگر (. Campos, 2012) شود جهت انعکاس توزیع فضایی تراکم آلودگی از عامل منطقه جغرافیایی استفاده می

 ند محاسبه تراکم آلودگی هست:باشد. فرای iمساحت کشور  ندۀده نشان      باشد و  iزیست در کشور  آلودگی محیطشاخص جامع 

     

   
∑     
   

⁄

      
∑        
   

⁄
 

 
(8) 

 

ضریب مکان است. شاخص ضریب مکان بهترین شاخص برای شاخص تراکم صنعتی با استفاده از معیار گیری  بعدی، اندازه گام
که به صورت سهم صنعت به سهم تولید ناخالص داخلی کشورها محاسبه (، Zhang et al., 2018) گیری تراکم صنعتی است اندازه

باشد، بنابراین شاخص تراکم صنعتی به صورت  iکل تولید در کشور  grosش صنعت و میزان تولید بخ induکه شود. با فرض این می
 محاسبه است:( قابل9فرمول )

                                                           
1. Spatial Autocorrelation Model 
2. Spatial Durbin Error Model 
3. https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics 

        )8(

گام بعدی، اندازه گیری شاخص تراکم صنعتی با استفاده از معیار ضریب مکان است. شاخص ضریب مکان 
بهترین شاخص برای اندازه گیری تراکم صنعتی است )Zhang et al., 2018(، که به صورت سهم صنعت به 
 gros میزان تولید بخش صنعت و indu سهم تولید ناخالص داخلی کشورها محاسبه می شود. با فرض این که

کل تولید در کشور i باشد، بنابراین شاخص تراکم صنعتی به صورت فرمول )9( قابل محاسبه است:



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
تم

هف
 و 

ت
س

ل بي
سا

ه 1
مار

ش
14

01
ار 

به

166

8 
 

(9) 

        

        
∑          
 

⁄

        
∑          
 

⁄
 

تراکم دهد که  ین منشا (7جدول )در (، 9)فرمول  و تراکم صنعتی (8)فرمول  گیری دو شاخص تراکم آلودگی شواهد حاصل از اندازه
 6/1و  5/1ترین مقدار برابر با ترین مقدار و در کشور الجزایر و عربستان در کمتر دارای بیشآلودگی در کشور بحرین به دلیل مساحت کم

رین تراکم تدارای کم 41/1لبنان با مقدار عتی و ترین تراکم صندهد که قطر دارای بیش است. در حالی که شواهد تراکم صنعتی نشان می
 باال بودن سهم صنعت نسبت به سهم تولید ناخالص داخلی است.  دهندۀهرچه تراکم باالتر باشد، نشان ،در واقع صنعتی است.

 
 شواهد تراکم صنعتی و تراکم آلودگی :6جدول 

 تراکم صنعتی تراکم آلودگی کشورها
 24/1 04 اردن

 54/1 9/52 صهیونیستیرژیم 
 15/0 5/1 الجزایر
 76/0 9/04 امارات
 90/1 8/1 ایران

 60/1 8/7 مراکش
 05/0 1/0618 بحرین
 58/1 6/0 ترکیه
 67/1 8 تونس
 12/0 8/7 عراق

 19/0 6/1 عربستان
 56/0 4/7 یمن
 54/0 4 عمان
 24/0 5/012 قطر

 67/0 9/69 کویت
 41/1 2/070 لبنان
 11/0 1/0 مصر

 
 برآورد مدل و تحلیل نتایج

استفاده شده است، که دارای ساختار ترکیبی  7101-7102کشورهای منا برای دوره زمانی  سالیانه از شواهد آماری برای برآورد مدل
، 0ابتدا با استفاده از آماره موران پسکند.  هستند. احتمال وجود اثرات فضایی، لزوم استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی را مطرح می

در  .گیرد که اغلب دارای ارتباط همسایگی هستند، مورد بررسی قرار می ،کشورهای منا میاناکسیدکربن در  وجود اثرات فضایی انتشار دی
نتایج  است. و فرضیه مقابل آن، وجود اثرات فضایی اثرات فضایی نبودفرضیه صفر آزمون موران  شود. استفاده میآماره موران  این راستا از

دهد که فرضیه صفر مبنی بر  می ، نشان(1جدول )در تراکم آلودگی عوامل موثر بر و پسماند مدل  تراکم آلودگیآماره موران برای متغیر 
های مورد استفاده ترکیبی از  ساختار دادهاست.  15/1از  تراثرات فضایی رد شده است، چرا که مقدار احتمال مربوط به ضرایب کم نبود

