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ICT is a necessary tool for expanding economic activities and developing economy. In this 
study, using FAVAR model with Time Variable Parameters analyzes the effective factors 
on annual GDP considering ICT. In this regard, borrowing the data from 1986 to 2016, the 
paper investigates the effects of shocks in ICT, the index of open economy, the proportion 
of government’s expenditure to GDP, forming gross fixed capital, and active labor on the 
total Iran’s GDP. The findings show that the effect of ICT and forming gross fixed capital 
on annual GDP is positive during the period under investigation. Moreover, active labor and 
the index of open economy have a positive effect on annual GDP. The findings indicate a 
non-linear synchronic effect of the model’s variables on annual GDP. This means that during 
1986 to 1994, the positive effect of shocks on the gross fixed capital reduced the annual 
GDP, and consequently, brought along the diminishing positive effect of commercial liber-
alization and increasing effect of government’s expenditure on annual GDP. Therefore, the 
study shows the use of non-linear models in analyzing the effective factors of annual GDP.
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ــای  ــترش  فعالیت ه ــرای گس ــروری ب ــای ض ــی از ابزاره ــات یک ــات و ارتباط ــاوری اطالع فن
 FAVAR اقتصــادی و تســریع رشــد اقتصــادی اســت. در ایــن تحقیــق، بــا اســتفاده از یــک مــدل
بــا پارامترهــای متغیــر در طــول زمــان (TVP-FAVAR) نحــوۀ اثرگــذاری عوامــل مؤثــر بــر تولیــد 
ــباتی  ــات محاس ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــاخص فن ــر ش ــد ب ــا تأکی ــرانه ب ــی س ــص داخل ناخال
ــا 1395  ــال های 1365 ت ــای س ــتفاده از داده ه ــا اس ــاس، ب ــن اس ــر ای ــت. ب ــده اس ــی ش بررس
ــاوری اطالعــات و ارتباطــات، شــاخص  ــر متغیرهــای فن ــرات شــوک های وارده ب ــه تحلیــل اث ب
درجــۀ بــاز بــودن اقتصــاد، نســبت مخــارج مصرفــی دولــت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی، تشــکیل 
ســرمایۀ ثابــت ناخالــص و نیــروی کار فعــال بــر تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانۀ ایــران پرداختــه 
شــده اســت. براســاس نتایــج، اثــرات فنــاوری اطالعــات و تشــکیل ســرمایۀ ثابــت ناخالــص بــر 
تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه در تمــام دورۀ مــورد بررســی مثبــت اســت. همچنیــن نیــروی 
کار فعــال و شــاخص درجــۀ بــاز بــودن اقتصــاد اثــرات مثبــت بــر تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه 
داشــته اند. نتایــج بیانگــر یــک هم زمانــی در اثرگــذاری غیرخطــی متغیرهــای مــدل بــر تولیــد 
ــال های 1369  ــد س ــا مانن ــی از دوره ه ــه در برخ ــوری  ک ــت؛ به ط ــرانه اس ــی س ــص داخل ناخال
تــا 1373 کــه اثــرات مثبــت شــوک بــه تشــکیل ســرمایۀ ثابــت ناخالــص بــه تولیــد ناخالــص 
ــرات مثبــت آزادســازی تجــاری و  داخلــی ســرانه کاهــش یافتــه، شــاهد کاهــش اثرگــذاری اث
افزایــش اثرگــذاری مخــارج مصرفــی دولتــی بــر تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه نیــز هســتیم. بر 
ایــن اســاس، نتایــج تحقیــق لــزوم اســتفاده از مدل هــای غیرخطــی در بررســی عوامــل مؤثــر بــر 

تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه را نشــان می دهــد. 
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1. مقدمه
امــروزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات )ICT(1 یکــی از ابزارهــای ضــروری بــرای فعالیت هــای اقتصــادی 
محســوب می شــود و درواقــع باعــث تســریع در رشــد اقتصــادی می گــردد. از ایــن جهــت، بخــش 13 
برنامــۀ ششــم توســعۀ جمهــوری اســالمی ایــران کــه در 14 اســفند 1395 بــه تصویــب مجلــس شــورای 
اســالمی رســید، بــه حــوزۀ ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اختصــاص یافتــه اســت. فنــاوری اطالعــات و 
ارتباطــات شــامل جمــع آوری، ســازمان دهی، ذخیره ســازی و انتشــار اطالعــات اعــم از صــوت، تصویــر، 
Nieb-) تمتــن یــا ارقــام می شــود کــه بــا اســتفاده از ابزارهــای رایانــه ای و مخابراتــی انجــام شــده اســ

el, 2014). صرف نظــر از انــواع مختلــف تعاریــف و اســتفادۀ گســترده از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 
ــادی  ــد اقتص ــرای رش ــف ب ــل مختل ــه دالی ــعۀ ICT ب ــان، توس ــی انس ــف زندگ ــای مختل در بخش ه
ــرعت  ــا را س ــال داده ه ــاوری انتق ــه، فن ــد. اول اینک ــر می رس ــم به نظ ــعه مه ــال  توس ــورهای درح کش
 ICT ،می بخشــد و بــه  ایــن  دلیــل اطالعــات بیشــتری در میــان اشــخاص منتشــر می شــود. دوم اینکــه
ــش  ــه دان ــکان دسترســی ب ــه ام ــن هزین ــا کمتری ــرا ب ــد می شــود؛ زی ــای تولی ــث کاهــش هزینه ه باع
ــدم  ــدی و ع ــه درجــۀ ناکارآم ــۀ کاسته شــدۀ مبادل ــن، هزین ــر ای ــد. عالوه ب تولیدشــده را فراهــم می کن
ــد و  ــه می کن ــان و فضــا غلب ــر محدودیت هــای زم ــان را کاهــش می دهــد. ســوم اینکــه، ICT ب اطمین
درنتیجــه انتقــال اطالعــات در میــان خریــداران و فروشــندگان افزایــش می یابــد و فراینــد تولیــد فراتــر 
از مرزهــای ملــی مــی رود. ایــن فنــاوری همــۀ افــراد را قــادر می ســازد تــا برتــری خــود بــر دیگــران را 
در اقتصــاد بــازار درک کننــد کــه خــود موجــب می  شــود نتایــج در بــازار گســترده تر شــود و دسترســی 
ــال  ــد و به دنب ــش می ده ــازار را افزای ــفافیت ب ــد. ICT ش ــش  یاب ــی افزای ــۀ کاالی بین الملل ــه عرض ب

 .(Quah, 2003) افزایــش تقاضــای فــردی بــرای دسترســی آســان بــه اطالعــات مــورد نیــاز اســت

