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كليه حقوق مادي مترتب بر نتـايج ايـن مطالعـه،    
ابتكارات و نوآوري هاي ناشي از تحقيـق موضـوع ايـن    

  .اه اصفهان استپايان نامه متعلق به دانشگ
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  اريسپاسگذ 

  به نام خالق زيبايي ها  

بدينوسيله بر خـود الزم مـي دانـم كـه از     

اي قـ زحمات بـي دريـغ اسـتاد ارجمنـد جنـاب آ     

كه با راهنمايي هاي عالمانه  مرتضي سامتيدكتر 

خود بر غناي علمي اين پايان نامه افزودند تشكر 

  .و قدرداني نمايم

همچنين اينجانب از ارشـادات سـازنده و   

حمــان خــوش   ن دكتــر رامفيــد جنــاب آقايــ  

ــفهاني  اخالق، ــي اص ــيم دالل ــر رح ــر  دكت و دكت

برخـــوردار بـــوده ام كـــه  في عمـــادزادهمصـــط

  .صميمانه از ايشان سپاسگزارم

ــه از    ــز الزم اســت ك ــان ني ــر در پاي همس

گرامي ام كه همواره مشوق من بوده انـد تشـكر   

  .نمايم مي قدردانينموده و 
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  پدر و مادرمتقديم به 
 همسر و فرزندم
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  چكيده
با كاهش فقر و توزيع افزايش رشد اقتصادي و توسعه اقتصادي در كنار افزايش بهره وري نيروي كار همراه 

آموزش مي تواند اين اهداف  در) مخارج(سرمايه گذاري . تر درآمد يكي از اهداف برنامه ريزان اقتصادي مي باشدب ومطل
در ايران آموزش بر سرمايه انساني، رشد اقتصادي و فقر  مخارجافزايش  هدف از اين مقاله بررسي اثرات. مين نمايدأرا ت

  . مي باشد
استفاده شده  1380در اين پايان نامه از يك مدل تعادل عمومي پويا همراه با ماتريس حسابداري اجتماعي سال 

جمع آوري گرديده است و ساير اطالعات الزم همچون موجودي اوليه سرمايه و نيروي انساني نيز از ساير مراجع . است
آموزش در نظر گرفته شده  مخارجمتفاوت براي رشد  يسه سناريو. شده است) كاليبره(اندازه گيري  1380مدل براي سال

  .است و اثرات آن بر سرمايه انساني، رشد اقتصادي و فقر برآورد گرديده است
 .و رشد اقتصادي اثر مثبت داردآموزش بر سرمايه انساني  مخارجنتايج حاصله نشان مي دهد كه رشد 

درصدي رشد اقتصادي  8/5درصدي سرمايه انساني و  81/3درصدي در هزينه آموزش در دوره اول باعث رشد  50افزايش
نتايج نشان مي دهد هر چه . درصد مي گردد 3/7آموزش در دوره دوم باعث رشد اقتصادي تا  مخارجمي گردد و افزايش 

. در ساختار نيروي كار بيشتر باشد اثر افزايش در سرمايه انساني بر رشد اقتصادي بيشتر استسهم نيروي كار تحصيلكرده 
به طوريكه .آموزش باعث كاهش فقر و توزيع مطلوبتر درآمد مي شودمخارج عالوه بر آن نتايج نشان مي دهد كه افزايش 

با اين حال،   .كاهش مي يابد 402/0ه ب 417/0ضريب جيني نيز از . درصد كاهش مي يابد 7/10به  7/11خط فقر از 
گذاري فيزيكي و نيز  آموزش نياز به سطح بسيار بااليي از سرمايه مخارجبراي به حداكثر رساندنِ مزاياي حاصل از 

عالوه بر اين افزايش مخارج  .اقداماتي براي بهبود هماهنگي ميان الگوي خروجيِ آموزش با ساختار تقاضاي كار است
   .مد مي گرددهش فقر و توزيع مطلوبتر درآاعث كاآموزش ب

  ،سرمايه انساني محاسبه، آموزش، رشد اقتصادي ، فقر مدل تعادل عمومي قابل: واژگان كليدي
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  مقدمه
آموزش همواره بـه عنـوان ابـزاري    . نقش آموزش بر اقتصاد و متغيرهاي اقتصادي بر كسي پوشيده نيست

جهت افزايش رشد اقتصادي، كاهش فقر و توزيع مطلوبتر درآمد در جوامع مـدنظر سياسـتگذاران اقتصـادي بـوده     
آموزش باعث افزايش قـدرت  . ش آموزش در اقتصاد پرداخته انداز همين رو دانشمندان زيادي به بررسي نق. است