ها در گرفتن آن( وجود داشته باشد و لزوم در نظرعد زمان و مقاطع )فضازمان و کشورهای منا است که ممکن است نوعی ناهمگنی در بُ
کننده تمامی اثرات ثابت ناشی از این دو متغیر خواهد بود که زمانی کنترلاثرات ثابت فضایی و  الیی برخوردار است.مدلسازی از اهمیت با

                                                           
1. Moran Test 

          )9(

شواهد حاصل از اندازه گیری دو شاخص تراکم آلودگی )فرمول 8( و تراکم صنعتی )فرمول 9(، در 
جدول )2( نشان می دهد که تراکم آلودگی در کشور بحرین به دلیل مساحت کم تر دارای بیش ترین 
مقدار و در کشور الجزایر و عربستان در کم ترین مقدار برابر با 0/5 و 0/6 است. در حالی که شواهد 
با مقدار 0/43 دارای  لبنان  و  تراکم صنعتی  تراکم صنعتی نشان می دهد که قطر دارای بیش ترین 
باال بودن سهم صنعت  باالتر باشد، نشان دهندۀ  کم ترین تراکم صنعتی است. در واقع، هرچه تراکم 

نسبت به سهم تولید ناخالص داخلی است. 

جدول2:شواهدتراکمصنعتیوتراکمآلودگی

تراکم صنعتیتراکم آلودگیکشورها
140/74اردن

57/90/54رژیم صهیونیستی
0/51/05الجزایر
14/91/26امارات
0/80/91ایران

2/80/61مراکش
1638/31/15بحرین
1/60/58ترکیه
80/62تونس
2/81/37عراق

0/61/39عربستان
2/41/56یمن
41/54عمان
107/51/74قطر

69/91/62کویت
121/70/43لبنان
1/31/03مصر
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برآوردمدلوتحلیلنتایج

برای برآورد مدل از شواهد آماری سالیانه کشورهای منا برای دوره زمانی 2017-2010 استفاده 
از رهیافت  استفاده  لزوم  اثرات فضایی،  احتمال وجود  ترکیبی هستند.  شده است، که دارای ساختار 
اقتصادسنجی فضایی را مطرح می کند. پس ابتدا با استفاده از آماره موران1، وجود اثرات فضایی انتشار 
ارتباط همسایگی هستند، مورد بررسی قرار  دی اکسیدکربن در میان کشورهای منا، که اغلب دارای 
می گیرد. در این راستا از آماره موران استفاده می شود. فرضیه صفر آزمون موران نبود اثرات فضایی و 
فرضیه مقابل آن، وجود اثرات فضایی است. نتایج آماره موران برای متغیر تراکم آلودگی و پسماند مدل 
عوامل موثر بر تراکم آلودگی در جدول )3(، نشان می دهد که فرضیه صفر مبنی بر نبود اثرات فضایی رد 
شده است، چرا که مقدار احتمال مربوط به ضرایب کم تر از 0/05 است. ساختار داده های مورد استفاده 
ترکیبی از زمان و کشورهای منا است که ممکن است نوعی ناهمگنی در بُعد زمان و مقاطع )فضا( وجود 
داشته باشد و لزوم در نظرگرفتن آن ها در مدلسازی از اهمیت باالیی برخوردار است. اثرات ثابت فضایی 
و زمانی کنترل کننده تمامی اثرات ثابت ناشی از این دو متغیر خواهد بود که نادیده گرفتن آن ها باعث 
تورش در تخمین مدل خواهد بود )Elhorst, 2014(. منظور از اثرات ثابت زمانی، تمامی عوامل تاثیرگذار 
بر کارایی انرژی است که در طول زمان تغییر کرده اما در همه کشورها ثابت بوده است. اثرات ثابت 
فضایی، خصوصیات فردی تاثیرگذار بر تراکم آلودگی است که در طول زمان ثابت است، اما از هر کشوری 
به کشور دیگر تغییر می کند )Taleblou et al., 2017(. نتایج آزمون نسبت راست نمایی در جدول )3( 
نشان می دهد که اثرات ثابت فضا وجود دارد، ولی اثرات ثابت زمان وجود ندارد. به عبارتی، ناهمگنی 
میان کشور ها قابل تایید است. همچنین، برای آزمون مدل اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی از آزمون 
هاسمن فضایی استفاده می شود. از آن جا که مقدار احتمال آماره هاسمن برابر با 0/98 است، پس فرضیه 

صفر ردناپذیر است و باید از مدل اثرات تصادفی برای برآورد مدل استفاده شود.