ــت،  ــزودۀ باالس ــی ارزش اف ــا درپ ــات نه تنه ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــش فن ــرمایه گذاری در بخ س
ــن رو  ــد (Pohjola, 2001). از ای ــا می کن ــازی ایف ــن ب ــای ای ــود فراینده ــی در بهب ــش مهم ــه نق بلک
درک نحــوۀ اثرگــذاری دقیــق فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــر متغیرهــای کالن اقتصــادی می توانــد 
ــبۀ  ــه درک و محاس ــت ک ــی اس ــن درحال ــود. ای ــور ش ــادی در کش ــد اقتص ــترش رش ــاز گس زمینه س
چنیــن اثراتــی بــا چالش هــای متنوعــی روبه روســت. در الگــوی ســری زمانــی خودرگرســیون بــرداری 
ــدل  ــای م ــن متغیره ــاط بی ــی ارتب ــور بررس ــه به منظ ــنجی ک ــای اقتصادس ــایر مدل ه )VAR(2 و س
ــل  مشــاهدۀ  ــورد انتخــاب شــاخص های قاب ــری درم ــه تصمیم گی ــور ب اســتفاده می شــود، محقــق مجب
خــاص بــرای نشــان دادن تعــدادی مفاهیــم نظــری اســت؛ بــرای نمونــه محقــق ناگزیــر از نشــان دادن 
فعالیــت اقتصــادی توســط یــک ســری زمانــی ماننــد تولیــد ناخالــص داخلــی، بیــکاری و یــا تولیــدات 
صنعتــی اســت؛ ایــن درحالــی اســت کــه ممکــن اســت ســطح فعالیــت اقتصــادی بــا یــک ســری زمانــی 
ــاد کالن  ــی اقتص ــری زمان ــن س ــی از چندی ــه بازتاب ــد ک ــی باش ــر پنهان ــد و متغی ــش نباش ــل  نمای قاب

1. Information and Communication Technology
2. Vector Auto Regression
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ــات و  ــاوری اطالع ــارۀ شــاخص فن ــن مشــکلی درب اســت )Bernanke, Boivin & Eliasz, 2005(. چنی
ــوده و در مطالعــات تجربــی، از متغیرهــای  ارتباطــات بارزتــر اســت؛ زیــرا شــاخص فــوق چندبعــدی ب
مختلفــی به منظــور نشــان دادن مقــدار آن هــا اســتفاده شــده اســت. در ایــن حالــت، اســتفاده از الگــوی 
ــران  ــی و دیگ ــوی برنانک ــده از س ــدهFAVAR( 3( معرفی ش ــل ـ افزوده ش ــرداری عام ــیون ب خودرگرس
ــاوری  ــی فن ــاخص ترکیب ــن ش ــف در تعیی ــای مختل ــان از متغیره ــتفادۀ هم زم ــکان اس )2005(، ام

اطالعــات و ارتباطــات و بررســی نحــوۀ اثرگــذاری آن بــر رشــد اقتصــادی را فراهــم مــی آورد.

یکــی دیگــر از مشــکالت در در زمینــۀ بررســی نحــوۀ اثرگــذاری متغیرهــای مختلــف بــر 
ــت های  ــامل شکس ــا )ش ــدم تقارن 4ه ــایی ع ــی در شناس ــای خط ــی مدل ه ــادی، ناتوان ــد اقتص رش
ــی،  ــی داخل ــات تجرب ــه در مطالع ــت ک ــی اس ــن درحال ــت؛ ای ــی اس ــری های زمان ــاختاری( در س س
فقــط از مدل هــای خطــی بــا ضرایــب ثابــت بـــرای بررســی عوامــل مؤثــر بــر رشــد اقتصــادی ایــران 
اســتفاده شــده اســت )ســتوده نیا، احمــدی راد، دانش نیــا، احمــدی راد و قزلبــاش، 1397؛ حســین زاده، 
1397؛ کمالی دهکــردی، نظری زانیانــی، مکیــان و دهقانــی شــاهزاده بیگمی، 1398؛ فقه مجیــدی، 
ــه شــرایط  ــا بســته ب ــن متغیره ــاط بی ــه ارتب ــی اســت ک ــن درحال ــور و ســالمی، 1398(؛ ای صمدی پ
حاکــم بــر اقتصــاد کشــور ممکــن اســت تغییــر کنــد؛ مســئله ای کــه بــر لــزوم اســتفاده از مدل هــای 
ــه دهــد، تأکیــد می کنــد.  ــی مختلــف ارائ جدیدتــری کــه تخمین هــای دقیقی تــری را در مقاطــع زمان
مدل هــای پارامترهــای متغیــر در طــول زمــان)TVP( 5 کــه در تحقیقــات بین المللــی درحــال 
ــا  ــق، ب ــن تحقی ــاس در ای ــن اس ــر ای ــد. ب ــم می آورن ــی ای را فراه ــن بررس ــکان چنی ــترش اند، ام گس
اســتفاده از یــک مــدل FAVAR بــا پارامترهــای متغیــر در طــول زمــان )TVP-FAVAR( کــه بســطی 
از مــدل مطالعــۀ کروبلیــس6 )2013( اســت، بــه بررســی نحــوۀ اثرگــذاری دقیــق فنــاوری اطالعــات و 

ــه شــده اســت. ــی ســرانه پرداخت ــص داخل ــد ناخال ــر تولی ارتباطــات ب

مقــالۀ حاضــر در پنــج بخــش تنظیــم شــده اســت. در بخــش دوم پیشــینۀ تحقیــق و در بخــش 
ســوم چارچــوب نظــری بیــان شــده اســت. بخــش چهــارم بــه روش تحقیــق و بخــش پنجــم بــه تجزیــه 
 و تحلیــل نتایــج تجربــی اختصــاص دارد. در بخــش ششــم هــم نتایــج و پیشــنهادهای سیاســتی مقالــه 

آمــده اســت. 

2. پیشینۀ تحقیق  
ــر تولیــد و  ــارۀ فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و اثــرات آن  ب مطالعــات داخلــی و خارجــی زیــادی درب

رشــد اقتصــادی انجــام  شــده اســت کــه در ادامــه برخــی از آن هــا ذکــر می شــود.

3. factor-augmented
4. asymmetry
5. Time Varying Parameter
6. Korobilis
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نــور7 )2002( در مطالعــه ای دربــارۀ مصــر و برخــی کشــورهای عربــی حــوزۀ خلیج فــارس معتقــد 
اســت مخــارج فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در بیشــتر مــوارد هم بســتگی مثبــت بــا رشــد اقتصــادی 
دارد. امــا تحقیقــات او کــه تأثیــر مخــارج فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات را بــرای دورۀ زمانــی 1996 
تــا 2001م بــر تولیــد ســرانه بررســی کــرده اســت، نشــان می دهــد تأثیــر معنــا دار فنــاوری اطالعــات 
ــارس مبهــم اســت.  ــی حــوزۀ خلیج ف ــر رشــد اقتصــادی کشــور مصــر و کشــورهای عرب و ارتباطــات ب
ــی  ــورهای عرب ــر و کش ــور مص ــادی کش ــد اقتص ــات در رش ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــی فن ــور کل به ط
حــوزۀ خلیج فــارس تأثیــر مثبــت و معنــا دار دارد، ولــی معنــا داری آن بــا ابهــام همــراه اســت. در ایــن 
ــازار فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات مصــر و کشــورهای عربــی حــوزۀ خلیج فــارس مقایســه  تحقیــق، ب
ــده  ــعه نیافته و جا مان ــورهای توس ــورها از کش ــن کش ــتۀ ای ــر دو دس ــج، ه ــاس نتای ــت. براس ــده اس ش
ــی حــوزۀ  ــر کشــورهای عرب ــه دیگ ــه هســتند. مصــر عرضــۀ نســبتاً بیشــتری نســبت ب ــن زمین در ای

ــد. ــن زمینــه  دارن ــری در ای ــارس دارد و ســایر کشــورهای مذکــور نیــز تقاضــا و مخــارج باالت خلیج ف

ــر  ــاوری اطالعــات و ارتباطــات ب ــر فن ــه بررســی تأثی ــری8 )2003( در پژوهــش خــود ب ــی و کات ل
ــد کاب ـ داگالس  ــع تولی ــتفاده از تاب ــا اس ــرقی ب ــوب ش ــیای جن ــورهای آس ــادی در کش ــد اقتص رش
ــا  ــی 1994 ت ــرای دو دورۀ زمان ــاوا ب ــاوا و ســرمایۀ ف ــای ســرمایۀ غیرف ــد. ایشــان از متغیره پرداخته ان
ــد. نتایــج پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه تأثیــر فنــاوری  1990م و 1999 تــا 1995م اســتفاده کرده ان
اطالعــات و ارتباطــات بــر رشــد اقتصــادی از طریــق تعمیــق ســرمایه در دهــۀ 1990م آغــاز  شــده اســت. 
تعمیــق ســرمایه نقــش بســزایی در بهبــود بهــره وری نیــروی کار، به ویــژه در نیمــۀ دوم دهــۀ 1990م، 

داشــته اســت.