از طـرف ديگـر آمـوزش و    . خالقيت، سازندگي و بهره وري شده و نقش تعيين كننـده اي در توسـعه پايـدار دارد   
فراهم آوردن امكانات آموزش براي تمام افراد جامعه باعث مي شود تا افراد به سطوح باالتر آمـوزش دسـت پيـدا    

از اين جهت آموزش مي تواند كاهش دهنده . ناسب با آن از حقوق و دستمزد باالتري برخوردار گردندكرده و مت
بررسي و اندازه گيري سرمايه گذاري در آموزش بر سرمايه انساني و رشد اقتصادي . فقر و نابرابري درآمدي باشد

م انساني به ويژه اقتصـاددانان سـرمايه   بسياري از صاحب نظران علو. يكي از مطالب بحث برانگيز اقتصاد بوده است
فيزيكي را تنها عامل پيشرفت قلمداد نمي كنند بلكه يافته ها، كشفيات علوم تجربي و ظرفيت هاي آمـوزش را كـه   
از طريق آموزش، تحقيقات و فنĤوري حاصل مي شود را جزء سـرمايه انسـاني بـه حسـاب آورده و آن را بـر روي      

 از طرف ديگر اينكه رشد اقتصادي باعث كاهش فقر و نابرابري درآمدي مي گردد .رشد اقتصادي مؤثر مي دانند

همواره به عنوان سؤال اساسي براي اقتصاددانان مطرح بوده است و آنان به دنبال راهكارهايي بوده انـد كـه    ،يا خير
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جملـه ابزارهـايي    آمـوزش از . عالوه بر رشد اقتصادي، كاهش دهنده فقر و توزيع مطلوب درآمد در جامعـه باشـد  
  .است كه مي تواند رشد اقتصادي همراه با توزيع مطلوبتر درآمد و كاهش فقر را به همراه داشته باشد

رشد اقتصادي پايدار و مناسب، تنها با ايجاد تحول در بهره وري نيروي انساني و توسـعه فنـĤوري امكـان    
موزش و افـزايش امكانـات فيزيكـي و انسـاني در     ارتقاء سطح آموزش مستلزم سرمايه گذاري در آ. پذير مي باشد

. بخش آموزش است و از طرف ديگر مي بايست ميان سرمايه انساني و سرمايه فيزيكي تناسب وجـود داشـته باشـد   
اگر ساختار توليدي در جامعه كه بر مبناي سرمايه فيزيكي شكل مي گيـرد نتوانـد زمينـه سـاز اشـتغال نيـروي كـار        

را فـراهم آورد مـي توانـد عـالوه بـر آثـار مخـرب اقتصـادي همچـون بيكـاري قشـر            ) انيسرمايه انس(تحصيلكرده 
اين پژوهش سعي بـر آن دارد  . تحصيلكرده و مهاجرت آنها به ساير كشورها، آثار مخرب اجتماعي نيز به بار آورد

عـادل عمـومي شـبيه    آموزش بر روي سرمايه انساني، رشد اقتصادي و فقر را بـا اسـتفاده از مـدل ت    مخارج كه تأثير 
  .سازي سازد

  

  :و بيان مسئله پژوهشي شرح -1-1
در كنـار آن عوامـل بوجـود    . اقتصـادي بـوده اسـت   رشد اقتصادي همواره يكي از اهداف برنامـه ريـزان   

از همـين رو نظريـات رشـد    . آورنده رشد اقتصادي نيز همواره مورد بحث نظريه پردازان علوم اقتصادي بوده است
در چند دهه اخير نظريات رشد اقتصادي بيشتر به سـرمايه انسـاني بـه عنـوان يكـي از      . ديده استمختلفي مطرح گر

تئوري هاي زيادي در مورد رشد اقتصادي و روشهاي دسـت يـابي بـه     .عوامل اصلي رشد اقتصادي توجه داشته اند
ا بـاالتر بـردن سـطح    آمـوزش بـ  . آموزش يكي از محوري ترين زمينه هاي رشد اقتصادي مي باشد. آن وجود دارد

 عـالوه بـر ان   .  مهارتهاي انساني و بهره وري و افزايش سرمايه انساني زمينه ساز رشد اقتصادي در جامعه مي گـردد 
ردد يـا خيـر يكـي از سـؤاالت     كـاهش فقـر مـي گـ    كاهش فاصله طبقاتي و  رشد اقتصادي باعث  ياله كه آأاين مس

رشد اقتصادي زماني مي تواند كارايي الزم را دارا باشد كه عالوه در حقيقت . متفكران اقتصادي بوده استاساسي 
بسياري از دانشمدان علم اقتصاد اين عقيده را دارند  .بر كاهش فقر به كاهش نابرابري ها در جامعه نير كمك نمايد