جدول3:آزموننسبتراستنمایی،هاسمنوموران

پسماند مدل متعارفتراکم آلودگیآزمون موران
)0/00( 5/16)0/00( 3/19

آزمون هاسمن فضاییآماره LR اثرات ثابت زمانآماره LR اثرات ثابت فضاآزمون نسبت راست نمایی هاسمن
)0/00( 176/98)0/98( 1/84)0/98( 1/42

1. Moran Test
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گام سوم، بررسی ضریب الگرانژ برای تعیین وابستگی فضایی برحسب وقفه فضایی، خطای فضایی 
یا ترکیبی است. نتایج حاصل از ضریب الگرانژ در جدول )4( نشان می دهد که فرضیه صفر مبتنی بر 
نبود وابستگی فضایی در مشاهده ها از متغیر در هر دو حالت LM lag و RLM lag رد شده است. اما 
 RLM error و LM error فرضیه صفر مبتنی بر نبود وابستگی فضایی در جزء خطا در هر دو حالت

تایید شده است. بنابراین، در برآورد مدل ها، تنها از وقفه فضایی استفاده می شود.

جدول4:آزمونضرایبالگرانژ

LM errorRLM errorLM lagRLM lag

2/043/424/315/68مقدار آماره
0/150/060/030/017ارزش احتمال

نتایج حاصل از برآورد مدل )1( عوامل موثر بر تراکم آلودگی در کشورهای منا به روش اثرات تصادفی 
در جدول )4( گزارش شده است. شواهد حاصل از برآوردها در جدول جدول )5( نشان می دهد که با افزایش 
یک درصد در تراکم صنعتی، میزان تراکم آلودگی در سطح خطای 5 درصد به میزان 0/03 درصد کاهش 
یافته است. اثر منفی تراکم صنعتی ناشی از واقعیتی است که تراکم صنعتی باعث سرریز دانش و فناوری در 
میان بخش های مختلف اقتصادی می شود و به این واسطه سطح بهره وری در کل صنعت افزایش می یابد و 

برای سطح ثابتی در تولید مصرف انرژی کم تر و دی اکسید کربن کم تری منتشر می شود.

جدول5:برآوردمدلSARبهروشاثراتتصادفی

مقدار احتمالضرایب
0/030/018-تراکم صنعتی

0/180/00تولید ناخالص داخلی
0/0320/00-مجذور تولید ناخالص داخلی

0/0110/509سرمایه گذاری مستقیم خارجی
0/3790/00-باز بودن اقتصاد

0/0010/81شهرنشینی
0/4150/00شدت انرژی مصرفی

17/030/00عرض از مبدأ
0/240/00وقفه فضایی
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عالوه بر این، جدول جدول )5( نشان می دهد که با افزایش در تولید ناخالص داخلی میزان تراکم آلودگی 
به طور معناداری افزایش می یابد، به طوری که با افزایش یک درصد در تولید ناخالص داخلی سرانه، میزان 
تراکم آلودگی به اندازه 0/18 درصد افزایش می یابد. در واقع، با افزایش در تولید ناخالص داخلی نیاز به انرژی 
به عنوان نهاده اصلی تولید افزایش می یابد و با توجه به این که سهم باالیی از انرژی مصرفی در کشورهای 
متعدد ناشی از سوخت های فسیلی است، انتشار آالینده های ناشی از مصرف انرژی به طور معناداری افزایش 
می یابد. اما با افزایش در رشد اقتصادی، مسئله کیفیت محیط زیست به عنوان کاالیی کمیاب در مسائل 
سیاستگذاری دارای ارزش خواهد شد. به همین دلیل نوعی رابطه غیرخطی بین تولید ناخالص داخلی و 
تراکم آلودگی وجود خواهد داشت و بر اساس شواهد به دست آمده، مجذور تولید ناخالص داخلی باعث کاهش 
در تراکم آلودگی می شود و با افزایش یک درصد در مجذور تولید ناخالص داخلی، میزان تراکم آلودگی به 