ــد  ــر رش ــی را ب ــعۀ مال ــات )ICT( و توس ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــر فن سپهردوســت )2018( تأثی
اقتصــادی کشــورهای صادرکننــدۀ نفــت )اوپــک( ارزیابــی کــرد. نتایــج به دســت آمده از مــدل 
اقتصادســنجی نشــان داد افزایــش 1درصــدی در شــاخص توســعۀ مالــی و متغیرهــای فنــاوری اطالعــات 
ــر ایــن، تأثیــر متغیرهایــی  ــور شــده اســت. عالوه ب و ارتباطــات باعــث رشــد اقتصــادی کشــورهای مزب
ــد  ــت( و رش ــرمایه گذاری )مثب ــد س ــت(، رش ــروی کار )مثب ــال نی ــد فع ــی(، رش ــورم )منف ــد ت مانن
تشــکیل ســرمایۀ ناخالــص ثابــت )مثبــت( بــر رشــد اقتصــادی کشــورها نزدیــک بــه انتظــارات نظــری 
بــوده اســت. باوجــود ایــن، تأثیــر متغیرهایــی ازجملــه بــاز بــودن تجــارت )منفــی( و انــدازۀ هزینه هــای 
دولــت )مثبــت( بــر رشــد اقتصــادی کشــورهای منتخــب از یافته هــای قبلــی پشــتیبانی نکــرده اســت. 

ــر رشــد  ــر فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات را ب عصــاری و آقایی خوندایــی )1387( در مطالعــه ای اث
اقتصــادی کشــورهای عضــو اوپــک بــا اســتفاده از تابــع کاب ـ داگالس و روش پنــل دیتــا بــرای دورۀ 
ــورهای  ــادی کش ــد اقتص ــی رش ــوی تجرب ــرآورد الگ ــد. در ب ــل کرده ان ــا 2004م تحلی ــی 1998 ت زمان

7. Nour
8. Lee & Khatri
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مــورد بحــث، از داده هــای ســرمایه گذاری در فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، ســرمایه گذاری ناخالــص 
داخلــی، نیــروی کار، ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی و درآمدهــای نفتــی اســتفاده  شــده اســت. نتایــج 
ــات و  ــاوری اطالع ــا دار و مثبــت بیــن رشــد اقتصــادی و فن ــن آزمــون حاکــی از وجــود رابطــۀ معن ای

ارتباطــات اســت. 

ــاوری  ــر فن ــۀ اث ــی و مقایس ــه بررس ــی ب ــی )1391( در پژوهش ــرزاده و نوده فراهان ــی، اکب عرفان
ــب  ــعۀ منتخ ــال  توس ــعه یافته و درح ــورهای توس ــادی در کش ــد اقتص ــر رش ــات ب ــات و ارتباط اطالع
ــوی  ــرآورد الگ ــد. در ب ــا 2006م پرداخته ان ــی 1995 ت ــا در دورۀ زمان ــل دیت ــتفاده از روش پن ــا اس ب
تجربــی رشــد اقتصــادی ایــن دو گــروه از کشــورها، از داده هــای ســرمایه گذاری در فنــاوری اطالعــات 
ــزان  ــی و می ــدگان در تحصیــالت عال ــداد ثبت نام کنن ــروی کار، تع و ارتباطــات، موجــودی ســرمایه، نی
ــودن  ــه مقایســه ای ب ــا توجــه ب ــن ب ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی اســتفاده  شــده اســت. همچنی
روش بررســی، یــک متغیــر مجــازی در الگــو بــه کار رفتــه اســت. نتایــج پژوهــش حاکــی از تأثیــر مثبــت 
ــورهای  ــن در کش ــود و همچنی ــات ب ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــادی و فن ــد اقتص ــن رش ــا دار بی و معن

ــت.  ــوده اس ــر ب ــاط قوی ت ــن ارتب ــعه یافته ای توس

موضــوع تحقیــق شــکروی و خضــری )1396( هــم بررســی اثــر توســعۀ مالــی بــر رشــد اقتصــادی در 
اقتصــاد ایــران، بــا اســتفاده از مــدل خودرگرســیون بــرداری عامــل ـ افزوده شــده )FAVAR( ترکیبــی 
بــا مــدل پارامترهــای متغیــر در طــول زمــان)TVP(  بــوده اســت. براســاس نتایــج تحقیــق، اثــر شــاخص 
توســعۀ مالــی بــر رشــد اقتصــادی در کل دورۀ مــورد بررســی مثبــت بــوده اســت، همچنیــن افزایــش 
ــوق در  ــی ف ــرات کاهش ــه اث ــوری  ک ــده؛ به ط ــادی ش ــد اقتص ــش رش ــه کاه ــر ب ــت منج ــدازۀ دول ان
ــۀ  ــورم و درج ــالوه ت ــوده اســت. به ع ــد، شــدیدتر ب ــش می یاب ــی افزای ــای نفت ــه درآمده ــی ک دوره های

بــاز بــودن تجــاری اثــر مثبتــی بــر رشــد اقتصــادی ایــران داشــته اســت.

ــکاف  ــی و ش ــکاف دیجیتال ــت ش ــۀ علی ــه ای رابط ــرج )1397( در مقال ــن و پورف ــی زاده روش عیس
ــب  ــاخص ضری ــات ش ــور از اطالع ــن منظ ــرای ای ــنجیده اند. ب ــران را س ــتان های ای ــن اس ــدی بی درآم
ــرای شــکاف  ــرای شــکاف درآمــدی و از شــاخص پیشــرفت فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ب جینــی ب
دیجیتالــی اســتفاده  شــده اســت. نتایــج ایــن تحقیــق نشــان می دهــد اوالً علیــت دوطرفــه بیــن شــکاف 
دیجیتالــی و شــکاف درآمــدی در کوتاه مــدت و بلندمــدت در کل اســتان های ایــران وجــود دارد؛ ثانیــاً 
پیشــرفت فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات )کاهــش شــکاف دیجیتالــی( ســبب کاهــش نابرابــری درآمــد 
ــاوری  ــع پیشــرفت فن ــدی مان ــش شــکاف درآم ــن افزای ــدی( می شــود. همچنی )کاهــش شــکاف درآم

ــردد. ــی( می گ ــش شــکاف دیجیتال ــات )افزای ــات و ارتباط اطالع

3. چارچوب نظری
ــا و  ــۀ تقاض ــوان از جنب ــادی را می ت ــد اقتص ــعه و رش ــر توس ــات ب ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــر فن تأثی
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ــب  ــات موج ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــد، فن ــان می ده ــج نش ــه  نتای ــرد. چنان ک ــی ک ــه بررس عرض
ــاوری  ــد فن ــه، رش ــش عرض ــود و در بخ ــد می ش ــات جدی ــوالت و خدم ــرای محص ــا ب ــش تقاض افزای
اطالعــات و ارتباطــات و مهارت هــای آن افزایــش کارایــی عوامــل تولیــد در فعالیت هــای اقتصــادی را 