  . آموزش مي تواند باعث كاهش فقر و توزيع مطلوبتر درآمد در جامعه گردد كه 
كـه  . ارهاي مختلفي براي رشد اقتصادي توسط دولتهاي مختلف اجرا گرديده استدر كشور ما نيز راهك

هر چنـد از آنجـا كـه بيشـتر درآمـد هـاي دولـت از        . هر يك از اين راهكارها اثرات مختلفي در جامعه داشته است
نيـز   توسـعه آمـوزش  . طريق نفت تامين مي گردد اجراي اين سياستها وابستگي شديدي به درآمد نفت داشته اسـت 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



٣ 
 

ايـن امـر خـود تبعـات     . يكي از روشهايي بوده است كه در چند سال اخير مـورد توجـه زيـادي قـرار گرفتـه اسـت      
آما يا لزوما توسعه آموزش به رشد اقتصادي مي انجامد؟ آيا آموزش . اقتصادي و اجتماعي فراواني را به دنبال دارد

ي گردد؟ اين تحقيق پي يافتن پاسخ به سئواالتي از باعث كاهش فقر و كاهش نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي م
  .اين دست مي باشد

. هر تصميم اقتصادي داراي آثار توزيعي و تخصيصـي متفـاوتي در گروههـاي مختلـف درآمـدي اسـت      
هـاي رشـد    هاي اقتصادي بر روي توزيع درآمد، فقر و همچنين تعيين تأثيرات سياست گيري تأثيرات سياست اندازه

و كـاربرد آن   CGEاستفاده از مدلهاي . خير بوده استاهاي  از كارهاي عمده اقتصاددانان در دهه اقتصادي، يكي
هر چند با گسترش علم كامپيوتر و تسهيل   .اي طوالني است براي تجزيه و تحليل فقر و توزيع درآمد، داراي سابقه

يكـي از راههـايي كـه تصـميم      .ت، كاربرد اين مـدلها بـيش از پـيش افـزايش يافتـه اسـ      CGEدر برآورد مدلهاي 
آموزش مـي   مخارج گيرندگان اقتصادي براي از بين بردن فقر و كم كردن شكاف درآمدي مدنظر دارند افزايش 

  .باشد
دولـت در جهـت آمـوزش توانسـته بـه اهـداف اقتصـادي و        مخارج سوالي كه مطرح است آنست كه آيا 

اين پژوهش سعي دارد تا با استفاده از مدل تعادل . يابددست  اجتماعي خود كه كاهش فقر و توسعه اقصادي است
  .عمومي قابل محاسبه به اين سئوال پاسخ دهد

  

  اهداف -1-2
  :پژوهش حاضر در پي دستيابي به اهداف زير است

  . آموزش بر رشد اقتصادي مخارج ثيرأت شناسايي -1
  . آموزش بر كاهش فقر مخارج ثيرأت شناسايي  -2
 .بر توزيع درآمدآموزش مخارج اثر  شناسايي -3

  
  اهميت و ارزش تحقيق -1-3

عوامل بوجود آورنده . رشد اقتصادي همواره به عنوان يكي از اهداف ساياستگذاران اقتصادي بوده است  
در نظريـات  . رشد اقتصادي نيز همواره محل بحث ميان نظريه پردازان علوم انساني به ويژه اقتصاد دانان بوده اسـت 

از سـوي ديگـر   . مايه انساني به عنوان يكـي از عوامـل اصـلي رشـد اقتصـادي  بـوده اسـت        رشد جديد تاكيد بر سر
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همواره اين سئوال مطرح بوده است كه ايا رشد اقتصادي جامعه را به سمت عدالت  و كـاهش فقـر و نـابرابري هـا     
    سوق مي دهد يا خير؟

ا آنجا كه ساير علوم نيز به بحث از لحاظ اقتصادي و اجتماعي بسيار قابل توجه است ت از طرف ديگر فقر
و هر كدام روشهايي را براي كاهش فقر در جامعه مطـرح نمـوده    پرداخته اند فقردر مورد عوامل به وجود آورندة 

  اند

  فقر رشد اقتصادي وسرمايه انساني، نحوه تاثير آموزش بر پژوهش حاضر با قرار دادن اطالعاتي در مورد   
  .شدنحوه سياست گذاري در زمينه آموزش داشته بادر مي تواند نقش بسيار مؤثري 

  

  كاربرد نتايج تحقيق-1-4
با توجه به اهداف تحقيق مهمترين كاربرد نتايج پژوهش حاضـر بـراي سياسـتمداران اقتصـادي، محققـين        

  .موضوعات مربوط و عالقه مندان به مطالعه در زمينه ياد شده، به ويژه استادان و دانشجويان مي باشد