اندازه 0/032 درصد کاهش می یابد. به طور کلی، فرضیه زیست محیطی کوزنتس قابل تایید است. 
سومین عامل مهم بر تراکم آلودگی، شدت انرژی مصرفی و به عبارتی نسبت انرژی مصرفی به تولید 
ناخالص داخلی است. شدت انرژی به عنوان معیاری از ناکارایی مصرف انرژی مد نظر قرار دارد. بر اساس 
شواهد به دست آمده، با افزایش یک درصد در شدت انرژی مصرفی میزان تراکم آلودگی به اندازه 0/415 
درصد افزایش یافته است. در واقع، بخش باالیی از افزایش انتشار دی اکسید کربن در کشورهای منا 
ناشی از استفاده ناکارامد از انرژی مصرفی است. باال بودن شدت انرژی و اثرگذاری مثبت آن ناشی از این 
واقعیت است که کشورهای منا عمدتاً انرژی را در بخش های مصرفی مانند خانوارها مصرف می کنند، و 
فناوری تولیدی آن ها در سطح پایینی قرار دارد و به ازای هر واحد تولید، انرژی بیش تری مصرف می کنند، 

که این عاملی مهم برای افزایش تراکم آلودگی در این گروه از کشورها در سال های اخیر بوده است.
چهارمین عامل مهم بر تغییرات تراکم آلودگی، باز بودن اقتصاد و سهم صادرات و واردات به تولید 
ناخالص داخلی است. صادرات و واردات کشورهای مبتنی بر کاالهای دارای فناوری برتر هستند که توانایی 
کسب سهم باالی بازارهای جهانی را دارند. بر اساس این، واردات مبتنی بر برتر بودن کاالهای خارجی نسبت 
به داخلی است و صادرات مبتنی بر مزیت نسبی است و به همین دلیل، فناوری های بازار جهانی از نظر 
برتر بودن یا برابر با فناوری داخلی هستند یا پیشرفته تر. این مسئله در کشورهای منا به دلیل ساختارهای 
مصرفی احتماالً به برتر بودن فناوری خارج نسبت به داخل داللت دارد. شواهد حاصل از برآوردها در جدول 
)5( نیز تاییدی بر این مسئله است و باز بودن اقتصاد اثر منفی و معناداری بر تراکم آلودگی دارد، به طوری 
که با افزایش یک درصد در باز بودن اقتصاد، میزان تراکم آلودگی به اندازه 0/379 درصد کاهش یافته است. 
شهرنشینی بر اساس ادبیات اقتصادی یکی از عوامل موثر بر تراکم آلودگی است. توسعه شهرنشینی 
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اثر  تعیین کنندۀ  شهرها  ساختار  همین،  اساس  بر  است.  صنعتی  توسعه  و  اقتصادی  توسعه  پیامد 
شهرنشینی بر انتشار دی اکسید کربن است. اگر ساختار شهرها توانایی استفاده از سیستم حمل ونقل 
عمومی در جهت بهره برداری از جمعیت افزایش یافتۀ شهرها باشد، در این صورت شهرنشینی اثر منفی 
بر تراکم آلودگی دارد. در غیر این صورت، شهرنشینی باعث افزایش در تراکم آلودگی می شود. نتایج 
برآوردها برای پژوهش حاضر نشان می دهد که شهرنشینی اثر مثبتی بر تراکم آلودگی می گذارد، و 
داللت بر ساختار نامطلوب شهرها در کشورهای مورد بررسی دارد، اما این اثر از نظر آماری معنادار 

نیست. بنابراین، شهرنشینی نمی تواند به عنوان عامل موثر بر تراکم آلودگی مطرح شود. 
در نهایت وقفه فضایی تراکم آلودگی مثبت و از نظر آماری در سطح خطای یک درصد معنادار 
است. به طوری که با افزایش یک درصد در تراکم آلودگی در کشورهای i ≠ j، میزان تراکم آلودگی 
مسئله ای  محیط زیست،  کیفیت  بهبود  بنابراین،  می یابد.  افزایش  درصد   0/24 اندازه  به   i کشور  در 

بین المللی است و به توجه کشورهای جهان برای بهبود محیط زیست نیاز دارد. 
جدول جدول )5(، نتایج حاصل از برآورد اثرات مستقیم متغیرها را بر تراکم انتشار دی اکسید کربن 
نشان می دهد. با توجه به وجود اثرات فضایی، به بررسی اثرات سرریز )اثرات ناشی از تغییرات متغیرها 
در مناطق همجوار( متغیرهای موثر بر تراکم آلودگی پرداخته می شود. جدول )6(، نتایج حاصل از برآورد 
رابطه )1( را با وجود اثرات سرریز متغیرهای توضیحی بر تراکم آالینده ها نشان می دهد. به این صورت که 
متغیرهای توضیحی عالوه بر این که به صورت مستقیم بر تراکم آلودگی اثرگذار هستند، به واسطه اثرات 
سرریز نیز بر تراکم آلودگی در مناطق همجوار اثرگذار هستند. بر اساس نتایج به دست آمده، افزایش در 
نسبت باز بودن اقتصاد در کشورهای i ≠ j باعث کاهش تراکم انتشار دی اکسید کربن در کشور i به اندازه 

0/64 درصد می شود که در سطح خطای یک درصد معنادار است. 