.(Nour, 2002) دارد  به دنبــال 

بــا توجــه بــه اهــداف ایــن مطالعــه، فقــط بــه تأثیــر فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــر عرضــه 
ــد  ــره وری و رش ــر به ــات ب ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــر فن ــی تأثی ــت. چگونگ ــده اس ــه ش پرداخت
ــد  ــی مانن ــل مکمل ــار عوام ــه در کن ــت ک ــورت اس ــن ص ــاد بدی ــۀ اقتص ــرف عرض ــادی در ط اقتص
ســازمان دهی و تجربــۀ مدیریتــی، ســازمان دهی بخشــی و قانون گــذاری، ســاختار اقتصــادی، 
ــات  ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــر فن ــرمایۀ انســانی، تأثی ــرمایه گذاری در س ــت و س سیاســت های دول
به عنــوان نهــاده در طــرف عرضــۀ اقتصــاد در کنــار ســایر نهاده هــا به صــورت ســرمایه وارد 
ــت  ــاوری و کیفی ــق ســرمایه، پیشــرفت فن ــق تعمی ــد از طری ــد تولی ــود فراین ــث بهب می شــود و باع
بنــگاه، بخــش و  افزایــش ارزش افــزوده در ســه ســطح  نیــروی کار می گــردد و ســتادۀ آن 
ــاه  ــوددهی و رف ــروی کار، س ــره وری نی ــد به ــب رش ــادی موج ــد اقتص ــاً رش ــت و نهایت ــور هس کش

   .(Dedrick, Gurbaxani & Kraemer, 2003) می شــود  مصرف کننــده 

در الگــوی ســولو9، فنــاوری به صــورت بــرون زا و هماننــد هدیــه ای از بهشــت10 تلقــی می شــود کــه 
به طــور خــودکار و بــدون توجــه بــه عوامــل دیگــر بــه راه خــود ادامــه می دهــد.

بــرای شناســایی کانال هــای مؤثــر ICT بــر تولیــد، در ایــن تحقیــق، از مــدل رشــد عمومــی ســولو 
کــه پوجــوال11 )2002( بــرای نشــان دادن ارتبــاط بیــن فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و رشــد اقتصادی 

ارائــه کــرده، اســتفاده شــده اســت. فــرم ریاضــی ایــن مــدل در معادلــۀ 1 آمــده اســت.

                                                             )1(

فــرض بــر ایــن اســت کــه بــازده ثابــت بــه مقیــاس ایجــاد شــده اســت و تغییــرات از نــوع نیــروی کار 
: ســرمایۀ انســانی، H: فنــاوری اطالعــات  : ســرمایۀ محــدود بــه ســرمایۀ فیزیکــی،  افــزوده  شــده، و
ــه  ــی  ک ــد؛ درحال ــی را نشــان می ده ــس t دورۀ زمان ــر اســت. اندی ــروی کار مؤث و ارتباطــات و AL: نی
c ،k و h مربــوط بــه نســبت ســرمایۀ بــازار بــه نیــروی کار مؤثــر اســت. بــه  ایــن  ترتیــب، بــا گرفتــن 

9. Solow
10. mana from heaven
11. Pohjola
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لگاریتــم از دو طــرف معادلــۀ 1 و 2 داریــم.

                )2(

ــده  ــب محاسبه ش ــده، ضرای ــام ش ــم انج ــکل لگاریت ــدل در ش ــای م ــرآورد متغیره ــه ب ــا ک از آنج
ــت. ــتقل اس ــای مس ــرات متغیره ــه تغیی ــته ب ــر وابس ــش متغی ــان دهندۀ کش نش

از آنجــا کــه شــاخص ICT بــا توجــه بــه مــدل رشــد ســولو بــر رشــد اقتصــادی تأثیــر می گــذارد، 
در معادلــۀ 3 داریــم:

              )3(

ــاوری  ــاخص فن ــم ش ــان دهندۀ لگاریت ــت،  نش ــرانه اس ــم GDP س ــه در آن  لگاریت ک
اطالعــات و ارتباطــات و Z بــردار ســایر متغیرهــای کنترلــی اســت کــه بــر رشــد اقتصــادی تأثیــر می گــذارد. 
ــا توجــه بــه تحقیقــات تجربــی صورت گرفتــه، به خصــوص مطالعــۀ سپهردوســت12 )2018(، متغیرهــای  ب
کنترلــی ایــن تحقیــق شــامل متغیرهــای شــاخص درجــۀ بــاز بــودن اقتصاد، نســبت مخــارج مصرفــی دولت 

بــه تولیــد ناخالــص داخلــی، تشــکیل ســرمایۀ ثابــت ناخالــص و نیــروی کار فعــال انتخــاب شــده اســت.

مــدل نهایــی )مــدل خطــی ـ لگاریتــم( در رابطــۀ 4 آمــده اســت؛ به طــوری کــه در مطالعــۀ حاضــر 
بــرای بــرآورد روابــط بیــن متغیرهــای هــدف اســتفاده شــده اســت.

  )4(

متغیرهای کنترلی موجود در رابطۀ 4 به شرح زیر است:

: ایــن متغیــر مخــارج مصــرف نهایــی  مخــارج مصرفــی دولــت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی 

12. Sepehrdoust
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دولــت در بخــش عمومــی را نشــان می دهــد.

ــده  ــت کسب ش ــای ثاب ــر ارزش کل دارایی ه ــن متغی : ای ــص  ــت ناخال ــرمایۀ ثاب ــکیل س تش
ــت در یــک دورۀ حســابداری  ــگان دارایی هــای ثاب ــال رای ــا انتق ــروش ی ــده منهــای ف توســط تولیدکنن
ــد را  ــای غیرتولی ــر دارایی ه ــه مقادی ــادی ب ــای نه ــر اضافه شــده توســط واحده ــالوه مقادی خــاص به ع

ــد. ــان می کن بی

: ایــن متغیــر در شــرایط نــرخ مشــارکت کار فعــال در محــدودۀ ســنی 15  نیــروی کار فعــال 
تــا 64 برحســب درصــدی از کل جمعیــت را نشــان می دهــد.

ــان  ــور را نمای ــاری کش ــودن تج ــاز ب ــزان ب ــر می ــن متغی : ای ــاد  ــودن اقتص ــاز ب ــۀ ب درج
می ســازد؛ بــه  عبــارت  دیگــر، ایــن متغیــر از نســبت مجمــوع واردات و صــادرات بــه تولیــد ناخالــص داخلــی 

می آیــد.  به دســت 

4. روش تحقیق  
 TVP- FAVAR ــر یکدیگــر از مــدل ــرات متغیرهــای مــدل ب ــه، به منظــور بررســی اث ــن مطالع در ای
بــا نوســانات تصادفــی اســتفاده شــده اســت. مطابــق بســیاری از پژوهش هــا در حــوزۀ اقتصادســنجی، 
ــانات  ــی نوس ــد و به تازگ ــا می کن ــدل TVP- FAVAR ایف ــی در م ــش مهم ــی نق ــانات تصادف نوس
تصادفــی به صــورت وســیعی در تحلیل هــای تجربــی اقتصــاد کالن مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت 
ــان  ــت بی ــب مدل هــای فضــا ـ حال ــدا مــدل TVP-FAVAR در قال ــه ابت (Primiceri, 2005). در ادام

شــده و درنهایــت دربــارۀ روش بیــزی توضیحــی کلــی داده شــده اســت.