استگذاران اقتصادي با بهره گيري از نتايج اين پژوهش و با اسـتفاده از سياسـت هـايي كـه بـه سـرمايه       سي  
را  رشد اقتصادي را باال تر برده و فقر،ضمن افزايش سرمايه انساني بيانجامد ، مي توانند  در آموزش  گذاري بيشتر

اقتصـاد را بـه سـوي رشـدي پايـدار رهنمـون       و جامعه را به سوي ثبات و كارايي بيشتر سوق دهند و  دهندكاهش  
 .سازند

  

  فرضيات و سواالت تحقيق -1-5
  .آموزش و رشد اقتصادي مستقيم استمخارج رابطه ميان  -1
  . گردد آموزش باعث كاهش فقر مي مخارجافزايش   -2

  .آموزش باعث توزيع مطلوب تر درآمد مي گرددمخارج افزايش  -3
 

  روش تحقيق -1-6
جهت پاسخگويي بـه   .روش هاي توصيفي وتحليلي خواهد بود روش تحقيق در اين پايان نامه تركيبي از

پاسـخ  يل حساسيت الگو سواالت مطـرح شـده   سواالت عالوه بر تنظيم يك الگوي اقتصاد كالن، با استفاده از تحل
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هـاي  و بـا اسـتفاده از نـرم افزار    امـه پايـان ن الگوي كاربردي تعادل عمومي فرموله شده در  بهه توجبا  .داده مي شود
  .شودتجزيه و تحليل مي  موضوعات مورد نظر  الگوابتدا الگو را حل نموده سپس با تحليل حساسيت كامپيوتري 

مراحل شكل دهي به يك مدل تعادل عمومي قابل محاسبه و شبيه سازي اقتصادي و تجزيه ) 1- 1(نمودار 
مدل سازي اقتصادي بر اساس همانگونه كه نشان داده شده است . دهد و تحليل سياست هاي اقتصادي را نشان مي

در مرحله اول  مي بايست اطالعات مورد نياز جهت الگوي . داراي چهار مرحله مي باشدمدلهاي تعادل عمومي 
در مرحله بعد مي بايست الگو بسط داده شده و اطالعات اقتصاد كالن در الگو . تعادل عمومي جمع آوري گردد

در مرحله سوم نيز تست تجربي و شبيه سازي پايه انجام مي . رفتار مصرف كننده نيز مشخص گردد ،فيق شدهتل
در حالت  بر اساس سناريوهاي تعريف شده گيرد در مرحله چهارم و نهايي تجزيه و تحليل سياست هاي اقتصادي

  .هاي متفاوت انجام مي گيرد

  
  يند فرم دهي به يك مدل تعادل عمومي و تجزيه و تحليل سياست اقتصاديآفر: )1-1(نمودار

 

  نحوه جمع آوري اطالعات -1-7
به عنوان سال پايه الگـو در نظـر گرفتـه شـده اسـت،        1380جهت تخمين ضرايب و با توجه به اينكه سال 

زيـرا  . محاسباتي تعديل گرددبر اساس الگوي  1380سال ) SAM( ابتدا مي بايست  ماتريس حسابداري اجتماعي
ثيرات آموزش بر سطح درآمد و همچنين رشـد اقتصـادي در جـدول مـاتريس حسـابداري اجتمـاعي       أمي بايست ت

دل اي در قالـب مـدل تعـ   يرديابي شده و به گونه اي تنظيم گردد كه بتوان از آن براي تجزيه و تحليـل سياسـت هـا   

 

 عمومي تعادل مدل براي پايه اطالعات وريآ جمع

 اقتصاد اطالعات تلفيق با و مدل پويايي :مدل گسترش

 كننده مصرف رفتار تعديل و كالن

 زيسا شبيه و تجربي تست

 پايه

 تحليل و تجزيه

 اقتصاديسياست

 چهارم مرحله

 اول مرحله

 دوم مرحله

 سوم مرحله
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ي مورد نظـر  بر اساس الگوي تعادل عموميس حسابداري اجتماعي تنظيم ماتر .استفاده گردد ،عمومي قابل محاسبه
عالوه بر اين از آنجا كه تنهـا بخشـي از نتـايج از طريـق      .از جمله ديگر نكات قابل توجه در اين پايان نامه مي باشد

رآمد آموزش بر روي فقر و توزيع د مخارج ثير أمدل تعادل عمومي قابل محاسبه قابل دستيابي است براي بررسي ت
انـه مـورد محاسـبه    شاخص فقر و نـابرابري درآمـد جداگ  داده هاي خام از  مدل تعادل عمومي استخراج گرديده و 