SDMجدول6:برآوردمدل

اثرات سرریزاثرات مستقيم

0/029-تراکم صنعتی
)0/03(

0/012
)0/58(

0/215تولید ناخالص داخلی
)0/00(

0/0109
)0/91(

0/036-مجذور تولید ناخالص داخلی
)0/00(

-0/0001
)0/99(
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SDMادامهجدول6:برآوردمدل

اثرات سرریزاثرات مستقيم

0/0104سرمایه گذاری مستقیم خارجی
)0/53(

0/013
)0/66(

0/287-باز بودن اقتصاد
)0/02(

-0/64
)0/007(

0/0018-شهرنشینی
)0/78(

-0/02
)0/19(

0/452شدت انرژی مصرفی
)0/008(

-0/14
)0/52(

20/6عرض از مبدأ
)0/037(

0/206وقفه فضایی
)0/026(

اثرات فضایی سایر متغیرهای پژوهش، از نظر آماری معنادار نیست و داللت بر این مسئله دارد که 
ارتباط میان کشورهای منا به دلیل ساختارهای اقتصادی دارای یکپارچگی نیست و این مسئله باعث 
شده است که اثرات سرریز میان کشورها تنها از طریق باز بودن اقتصاد امکان پذیر باشد. واقعیت آن 
است که ساختارهای صنعتی کشورهای منا به نسبت بازارهای جهانی ضعف زیادی دارد و به همین 
دلیل اثرات سرریز آن ها به اندازه ای نیست که بتواند به طور معناداری باعث تغییرات در تراکم انتشار 

دی اکسید کربن سایر کشورها شود. 

بحثونتیجهگیری

ساختار صنعت یکی از مولفه هایی است که بر ابعاد مختلفی از متغیرهای اقتصادی اثرگذار است. 
در همین راستا ساختار بهینه صنعت به صورت ساختاری قابل تعریف است که دارای بیش ترین اثر 
بر رشد اقتصادی در کنار کم ترین اثرات جانبی منفی آالیندگی است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر 
بررسی اثر ساختار صنعتی بر تراکم آلودگی در کشورهای منا برای دوره زمانی 2017-2010 است. 
نتایج بکارگیری اقتصادسنجی فضایی نشان می دهد که نوعی وابستگی فضایی در تراکم آلودگی میان 
کشورهای منا به دلیل ماهیت انتشار آالینده ها و بدون مرز بودن انتقال آن ها وجود دارد. تراکم صنعت 
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در داخل کشور به طور مستقیم به واسطه اثرات سرریز دانش و فناوری بین بخش های مختلف صنعتی 
به کاهش تراکم آلودگی منجر می شود، اما اثرات سرریز آن معنادار نیست و ناشی از توسعه محدود 
صنعت و همچنین نبود مرزهای یکپارچه در این گروه از کشورهاست. شدت انرژی در یک کشور باعث 
افزایش انتشار آالینده ها به دلیل ناکارایی در مصرف انرژی است. رشد اقتصادی نیز به طور مستقیم به 
دلیل نیاز به نهاده انرژی باعث افزایش در انتشار آالینده ها شده است. در نهایت، باز بودن اقتصاد به 
دلیل تفاوت فناوری وارداتی نسبت به فناوری کشورهای منا می تواند به طور معناداری باعث کاهش 
در انتشار آالینده ها شود. پس این اثر به دلیل کاهش محدودیت مرزی می تواند دارای اثرات سرریز 

مطلوب باشد. 
ساختار  نبود  و  مرزی  محدودیت های  دلیل  به  منا  کشورهای  که  می دهد  نشان  برآوردها  نتایج 
بنابراین، سهم پژوهش  بهره مند شوند.  اثرات سرریز همسایگی  از  به طور مطلوبی  صنعت نمی توانند 
حاضر در بررسی عوامل موثر بر آالینده ها تمرکز بر ساختار صنعت در جهت بهره گیری از اثرات مطلوب 
سرریز در میان بخش های صنعتی است. در نتیجه، تمرکز بر توسعه صنعت بر اساس مزیت نسبی 
هر کدام از کشورها در راستای بهره مندی از مزایایی اثرات سرریز دانش و فناوری، و تطابق مهارت با 
مشاغل در داخل کشورها و همچنین بهبود فناوری تولیدی برای کاهش اثرات شدت انرژی بر انتشار 

آالینده ها از اهمیت باالیی در سیاستگذاری کشورها برخوردار است.
در  صنعتی  زیربخش های  از  کدام  هر  سهم  اندازه گیری  و  بررسی  پژوهشی،  پیشنهاد  عنوان  به 

افزایش آالیندگی می تواند مبنایی برای مطالعات آتی باشد.  