ــه  ــر گرفت ــاختاری درنظ ــدل FAVAR س ــک م ــدا ی ــدل TVP-FAVAR، ابت ــی م ــور معرف به منظ
ــد:  ــش درمی آی ــه نمای ــر ب ــورت زی ــه به ص ــود ک می ش

                                                )5(

ــک  ــوده و  نشــان دهندۀ ی ــردار  ب ــک ب ــه در آن  ی ــه  اســت ک ک
ــت؛  ــان اس ــای پنه ــردار  از فاکتوره ــودار ب ــده و  نم ــای مشاهده ش ــردار  از متغیره ب
ــوک های  ــردار  ش ــا و  ب ــس  پارامتره ــه A و  ماتری ــوری  ک به ط

ــود: ــان داده می ش ــر نش ــورت زی ــه به ص ــت ک ــاختاری اس س
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ــز  ــیون آنالی ــک رگرس ــق ی ، از طری ــی  ــدۀ اصل ــری مشاهده ش ــدام از  س هرک
ــا و  ــا فاکتوره ــط ب ــر، مرتب ــط زی ــی شــکل رواب ــا خطاهــای خودهم بســته و نوســانات تصادف ــور ب فاکت

ــتند: ــدۀ  هس ــای مشاهده ش ــر متغیره دیگ

                                                                 )6(

ــرض  ــود. ف ــن می  ش ــتی تعیی ــکل بازگش ــاختاری به ش ــوک های س ــن ش ــازی بی ــۀ شبیه س رابط
ــا یــک هســتند:  ــر ب ــی براب کنیــد A یــک ماتریــس مثلثــی پاییــن کــه عناصــر روی قطــر اصل

                                                                           )7(

ــود دارد؛  ــدل وج ــا در م ــرای پارامتره ــردی ب ــدار منحصربه ف ــن مق ــکل تعیی ــۀ 5 مش در معادل
ــد  ــر بگذارن ــر اث ــر یکدیگ ــان ب ــت هم زم ــن اس ــا ممک ــت و متغیره ــول اس ــب مجه ــرا ضرای زی
 VAR به صــورت مــدل   5 پارامترهــا، معادلــۀ  بــرای تخمیــن   .(Bredin & O’Reilly, 2004)

می شــود:  تصریــح  دوبــاره  تعدیل شــده 

                                           )8(

ــردد و  ــف می گ ــطر  تعری ــک س ــوان ی ــن B به عن ــرای i=1,…,p. همچنی  ب
به شــکل تعدیل شــده  به صــورت زیــر نشــان داده می شــود:

                           )9(
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کــه در اینجــا  نیــز حاصل ضــرب کرونکــر اســت. همــۀ پارامترهــا 
متغیــر در زمــان نیســتند.

ــرض می شــود  ــق پریمیســری )2005(، کــوپ13 و دیگــران )2009( و ناکاجیمــا14 )2011( ف مطاب
کــه همــۀ پارامترهــای  در طــی زمــان تغییــر می کننــد. ســپس معادلــۀ 8 و 9 دوبــاره به شــکل 

ــح می شــود: ــر تصری زی

                    )10(

                      )11(

ــردار  ــت.  ب ــده اس ــای مشاهده ش ــردار  از متغیره ــا  ب ــه در اینج ک
ــاد  ــا ابع ــان ب ــر در زم ــس متغی ــان اســت.  ماتریــس کوواریان ــر در زم ــب متغی  از ضرای
 اســت. همچنیــن  برابــر بــا  اســت کــه  ماتریــس مثلــث پاییــن 
ــار شــوک های  ــراف معی ــامل انح ــس قطــری ش ــز ماتری ــک و  نی ــا ی ــر ب ــر قطــری براب ــا عناص ب
ــان نیســتند.  ــر در زم ــا متغی ــۀ پارامتره ــی را دارد. هم ــف قبل ــان تعری ــم هم ســاختاری اســت.  ه
 بــرداری ســطری به صــورت  نیــز بــردار ســطری از عناصــر ماتریــس  اســت. 
درنهایــت عناصــر بــردار  به صــورت  تعریــف می شــود 
ــی پیــروی  ــر در زمــان از یــک فراینــد گام تصادف ــود پارامترهــای متغی ــرض می ش (j=1,…,n). ف

:(Nakajima, 2011; Primiceri, 2005( می کننــد 

                                    )12(

در اینجــا t=p+1,…,n اســت. همچنیــن  اســت و  ماتریــس واحــدی بــا n عنصــر 
اســت، زمانــی کــه   ماتریس هــای معّیــن مثبــت باشــند.

13. Koop 
14. Nakajima
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5. تجزیه  و تحلیل یافته  ها
ــای  ــم متغیره ــا 1395 لگاریت ــال های 1365 ت ــای س ــق از داده ه ــن تحقی ــۀ 4، در ای ــه معادل ــه ب ــا توج ب
ــه تولیــد ناخالــص داخلــی(،  ــودن اقتصــاد15 )نســبت مجمــوع صــادرات و واردات ب ــاز ب شــاخص درجــۀ ب
نســبت مخــارج مصرفــی دولــت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی )به عنــوان شــاخص انــدازۀ دولــت(، تشــکیل 
ســرمایۀ ثابــت ناخالــص، نیــروی کار فعــال و تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه اســتفاده  شــده اســت. به عــالوه 
بــا توجــه بــه نــوع داده هــا و اطالعــات در دســترس، ســه شــاخص )کاربــران اینترنــت، کاربــران تلفــن ثابت و 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی( جهــت محاســبۀ متغیــر پنهــان شــاخص فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 
ــۀ  ــت از  اتحادی ــران تلفــن ثاب ــت و کارب ــران اینترن وارد مــدل TVP-FAVAR شــده اســت. اطالعــات کارب

بین المللــی مخابــرات )ITU(16 اســتخراج  و ســایر اطالعــات از بانــک مرکــزی جمــع آوری شــده اســت.

در ادامــه پــس از تخمیــن مــدل TVP-FAVAR بــا اســتفاده از نرم افــزار MATLAB نتایــج آنالیــز 
واکنــش آنــی متغیــر لگاریتــم تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه درنتیجــۀ شــوک در متغیرهــای مــدل 
ــۀ  ــی از تجزی ــش آن ــع واکن ــرای تاب ــور اج ــق، به منظ ــن تحقی ــت. در ای ــده اس ــه  ش ــا 10 دوره ارائ ت
چولســکی17 اســتفاده  شــده اســت. نتایــج تابــع واکنــش آنــی تحقیــق حاضــر در طــول زمــان متغیــر 
ــا تحقیقــات گذشــته تفــاوت دارد؛ به طــوری  کــه به صــورت ســه بعدی رســم  ــن  جهــت ب اســت و از ای
می شــود. محــور عمــودی تابــع واکنــش آنــی متغیرهــا بــه شــوک های وارده و محــور افقــی آن زمــان 

ــه می دهــد. ــا 10 دوره( را ارائ ــی )ت اجــرای شــوک و دورۀ واکنــش آن

ــا اســتفاده از  نتایــج تخمیــن متغیــر غیرقابــل مشــاهدۀ شــاخص فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ب
ــۀ دوز و دیگــران )2011( و  ــه ای معرفی شــده در مطالع ــدل FAVAR دومرحل ــدل TVP-FAVAR، م م

مــدل PCA در شــکل 1 و 2 ارائــه  شــده اســت.        