  . قرار خواهد گرفت
  

  :كليد واژه ها -1-8
فقـر  . تقسـيم مـي كننـد    يو فقـر نسـب   معموالً در تعاريف متداول فقر را به فقر مطلق (Poverty):فقر-1

دارد كه عدم تأمين آنها وي را را ود كه هر فرد حداقل نيازهاي پايه براي معيشت مطلق بر اين اساس تعريف مي ش
در نتيجه خط فقر مطلق ميزان درآمدي است كه شخص با كمتر از آن نمي تواند احتياجات . دچار مشكل مي كند

احتياجـات پايـه   . براي اين منظور قيمت اين كاالها محاسبه و با يكديگر جمـع مـي شـود   . اصلي خود را تأمين كند
در اولين تحقيقات فقر نيازهاي پايه اي براي انسان در نظر گرفته شده بود كـه  . عبارتند از تغذيه، مسكن و بهداشت

و رونتـري  ) 1889(مهم ترين اين پيمايش ها كـار بـوث   . عدم تأمين آنها موجب مي شد تا افراد نتوانند زنده بمانند
را نيازهاي اساسي انساني تشخيص داده بودند و در نتيجه عدم تأمين آنهـا   آنها غذا، مسكن و پوشاك. بود) 1901(

فقر نسبي به صورت ناتواني در كسب متوسط سطح زندگي افـراد يـك   )Khan, 2004(. را نشانه فقر مي دانستند
  ) Rowntree, 2001(جامعه تعريف شده است 

  
در مفهـوم محـدود،   : ومفهوم زير استسرمايه انساني داراي د:  (Human Capital)سرمايه انساني -2

سرمايه انساني را بعنوان تغيير در كيفيت نيروي كار در ازاي تغيير در سطح آموزش و تحصيل و تجربـه تلقـي مـي    
كنند و بر اين اساس سرمايه انساني بعنوان يك عامل توليد منظور شده و مي تواند موجب بازده به مقياس صعودي 

ريـق  سترده، سرمايه انساني بعنوان دانـش و موجـودي آن در اقتصـاد تلقـي شـده و از ط     در مفهوم وسيع و گ. گردد
  .موجب افزايش بهره وري عوامل توليد مي شود صرفه جوئيهاي خارجي در توليد،
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تخصـص و   سرمايه گذاري در نيروي انساني كه به ارتقاء سطح مهارت هـا، : (Education)آموزش -3
دانش و شناخت، كـه    ويا عبارت است از افزايش ذخيره مهارت ها،) 1368ردوخي، م( دانش فني افراد مي انجامد

  ) 1376جونز، ( .هم فرد و هم جامعه  مي تواند از آن بهره مند گردد
ــل محاســبه  -4  Computable General Equilibrium (CGE))مــدل تعــادل عمــومي قاب

Model) : ومي فراهم مي آورد تا از طريق آن بتوان اثرات اين مدل ها چارچوبي را در قالب يك مدل تعادل عم
  )Savard, 2003.(سياست هاي اقتصادي را بر روي متغيرهاي اقتصاد محاسبه و اندازه گيري نمود

رشد اقتصادي  يك كشور عبارت است از افزايش توليد : (Economic Growth)رشد اقتصادي -4
  )Barro , 1999( .ملي واقعي سرانه آن كشور در يك دوره بلند مدت

  

  بندي جمع -1-9
در ايـن فصـل   . اين فصل به ارايه كلياتي در مورد تحقيق انجام گرفته در اين پايان نامه اختصـاص داشـت  

سپس فروش مرتبط با . ابتدا شرح مساله پژوهشي بيان گرديد سپس اهداف مربوط به اين مساله پژوهشي آورده شد
در انتها . دنين نحوه جمع آوري اطالعات مورد نياز ذكر گردياهداف ذكر گريد و روش رسيدن به اهداف و همچ

  .نيز كليد واژه هاي مورد استفاده آورده شد
اين فصل در دو بخش مورد توجه قـرار  . فصل دوم اين پايان نامه به بررسي ادبيات موضوع پرداخته است

جه به موضوع اين پژوهش ابتدا مبـاني  در اين بخش با تو. در ابتدا مباني نظري مورد بحث قرار مي گيرد. مي گيرد
سپس مبـاني نظـري مربـوط    . نظري اثرات آموزش بر اقتصاد در دو حوزه خرد و كالن مورد بررسي قرار مي گيرد

در نهايت نيز شاخص هـاي  انـدازه گيـري فقـر و     . به تأثير آموزش بر فقر و همچنين توزيع درآمد آورده مي شود 
. و سپس مروري بر مطالعات انجام شده در داخل و خارج كشور انجام مي گيرد .توزيع درآمد شرح داده مي شود