اظهاریهقدردانی

نویسندگان این پژوهش از توصیه های اندیشمندانه داوران محترم و ناشناس که در بهبود کیفی 
مقاله نقش مهمی داشته اند و ویراستار علمی )مازیار چابک(، کمال تشکر و قدردانی را دارند.
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 معاد     ل های فارسی واژگان، اسامی و همچنین اصطالح های خارجی مهم د     ر متن، با اعد     اد      تك از 1 شماره گذاری و د     ر زیرنویس هر صفحه آورد     ه شود     .
 ابتد     ا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی آورد     ه شوند     .

  تمامی منابع از راه نرم افزار اند     نوت یا د     یگر نرم افزارهای مشابه رفرنس د     هی اشاره شوند     .
ساير نکته ها

  هر مقاله از حد     ود      25 صفحه کاغذ قطع وزیری )23*17( حروف نگاری شد     ه تجاوز نكند     ؛
  مقاله حاوی چكید     ه فارسی و انگلیسی بین 150 تا 200 کلمه باشد     ؛

  کلید     واژه ها )د     ست کم 5 تا 7 واژه( پس از چكید     ه د     رج شود     ؛
  طبقه بند     ی JEL ) الزاما 3 کد     ( بعد      از کلید     واژه ها د     رج شود     ؛

  متن مقاله ها با نرم افزار Word 2013 یا Word 2010 و فونت B Nazanin 11/5 و واژه های انگلیسی با قلم Time New Raman 10 نوشته شود      و فایل مقاله از طریق 
وب سایت نشریه ارسال شود     .؛

  عنوان جد     ول ها د     ر باال و عنوان شكل ها و نمود     ارها د     ر پایین آنها و شماره جد     ول ها و شكل ها و نمود     ارها د     ر عنوان آنها با رقم و بد     ون نگارش واژه »شماره« 
د     رج شود     . ]مانند     : جد     ول 2. توزیع فراوانی...[ اعد     اد      د     اخل جد     اول به فارسی نوشته شود     .

 اعد     اد      و نوشته های د     اخل جد     ول حتما باید      به صورت فارسی نوشته شود      بجای نقطه د     ر اعد     اد      فارسی باید      ممیز )/( گذاشته شود     .
 فرمول ها چپ چین و با شماره مشخص می شوند     . شماره فرمول ها نیز با رقم و بد     ون نگارش واژه »شماره« د     رج شود     . مانند     : )4( عد     د      روبروی فرمول باشد     .

 تمام صفحه ها از صفحه عنوان تا پایان آن، شماره گذاری  شوند     . شماره گذاری از یك شروع و به ترتیب اد     امه  یابد     .
 زیر نام نویسند     ه یا نویسند     گان، مرتبه علمی د     انشگاهی، محل اشتغال، نشانی کامل، شماره تلفن، د     ورنگار و نشانی پست الكترونیكی د     رج و نویسند     ه مسؤول مكاتبات 

مشخص گرد     د     .
- نویسند     گان باید      از صحت مقالۀ ارسال شد     ه به فصل نامه اطمینان کامل کسب کنند     . چرا که تا مراحل اولیه د     اوری امكان تصحیح مقاله برای آنان وجود      ند     ارد     .

- نویسند     گان موظف هستند      تا تنها اصالحات مورد      نظر د     اور را به د     رستی انجام د     هند     . تغییر د     ر مقاله اعم از اضافه یا کم نمود     ن هر بخشی از مقاله، که بد     ون 
نظر د     اور انجام شد     ه باشد     ، تقلب محسوب شد     ه و سریعاً از فرایند      فصل نامه حذف خواهد      شد      و تمام عواقب ناشی از آن بر عهد     ۀ تك تك نویسند     گان خواهد      بود     .