شکل 1. تخمین متغیر پنهان شاخص فناوری اطالعات و ارتباطات

15. trade openness
16. International Telecommunication Union
17. Cholesky
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بــا توجــه بــه درنظــر گرفتــن فــرض نوســانات تصادفــی در مــدل، نتایــج تخمیــن بیــزی انحــراف 
ــل  ــا در شــکل 2 قاب ــدام از متغیره ــف هرک ــادالت مختل ــه مع ــوط ب ــار پســین جــزء خطــای مرب معی

 مشــاهده اســت.

شکل 2. انحراف معیار پسین جزء خطای معادالت مختلف )منبع: محاسبات تحقیق(

نتایــج شــکل 2: ثابــت بــودن انحــراف معیــار پســین جــزء خطــا را در طــول زمــان نشــان می دهــد 
و  درواقــع انحــراف معیــار جــزء خطــا نوســان نــدارد و شــاهد یــک رونــد تقریبــاً  ثابتــی در طــول زمــان 
 )VAR( ــرداری ــیون ب ــای خودرگرس ــازی مدل ه ــل از مدل س ــج حاص ــل نتای ــای تحلی ــتیم. مبن هس

براســاس محاســبۀ تابــع واکنــش آنــی شــوک متغیرهــای مختلــف اســت. 
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شکل 3. شوک متغیر پنهان شاخص فناوری اطالعات و ارتباطات روی تولید ناخالص داخلی سرانه )منبع: محاسبات تحقیق(

ــر  تولیــد  ــرات شــوک متغیــر پنهــان شــاخص فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ب براســاس شــکل 3،  اث
ناخالــص داخلــی ســرانه درنهایــت مثبــت اســت؛ امــا ایــن اثــرات مثبــت یک دفعــه ظاهــر نمی شــود. از اوایــل 
دوره تــا دورۀ ســوم رونــد منفــی و نزولــی اســت و رفته رفتــه از اثــرات منفــی کاســته می گــردد و نهایتــاً از دورۀ 
ســوم بــه بعــد بــه اثــرات مثبــت تبدیــل می شــود. هرچــه از ابتــدای دوره بــه پایــان دوره نزدیک تــر می شــویم، 

اثــرات مثبــت رفته رفتــه رونــد افزایشــی  بــه خــود می گیــرد و اثــرات مثبت تــر می شــود.

  

شکل 4. اثر شوک متغیر تشکیل سرمایۀ ثابت ناخالص بر  تولید ناخالص داخلی سرانه )منبع: محاسبات تحقیق(
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ــر تولیــد ناخالــص  ــر شــوک متغیــر تشــکیل ســرمایۀ ثابــت ناخالــص ب ــه شــکل 4، اث ــا توجــه ب ب
ــد  ــا دورۀ ســوم رون ــدای دوره ت ــرات مثبــت از ابت ــی نوســان دارد. اث ــی ســرانه مثبــت اســت، ول داخل
افزایشــی دارد و از اوایــل دورۀ ســوم تــا دورۀ پنجــم اثــرات مثبــت به صــورت کاهشــی اســت و درنهایــت 
ــرد.  ــه خــود می گی ــده ب ــد فزاین ــت مجــدداً رون ــرات مثب ــه اث ــای دوره رفته رفت ــا انته از دورۀ پنجــم ت
ــال های  ــز س ــر، به ج ــال های آخ ــه س ــه ب ــال های اولی ــت از س ــا حرک ــود ب ــاهده می ش ــن مش همچنی
1369 تــا 1373 کــه اثــرات مثبــت آن کمتــر اســت و مربــوط بــه دورۀ تعدیــل ســاختاری اســت، اثــرات 

مثبــت درحــال افزایــش اســت.

شکل 5. شوک متغیر هزینه های دولت روی تولید ناخالص داخلی سرانه )منبع: محاسبات تحقیق(

براســاس شــکل 5، شــوک متغیــر مخــارج دولــت بــر روی تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه اثــرات 
ــش  ــه افزای ــده )شــیب رفته رفت ــا دورۀ ســوم به صــورت فزاین ــت ت ــرات مثب ــن اث ــی ای ــت دارد؛ ول مثب
ــوق کاســته می شــود )شــیب  ــت ف ــرات مثب ــم از اث ــا دورۀ ششــم کم ک ــه( اســت. از دورۀ ســوم ت   یافت
ــرد و  ــود می گی ــه خ ــت ب ــت ثاب ــت حال ــرات مثب ــم اث ــد از دورۀ شش ــه( و بع ــش   یافت ــه کاه رفته رفت

ــود.  ــر می ش ــه صف ــک ب نزدی
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شکل 6. شوک نیروی کار فعال روی  تولید ناخالص داخلی سرانه )منبع: محاسبات تحقیق(

مطابــق شــکل 6، اثــر شــوک نیــروی کار فعــال بــر تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه در تمــام طــول دورۀ 
مــورد بررســی مثبــت اســت؛ امــا در بعضــی از دوره هــا )ماننــد 1384 تــا 1390( اثــرات مثبــت کمتــر اســت. 

شکل 7. اثر شوک آزادی تجاری بر تولید ناخالص داخلی سرانه )منبع: محاسبات تحقیق(
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برمبنــای شــکل 7، اثــر شــوک متغیــر آزادســازی تجــاری بــر تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه در تمــام 
ــاختاری  ــل س ــد دورۀ تعدی ــا مانن ــی از دوره ه ــا در بعض ــت؛ ام ــت اس ــی مثب ــورد بررس ــول دورۀ م ط
ــود کــه  ــل ســاختاری ب ــر اســت کــه دلیلــش سیاســت تعدی ــرات مثبــت کمت ــن اث )1369ـ1373( ای

ــد.  ــن دوره ش ــاد در ای ــای زی ــی و تورم ه ــول مل ــدید ارزش پ ــف ش ــاز تضعی زمینه س

شکل 8. شوک متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه روی تولید ناخالص داخلی سرانه )منبع: محاسبات تحقیق(

براســاس شــکل 8، شــوک متغیــر تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه روی خــودش اثــرات مثبــت دارد؛ 
امــا اثــرات مثبــت از ابتــدای دوره تــا دورۀ دوم افزایشــی اســت و از اوایــل دورۀ دوم تــا دورل چهــارم، 
ــد  ــه بع ــارم  ب ــه از دورۀ چه ــا اینک ــرد ت ــود می گی ــه خ ــت ب ــت ثاب ــم حال ــت کم ک ــرات مثب ــن اث ای

ــرد.  ــرار می گی ــدی صعــودی و فزاینــده در ســطح مثبــت ق ــا رون ــت ب درنهای