سـپس الگـوي پويـاي تعـادل     . فصل سوم نيز ابتدا مباي نظري مربوط به مدلهاي تعادل عمومي آورده مـي شـود  در 
ل و عمومي محاسباتي به عنوان الگوي پايه معرفي شده است، سپس در دو بخش ديگر الگوي مورد مطالعه در مـد 

آموزش بر سرمايه انساني، رشد اقتصادي و فقر معرفـي گرديـده   مخارج الگوي مورد استفاده جهت بررسي اثرات 
در ابتـدا پايـه هـاي اطالعـاتي الگـو كـه شـامل متغيرهـاي كـالن          . فصل چهارم نيز سه بخش را در بر مي گيرد. اند

 1مـي گيـرد، سـپس چگـونگي كاليبراسـيون     اقتصادي و ماتريس حسابداري اجتماعي مي باشد مورد بررسـي قـرار   

                                                 
 1 - Calibration 
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در نهايت نيز بـه بررسـي نتـايج حاصـل از تحليـل الگـو بـر اسـاس         . ضرايب مورد بررسي و بحث قرار گرفته است
سناريوهاي مختلف پرداخته شده و همچنين تحليل حساسيت الگو آورده مـي شـود و در نهايـت فصـل پـنجم كـه       

  .باشد ، پايان دهنده اين پايان نامه مينتيجه گيري و پيشنهادات را ارائه مي دهد
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  
  
  

  فصل دوم

  و پيشينه تحقيق ادبيات موضوع

  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
انسـاني و   ثير آمـوزش بـر اقتصـاد همـواره محـل بحـث و مباحثـه دانشـمندان علـوم         أچگونگي و نحوه تـ 

تا  .هدف از نگارش اين فصل تبيين اثرات آموزش بر اقتصاد مي باشد. دانشمندان علم اقتصاد بوده است مخصوصاً
در راستاي اهداف تحقيق اثرات آموزش بر سرمايه انساني، رشد اقتصادي و فقر  ش بر اقتصاد وبا علم بر تأثير آموز

 .بر همين اساس ابتدا اثرات آموزش در دو حوزه اقتصاد خرد و كالن مورد بررسي قرار مـي گيـرد  . مشخص گردد
ادي و توزيـع درآمـد و   سپس رابطه ميان رشد اقتصـ . ثير آموزش بر روي رشد اقتصادي بيان مي شودأسپس نحوه ت

در نهايـت نيـز مـروري بـر     . فقر توضيح داده شده، شاخص هاي مربوط به فقر و توزيع درآمد شرح داده مـي شـود  
ثير هزينه آموزش بر سرمايه انساني، رشد اقتصادي، فقر و توزيع درآمد صـورت  أمطالعات انجام گرفته با موضوع ت

  .مي گيرد
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  اقتصاد درثير آموزش أنمايي كلي از ت -2-1
. سـازند  دهد كه هر كـدام آمـوزش را بـه رشـد اقتصـادي مـرتبط مـي        قتصاد مدلهاي گوناگوني ارائه ميا

از طريـق يـك     قتصـاد انيـز بـر كـل     1وار اما تأثيري مـوج  ،دهد درآمد افراد را افزايش مي] كسبِ[آموزش پتانسيل 
الملل هـامبورگ تـأثير    از مؤسسة اقتصاد بين 4كلُـواماي، 3كاتارينا. گذارد مثبت برجاي مي 2رشته پِـيامدهاي خارجي

  :5كند آموزش در حوزة خرد و كالن را با نمودار زير بيان مي
  

 
  اقتصاد خرد و كالن درثرات آموزش ا: 1-2شكل 

                                                 
1 - ripple effect 
2 - externalities 
3 - katharina 
4 - michaelowa 

  : براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به -  ٥
Michaelowa, katharina(2000) "Returns to Education in low Income Countries. 

و ديگر تأثيرات غيرمستقيم ) Externalities(پيامدهاي خارجي
  :مرتبط با آموزش، بهداشت و رشد جمعيت

 بيشتر براي كودكان موفقيت تحصيليِ 

 بهداشت بهتر و نرخ مرگ و مير كمتر كودكان 

 ر بهداشت و سالمتي فردي بيشت 

 تعداد تولدهاي كمتر 

بهداشت و سالمتي 
و (بيشتر براي جمعيت 

  )نيروي كار

 آموزش
  افزايش درآمدها

 )ي باالترور بهره(

  و درآمد همسايگان هاافزايش ساير درآمد

 نيروي كار آموزش ديده مشاركت افزايش 

 رشد باالتر اقتصادي

 افزايش سرمايه انساني
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اي اصـلي در ايـن   ه فرض پيش. تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم آموزش در نمودار باال نشان داده شده است