بررسي مقاله ها
مقاله های د     ریافت شد     ه نخست توسط د     بیرخانه نشریه مورد      بررسی قرار می گیرد      و پس از طرح د     ر جلسه هیأت تحریریه، د     ر صورتی که با خط مشی نشریه تطابق 
د     اشته باشد      به منظور ارزیابی برای سه نفر از د     اوران صاحب نظر ارسال خواهد      شد     . د     اوران از سوی اعضای هیأت تحریریه برای هر مقاله انتخاب می شود     . مقاله ها 
ابتد     ا به ترتیب تاریخ د     ریافت و سپس به ترتیب د     ریافت نظرمثبت د     اوران منتشر می شود     . پس از د     ریافت مقاله، تغییرات د     ر ترتیب و مشخصات نویسند     گان مقاله 
به هیچ وجه اعمال نخواهد      شد     . د     ر صورت هرگونه تغییر مقاله باید      با اطالعات جد     ید      نویسند     گان مجد     د     ا برای نشریه ارسال شود     . اصل مقاله های ارسالی د     ر آرشیو 
مجله نگهد     اری می شود      و مسترد      نخواهد      شد     . د     ر صورت انصراف نویسند     گان از چاپ مقاله د     ر نشریه این امر حد     اکثر به مد     ت د     و هفته پس از ارسال مقاله با نامه 

کتبی انصراف به نام سرد     بیر و به امضای کلیه نویسند     گان قابل اجرا است.



 
 

 

The Effect of Industrial Agglomeration on  
Pollution Agglomeration: Spatial Econometric  
Approach

Abstract        Even though development of industry increases economic 
growth, it reduces the quality of the environment due to higher pollution 
coefficients. Therefore, creating an optimal structure for the industry to  
reduce the negative externalities is of great importance. Accordingly, by  
using the statistical evidence of selected countries for the period 2010-
2017, and applying a spatial econometrics approach, this study investigates  
the effect of industrial agglomeration on entropy index as pollution  
agglomeration. The results show that there are spatial effects of pollutant  
emissions among the studied countries; also, the agglomeration of the  
industry reduces the agglomeration of pollutants due to the advantage 
of the spillover effect of knowledge and technology, and matching skills 
with jobs. In addition, the intensity of energy consumption increases the 
agglomeration of pollution. Moreover, regarding the relationship between  
GDP and pollution agglomeration, the Kuznets curve is confirmed  
indicating a nonlinear relationship between the two variables. Ultimately, 
the openness of economy in neighboring countries leads to  reduction in 
pollution agglomeration, due to the effects of spatial spillover.

Keywords:  Industrial Agglomeration, Pollution Agglomeration, Improved  
Entropy, Spatial Econometric Approach, MENA Countries.
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The Effect of Labor Market Contract Type on 
Productivity Growth of Iran's Manufacturing 
Industries

Abstract        The purpose of this article is to identify the effect of the 
type of labor market contract on the productivity growth of total factor 
productivity (TFP) in Iran's manufacturing industries. For this purpose, 
using panel data to avoid the problem of simultaneity in the production 
function, productivity was measured by Levinsohn and Petrin's semi-
parametric methods. Then, by using the skill intensity index, industries 
were divided into skilled and unskilled sections. In evaluating the impact 
of labor market contract type on productivity growth in skilled and unskilled 
sectors, the effect of two Schumpeterian growth variables on productivity 
growth of the leadership industry and the productivity gap between 
each industry and the leading industry was also estimated. The results 
indicate that, first, temporary employment (TE) has a negative effect on 
productivity growth, but is more harmful in the skilled sectors; second, the 
positive impact of the relative productivity gap and the productivity growth 
of the leadership industry is consistent with the Schumpeterian growth 
literature.

Keywords:  Productivity, Levinsohn & Petrin Approach, Labor Market 
Contract, Skill Intensity Index, Leader Industries.
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The Dual Effect of Inflation on Income  
Inequality in Iran - Emphasizing the Total 
Basket and Commodity Groups