ــام  ــه تم ــرانه ب ــی س ــص داخل ــد ناخال ــی  تولی ــش آن ــکل 9 واکن ــج، در ش ــۀ نتای ــت مقایس جه
ــی،  ــش آن ــع واکن ــودار تواب ــه نم ــاال ب ــگاه از ب ــا ن ــه ب ــوری  ک ــده؛ به ط ــم ش ــان رس ــا هم زم متغیره
ــورد  ــی م ــع زمان ــی و مقاط ــور طول ــی روی مح ــش آن ــد دوره واکن ــا بع ــدی تنه ــورت دوبع به ص
ــک  ــود، ی ــاهده می ش ــه مش ــور ک ــت. همان ط ــده اس ــش داده  ش ــی نمای ــور عرض ــی روی مح بررس
ــه تشــکیل ســرمایۀ  ــوع هم زمانــی در نحــوۀ اثرگــذاری شــوک های متغیرهــا در شــکل 1 )شــوک ب ن
ثابــت ناخالــص(، شــکل 2 )شــوک بــه مخــارج مصرفــی( و شــکل 4 )شــوک بــه آزادســازی تجــاری( 
ــد  ــا مانن ــه در برخــی از دوره ه ــد؛ به طــوری  ک ــی ســرانه را نشــان می ده ــص داخل ــد ناخال ــر  تولی ب
ســال های 1369 تــا 1373 کــه اثــرات مثبــت شــوک بــه تشــکیل ســرمایۀ ثابــت ناخالــص بــه تولیــد 
ناخالــص داخلــی ســرانه کاهــش یافتــه اســت )رنــگ منحنــی تابــع واکنــش آنــی بــه آبــی متمایــل 
ــی  ــص داخل ــد ناخال ــه تولی ــاری ب ــازی تج ــت آزادس ــرات مثب ــذاری اث ــش اثرگ ــاهد کاه ــده(، ش ش
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ــده(. به عــالوه اثرگــذاری  ــی گرایی ــه آب ــی ب ــع واکنــش آن ــی تاب ــگ منحن ســرانه هســتیم اســت )رن
مثبــت مخــارج مصرفــی بــر تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه در ایــن دوره افزایــش یافتــه اســت )رنــگ 

ــه قرمــز متمایــل شــده(.   منحنــی تابــع واکنــش آنــی ب

شکل 9. واکنش آنی تولید ناخالص داخلی سرانه به شوک متغیرهای مدل )منبع: محاسبات تحقیق(

6. نتیجه گیری و پیشنهادها
ــای اقتصــادی  ــرای فعالیت ه ــای ضــروری ب ــات و ارتباطــات یکــی از ابزاره ــاوری اطالع ــروزه فن ام
ــا  ــق ب ــن تحقی ــردد. در ای ــادی می گ ــد اقتص ــریع در رش ــث تس ــع باع ــود و درواق ــوب می ش محس
ــه  ــان )TVP-FAVAR( ب ــول زم ــر در ط ــای متغی ــا پارامتره ــدل FAVAR ب ــک م ــتفاده از ی اس
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بررســی نحــوۀ اثرگــذاری عوامــل مؤثــر بــر تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه بــا تأکیــد بــر متغیرهــای 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و توســعه مالــی محاســباتی پرداختــه شــده اســت. بــر ایــن اســاس، 
پــس از ورود دادۀ ســال های 1365 تــا 1395 متغیرهــای تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه، فنــاوری 
ــه  ــت ب ــی دول ــارج مصرف ــودن اقتصــاد، نســبت مخ ــاز ب ــۀ ب ــاخص درج ــات، ش ــات و ارتباط اطالع
تولیــد ناخالــص داخلــی، تشــکیل ســرمایۀ ثابــت ناخالــص و نیــروی کار فعــال، اثــرات شــوک های 

وارده بــر متغیرهــای مذکــور بــر تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانۀ ایــران ارزیابــی شــده اســت. 

ــی  ــص داخل ــد ناخال ــر تولی ــات ب ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــرات فن ــد اث ــان می ده ــج نش نتای
ســرانه مثبــت  اســت. بــرای بیــان اثــر مثبــت فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــر رشــد اقتصــادی 
در ایــران، ســویۀ عرضــه بررســی شــد. به لحــاظ تئوریکــی، فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در کنــار 
ــذاری،  ــی و قانون گ ــازمان دهی بخش ــی، س ــۀ مدیریت ــازمان دهی و تجرب ــد س ــل مانن ــل مکم عوام
ــاده  ــوان نه ــانی، به عن ــرمایه انس ــرمایه گذاری در س ــت و س ــت های دول ــادی، سیاس ــاختار اقتص س
ــوآوری و  ــریع در ن ــی )تس ــال اصل ــه کان ــود و از س ــد وارد می ش ــع تولی ــرمایه در تاب ــورت س به ص
انتشــار فنــاوری، تعمیــق ســرمایه )ســرمایه گذاری(، بهبــود کارایــی در تخصیــص منابــع و کاهــش 
ــذارد.  ــرانه می گ ــی س ــص داخل ــد ناخال ــر  تولی ــت ب ــر مثب ــا( اث ــش تقاض ــوالت افزای ــت محص قیم
ســرمایه گذاری از طریــق تعمیــق ســرمایه باعــث جهــش در فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 
ــر  ــدت ظاه ــازدۀ بلندم ــر و در ب ــا تأخی ــش ب ــن جه ــه ای ــردد ک ــادی می گ ــد اقتص ــاد رش و ایج
ــد  ــات و ارتباطــات را ایجــاد نموده ان ــاوری اطالع ــان تاحــدودی زیرســاخت های فن می شــود. محقق
و از کانــال بهبــود کاربــری فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات قــادر خواهنــد بــود جهــش بزرگ تــری 
 در رشــد اقتصــادی ایجــاد کننــد کــه ایــن جهــش بزرگ تــر نیــز در بلندمــدت امکان پذیــر 

بود.  خواهد 

ــر  ــرانه دارد. اث ــی س ــص داخل ــد ناخال ــر تولی ــت ب ــرات مثب ــرمایه گذاری اث ــج، س ــاس نتای براس
ــوان )1956(  ــولو و س ــیِک س ــد نئوکالس ــۀ رش ــای نظری ــوان برمبن ــرمایه گذاری را می ت ــت س مثب
ــی  ــص داخل ــد ناخال ــی تولی ــل اصل ــگاه عام ــرمایه را در جای ــت س ــه انباش ــن نظری ــرد. ای ــان ک بی
ســرانه درنظــر می گیــرد. رشــد ســرمایه گذاری در ایــران بــا اعمــال سیاســت های بلندمــدت 

ــد.  ــق می یاب ــت تحق قابلی

برپایــۀ نتایــج، میــان انــدازۀ دولــت و  تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه در ایــران رابطــۀ 
ــس  ــت. پ ــتر اس ــه بیش ــزان بهین ــران از می ــت در ای ــدازۀ دول ــدار ان ــود دارد و مق ــی وج غیرخط
ــش  ــه افزای ــت منجــر ب ــدازۀ دول ــش ان ــعۀ اقتصــادی، افزای ــۀ توس ــی رود در مراحــل اولی ــار م انتظ
ــت،  ــدازۀ دول ــاال از ان ــه ســطحی ب ــس از رســیدن ب ــا پ ــردد؛ ام ــی ســرانه گ ــص داخل ــد ناخال تولی
ــه  ــی ســرانه ســیر کاهشــی ب ــص داخل ــد ناخال ــت، تولی ــی مخــارج دول ــازده نزول ــون ب باوجــود قان
خــود خواهــد گرفــت. بــه  عبــارت  دیگــر، اثــر ســرمایه و نیــز صــادرات بــر رشــد اقتصــادی مثبــت 
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اســت؛ امــا در مخــارج مصرفــی باالتــر از حــد آســتانه ای شــدت تأثیــر آن هــا کاهــش می یابــد کــه 
ــاالی مخــارج مصرفــی  ــی در ســطوح ب ــر بهــره وری پاییــن ســرمایه و درآمدهــای صادرات ــت ب دالل
ــی ایــن مخــارج مــازاد مصرفــی از طریــق درآمدهــای صادراتــی  دولــت دارد. درنتیجــه تأمیــن مال
ــه  ــا مواج ــا تنگن ــادرات را ب ــد و ص ــرمایه گذاری، تولی ــد و س ــروز می کن ــع ارزی ب ــل مناب حیف ومی
ــک  ــیار کوچ ــدازۀ بس ــا ان ــا ب ــد دولت ه ــه رش ــوم ک ــن مفه ــش از ای ــای پژوه ــازد. یافته ه می س
ــع  ــل درواق ــن تحلی ــد. ای ــت می کن ــد، حمای ــد می انجام ــش تولی ــه افزای ــده ب ــا تازه به وجود آم ی
ــد  ــن رش ــه بی ــکل U وارون ــی به ش ــۀ غیرخط ــک رابط ــه ی ــه ب ــت ک ــی اس ــی آرم ــی از منحن بیان
اقتصــادی و مخــارج دولــت اشــاره دارد و معتقــد اســت نرخ هــای مالیاتــی پاییــن، پیــش از 
ــردد  ــر می گ ــی منج ــای مصرف ــش هزینه ه ــه افزای ــر ب ــد و کمت ــش می ده ــا را افزای پیش درآمده