تقاضـاي   -2 .اي از شايستگيِ كارگر نيسـت  شود و صرفاً نشانه آموزش منجر به يادگيري مي -1: نمودار عبارتند از
   .باشد وري است موجود مي زايش بهرهتوليد كه ناشي از اف  كافي در سيستم اقتصاد براي مصرف سطوح باالترِ

فرض است كه آمـوزش منجـر    ي فردي ناشي از اين پيشتأثيرات مستقيم آموزش مانند افزايش درآمدها
اگر ارزش محصول نهـايي كـارگران   . شود مي 1وري شود و اين يادگيري خود موجب افزايش بهره به يادگيري مي

  . به آنها پرداخت شود، نتيجه اين خواهد بود كه كارگران داراي آموزش باالتر داراي درآمد باالتري خواهند بود
. رات مسـتقيم آمـوزش، شـماري از تـأثيرات غيرمسـتقيم نيـز در پژوهشـها ذكـر شـده اسـت          عالوه بر تأثي

. پژوهشها حاكي از اثر مستقيم باسواد شدنِ مادر بر روي سالمتيِ فرزندانش در كشورهاي در حـال توسـعه هسـتند   
عملكرد بهتـري در  وري بيشتري نسبت به كودكان ناسالم داشته باشند و در نتيجه  كودكان سالمتر ممكن است بهره

بـه همـين ترتيـب، پـدر و مـادري كـه داراي آمـوزش بـاالتري هسـتند ممكـن اسـت            . مدرسه از خود نشان بدهنـد 
خـانوادة  . هـاي كـوچكتر خواهـد بـود     تري در مورد تنظيم خانواده بگيرند كه نتيجة آن خـانواده  تصميمات آگاهانه

افزايش مشـاركت پـدر و   . ري صرف تربيت فرزند كنندتوانند وقت بيشت كوچكتر بدين معناست كه پدر و مادر مي
مادر در پرورش فرزند ممكن است موجب عملكرد بهتر كودك در مدرسه شود و او را ترغيب كند كـه آمـوزش   

  . خود را بيشتر ادامه دهد
برخي مخالفتهايي كه با نتايج مطالعات تجربي ابراز شده بخـاطر معيارهـاي متفـاوت سـنجش آمـوزش و      

پيش از مرور پيشينة پژوهشـها دربـارة آمـوزش و رشـد اقتصـادي، بـه       . وناگونِ سرماية انساني بوده استتعاريف گ
  .ارة روشهاي سنجش آموزش پرداخته مي شودبحث درب

                                                 
1- productivity 
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  و سرمايه انساني آموزش  سنجشِ -2-2
سپري  آل براي سنجش آموزش فرد بايد داراي چندين مؤلفه باشد، از جمله شمار سالهاي يك معيار ايده

سـاخت معيـاري   . آموز يـا دانشـجو   شده در مدرسه و دانشگاه، كيفيت تحصيل، ماهيت مواد درسي، و تالش دانش
شده در محل تحصـيل   از ميان آنها، تنها شمار سالهاي سپري. گيري كند دشوار است اندازه ها را دقيقاً  كه اين مؤلفه

ها مانند كيفيت آموزش يا تـوان و تـالش فـرد را از راه     جنبه توان حتي برخي مي. توان مستقيماً مالحظه نمود را مي
  .هايي مورد توافق همگان نيست چنين آزمون 1هاي استاندارد تعيين كرد؛ اما پاياييِ آزمون

پردازد، شـمار سـالهاي    در تحليل اقتصاد خرد كه به مطالعة نوسان درآمدها به عنوان تابعي از آموزش مي
آسـاني در   هـايي بـه   ايـن روش مزايـايي دارد زيـرا چنـين داده    . شود در نظر گرفته مي تحصيل اغلب متغيري مستقل

. كنـد  شده را لحاظ نمـي  ود ميان كيفيت آموزشهاي دريافتجهاي مو يافته وجود دارد، اما تفاوت كشورهاي توسعه
: م مشـكالتي دارد ايـن روش هـ  . ردبندي ك راه ديگر اين است كه افراد را بر اساس باالترين مدرك تحصيلي دسته

  .آيد براي نمونه، فردي كه تقريباً در حال اتمام دانشگاه است هنوز ديپلمة دبيرستان به شمار مي
از . كننـد  در تحليل اقتصاد كالن، اقتصاددانان اغلب متغيري را بـراي سـرماية انسـاني وارد محاسـبات مـي     