Abstract        This study attempts to investigate the dual effects of inflation 
in the total basket and commodity groups on income inequality in Iran. 
For this purpose, nonlinear autoregressive distributed lags (NARDL) and  
annual data from 1972-2020 have been used. Research model in two formats  
to estimate the asymmetric effect of total basket inflation and inflation of 7 
commodity groups (including 1. Food, beverages, and tobacco, 2. Furniture  
and appliances and services used at home, 3. Health, 4. Housing,  
fuel, and lighting, 5. Recreation and cultural affairs, education, restaurants 
and hotels, 6. Transport and communications 7. Clothing and footwear)  
on income inequality (the share of the richest ten percent to the  
poorest ten percent) in a non-linear format) was specified and estimated.  
The results in the first format (considering the total basket inflation)  
indicate that inflation is associated with a symmetrical effect and, conversely,  
the unemployment rate is associated with an asymmetric effect on  
income inequality. Government social expenditure has the opposite  
impact on inequality, and GDP per capita has a U inverted shape relationship 
with income inequality. In the second form, in the long run, increases and 
decreases in the inflation rate of the health group do not have a significant  
effect on income inequality. The inflation rate in the two groups of food 
and beverages and the group of entertainment and cultural affairs is  
associated with a direct and symmetrical effect on income inequality in 
Iran. Inflation rates in the furniture and housing, housing, transportation, 
communications, and clothing groups inversely and asymmetrically affect 
income inequality. Other results indicate that although the level of income 
inequality in the Iranian economy decreased after the revolution, it was 
not significantly different during the war, compared to other years.

Keywords:  Inflation, Commodity Groups, Income Inequality, Asymmetric 
Approach, Iran.
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Inequality of Intergovernmental Transfer of 
Value Added Taxes

Abstract        In value-added tax law, it was decided to distribute a share of 
revenue across local municipalities. This intergovernmental tax is the source of 
income for many local municipalities in developed countries, and, among other 
purposes, aims to mitigate inequality across regions. Its allocation scheme 
has been amended annually in budgetary and permanent laws due to its 
significance. However, there is almost no study to examine the structure of 
such allotment and its consequences on regional disparity. This study benefits 
from administrative data to calculate the Gini coefficients of intergovernmental 
transfer across provinces and counties. The Gini coefficients across provinces 
are 0.64 and 0.61 in 2016 and 2017, respectively. In 2018, due to the change 
of distribution rules, it increased to 0.87, and it is expected that the new law 
will exacerbate inequality. The paper proposes new rules in a way that such 
transfer would function according to the needs and responsibilities of local  
municipalities.

Keywords:  Intergovernmental Transfer, Regional Disparity, Value Added 
Taxed, Inequality, Local Tax, Local Government, Interregional 
Inequality. 
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Investigating Fiscal and Monetary Policy  
Coordination in Iran's Economy: TVP-Reaction  
Function

Abstract        This study investigates whether monetary and fiscal policies  
are consistent in reaction to the demand pressure and inflationary conditions.  
To answer this question, the coordination between monetary and fiscal 
policies was examined for the period 1988:1-2021:4, based on Demid’s 
approach (2018) and using a model with time-varying parameters (TVP). 
Following the study of Kuttner (2016) in the framework of game theory, 
Nash equilibrium, scenarios for the interaction of these two policies were 
extracted in the policy matrix. The results confirm that two periods, from 
the first quarter of 1992 to the second quarter of 1992 (two seasons) and 
also from the second quarter of 2011 to the third quarter of 2011 (two 
seasons), were the only ones in which monetary and fiscal policymakers 
simultaneously and consistently tried to reduce the inflation gap. Also, in 
the first three seasons of 2006 and the second quarter of 2008 to the end 
of 2009 (7 seasons), the monetary and fiscal authorities reacted positively  
to the negative output gap simultaneously and had a counter-cyclical  
reaction to reduce the output gap in a coordinated manner. Based on these 
results and in the framework of the policy matrix, the Central Bank of Iran 
has been submissive to fiscal policies for most of the years. Therefore,  
it is suggested that to strengthen coordination between fiscal and monetary  
policymakers, establishment of some institutional arrangements and  
legal frameworks should be on the agenda, including the implementation 
of both fiscal rules and inflation targeting, and setting a legal framework 
for strengthening the central bank independence.
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Measuring Market Power (Using Markup) for 
Iran's Economy

Abstract        This paper attempts to investigate the markup's evolution 
at the firm level for Iran's economy for the period 2003–2013, using Iran's 
manufacturing plant panel data of firms with ten or more workers. Following 
the ACF approach, a translog production function has been estimated for 
each industry. Then, after estimating each firm's labor elasticity trend, we 
used the DLW approach to estimate and analyze the distributional variation  
of a markup over time and among Iran's industries. We plot the kernel density  
of markups for the first and last year in the data and show that the last 
year's markup distribution has become fattened in its upper tail compared 
to the first year. Subsequently, it is demonstrated that markups' distribution  
considerably differs from one industry to another, and each industry has 
a different weighted average markup trend. Finally, it is illustrated that  
exporting firms have charged more markup compared to domestic ones, 
and sanctions have positively affected this markup premium.

Keywords:  Markup, Translog Production Function, ACF, DLW, Sanction.
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