ــرد.  ــاال می ب ــادی را ب ــد اقتص و رش

ــق  ــذارد. طب ــرانه می گ ــی س ــص داخل ــد ناخال ــر تولی ــت ب ــرات مثب ــز اث ــال نی ــروی کار فع نی
نظریــۀ رشــد نئوکالســیک، عامــل مهــم نیــروی کار باعــث افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه 
ــر  تولیــد  ــه  کل جمعیــت( ب می شــود. تأثیــر شــاخص نیــروی کار فعــال )نســبت جمعیــت فعــال ب
ــروی کار  ــرا عرضــۀ بیشــتر نی ــدت به نظــر منطقــی می رســد؛ زی ــی ســرانه در بلندم ــص داخل ناخال
ــز  ــت نی ــه درنهای ــوده ک ــا ب ــش تقاض ــاد، افزای ــتر در اقتص ــی بیش ــت درآمدزدای ــوم ظرفی ــه مفه ب
تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانۀ باالتــری را به همــراه داشــته اســت و همچنیــن کاهــش در عرضــۀ 

ــود.  ــرانه می ش ــی س ــص داخل ــد ناخال ــد و  تولی ــث کاهــش در تولی ــروی کار باع نی

ــه آزادی  ــوری  ک ــرانه دارد؛ به ط ــی س ــص داخل ــد ناخال ــر تولی ــت ب ــرات مثب ــاری اث آزادی تج
ــه  ــر ب ــش واردات، منج ــم افزای ــادرات و ه ــش ص ــب افزای ــم از جان ــران ه ــاد ای ــاری در اقتص تج
ــش صــادرات کشــور  ــک  طــرف افزای ــرا از ی ــی ســرانه می شــود؛ زی ــص داخل ــد ناخال ــش تولی افزای
ــای  ــادی از کااله ــردد و از طــرف دیگــر درصــد زی ــد بیشــتر در کشــور می گ ــای تولی موجــب معن
وارداتــی کشــور کاالهــای واســطه ای و ســرمایه ای بــوده و افزایــش آن هــا زمینه ســاز تولیــد و رشــد 
ــال  ــاوری و اتص ــال فن ــق ارزآوری، انتق ــارت از طری ــن تج ــد. بنابرای ــد ش ــران خواه ــاد ای در اقتص
ســرمایه و بــا افزایــش بازدهــی، انگیــزۀ ســرمایه گذاری را افزایــش می دهــد. ایــران بــرای تأســیس 
ــر  ــر اگ ــوی دیگ ــت. از س ــرمایه ای اس ــای س ــد واردات کااله ــود نیازمن ــرمایه ای خ ــای س زیربناه
کشــور بــه علــل طبیعــی و فنــی فاقــد منابــع و عوامــل تولیــدی و مــواد و تجهیــزات فنــاوری مــورد 
ــای  ــواع کااله ــد ان ــرد و تولی ــرف ک ــد را برط ــای تولی ــا واردات آن تنگناه ــوان ب ــد، می ت ــاز باش نی
ــاد  ــه اقتص ــی  ک ــش داد. از آنجای ــدی را افزای ــای تولی ــاخت و بهره وری ه ــر س ــاز را میس ــورد نی م
ایــران به شــدت وابســته بــه نفــت اســت، در هنــگام رونــق نفتــی، بــا سیاســت کاهــش ارزش پــول 
ــرخ ارز )از ســمت عرضــه(، واردات کاالهــای ســرمایه ای و واســطه ای تســهیل  ــش ن ــا افزای ــی ی مل
ــرخ ارز )از ســمت تقاضــای  ــش ن ــذارد. افزای ــد اقتصــادی می گ ــر رش ــر مســاعدی ب ــردد و اث می گ
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کل( نیــز اثــر مثبــت بــر رشــد صــادرات دارد؛ به طــوری  کــه رشــد صــادرات بهــره وری را از طریــق 
ــت در  ــاد رقاب ــل ایج ــن به دلی ــد و همچنی ــش می ده ــر افزای ــی بزرگ ت ــای خارج ــاد بازاره ایج
ــر مثبــت آزادســازی  ــی و رشــد اقتصــادی می شــود. تأثی بازارهــای خارجــی، باعــث افزایــش کارای

ــج بالتاجــی و دیگــران )2008( ســازگار اســت. ــا نتای ــر رشــد اقتصــادی ب تجــاری ب

ــی ســرانه، پیشــنهاد  ــص داخل ــد ناخال ــر تولی ــات و ارتباطــات ب ــاوری اطالع ــر فن ــه اث ــا توجــه ب ب
می شــود بــا ســرمایه گذاری در ایــن بخــش و ایجــاد بســترهای الزم بــرای توســعۀ آن، نتایــج مطلوبــی 
را بــرای اقتصــاد ملــی بــه ارمغــان آورد؛ زیــرا در ایــران بخش هــای مختلــف اقتصــادی وجــود دارد کــه 

بــا نفــوذ فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات متحــول خواهــد شــد.

نیــز پیشــنهاد می گــردد در ایــران کــه جــزو کشــورهای درحــال  توســعه اســت، بــه رشــد حجــم 
ــی  ــارج مصرف ــزان مخ ــر می ــرد و ب ــورت گی ــه الزم ص ــا توج ــد دولت ه ــرمایه گذاری و مول ــارج س مخ
ــه برنامه هــا و طرح هــای عمرانــی و  ــد ب همــواره نظــارت شــود. همچنیــن تغییــر سیاســت های غیرمول
مولــد و نیــز کوچــک نمــودن انــدازۀ تشــکیالت دولتــی و درنتیجــه کاهــش مصــارف مربــوط بــه آن هــا 

ازجملــه راهکارهایــی بــرای جلوگیــری از مــازاد مخــارج دولــت اســت.

ــق اعمــال  ــد )صنعــت( از طری ــا ســرمایه گذاری در بخش هــای جدی پیشــنهاد می شــود دولت هــا ب
سیاســت های تشــویقی و حمایتــی، گســترش اعطایــی اعتبــارات بــه بخش هــای جدیــد و هدایــت آن 

بــه ســمت خریــد تجهیــزات پیشــرفته تر، بــه اشــتغال زایی بیشــتر روی  آورنــد.
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