باشد، سنجش  آموزش، تجربة كاري، و سالمتي مي ها مانند آنجايي كه سرماية انساني دربرگيرندة طيفي از ويژگي
هرگونه معيار سنجشِ كلِ سرماية انسـاني يـك كشـور بايـد داراي ايـن      . مستقيم سرماية انساني بشدت دشوار است

بايد دربرگيرندة طيف وسيعي از معيارهايي باشد كه ) 2بايد در همة كشورها قابل مقايسه باشد؛ ) 1: ها باشد ويژگي
هـاي مربـوط بـه آن     بايد آن عناصري از سرماية انسـاني را دربرگيـرد كـه داده   ) 3دهند؛  اني را شكل ميسرماية انس

  . پذير باشد موجود يا تخمين
از آنجـايي كـه   . انـد  پژوهشهاي فراواني به بحـث و محاسـبة معيارهـاي سـنجش سـرماية انسـاني پرداختـه       

اقتصـاد اسـت، ميـانگين سـالهاي تحصـيل در ميـان        آموزش نيروي كار يك مؤلفة كليديِ سرماية انسـاني در يـك  
بـا ايـن حـال، اسـتفاده از      .اي براي تخمين سرماية انساني در يك اقتصـاد بـه شـمار آيـد     تواند مؤلفه نيروي كار مي
. سـازد  پنهـان مـي  ) تواند بر پتانسيل رشد يك اقتصـاد تأثيرگـذار باشـد    كه مي(پيشرفت تحصيلي را   ميانگين، توزيعِ

تواند سريعتر از اقتصادي كه در آن گروه  اند مي مند شده ه در آن بيشترِ افراد از ميزان اولية تحصيل بهرهاقتصادي ك

                                                 
1- reliability 
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سواد هستند رشد كند، چرا كـه پِــيامدهاي    سواد يا كم كوچكي از افراد داراي آموزش عالي هستند و بقية افراد بي
  . شود ز افراد در حالت قبلي ميداري نصيب شمار بيشتري ا خارجي مثبت آموزش در سطح خانه

معيارهـاي  . شود ساز مي تصحيح تفاوتها در كيفيت آموزش مشكل سرماية انسانيِ يك اقتصاد،در برآورد 
هـاي كتابخانـه، شـمار     كمي كه براي سنجش كيفيت پيشنهاد شده است عبارتند از هزينـه بـه ازاي دانشـجو، هزينـه    

هـيچ اجمـاعي بـر    . و نسبت دانشجو به هيأت علمـي  …و مديران، مدارك دكتري كسب شده از سوي هيأت علمي 
بـراي نمونـه، اخيـراً    . آل اين معيارها براي بدست آوردن شـاخص كيفيـت آمـوزش وجـود نـدارد      سر تركيب ايده

تواند شاخص خوبي براي كيفيت آمـوزش   آموز نمي پژوهشي به اين نتيجه رسيده است كه هزينه به ازاي هر دانش
  مـثالً نسـبت پـايينِ     دهـد،  تنهايي اطالعات چنداني دربارة كيفيت آموزش به ما نمـي  از اين معيارها بههر يك . باشد

  . گويد دانشجو به هيأت علمي هيچ چيزي دربارة توانايي آن هيأت علمي براي تدريس به ما نمي
. نيسـتند عيـب   تكنيكهاي بكاررفته براي سنجش آمـوزش افـراد و سـرماية انسـاني كـلِ يـك اقتصـاد بـي        

معيـار سـنجش ابعـاد گونـاگون آمـوزش و سـرماية انسـاني مـوجي          » بهترين«اختالف نظر ميان پژوهشگران دربارة 
هاي پژوهشهاي تجربي براي تعيين تأثير واقعيِ آموزش بر درآمد افراد و نـرخ رشـد اقتصـادي     شود مقايسة يافته مي

  . دشوار شود
  

  دنظرية اقتصاد خُــرثير آموزش در أت -2-3
مردم تـا جـايي در آمـوزش    . كوشد تأثير آموزش بر درآمد يك فرد را تعيين كند تحليل اقتصاد خرد مي

يك سال تحصيل بـه  . باشد 1آموزش بيشتر برابر با سود نهايي) شدة يا تمام(كنند كه هزينة نهايي  گذاري مي سرمايه
شـود بـا افـزايش درآمـد او موجـب       ار مـي گذاري در سرماية انساني، وقتي آن شخص وارد نيروي ك عنوان سرمايه

گـذاري در سـرماية انسـاني بـه      كه آموزش را نـوعي سـرمايه    شود در ادامه مدلي بررسي مي. شود بازدهي مالي مي
  .آورد شمار مي

  

  2مينسـر دستمزدمعادلة  -2-3-1
ربة شـخص بـر   مينسر مدلي پركاربرد براي تحليل اين نكته است كه چگونه آموزش و تج دستمزدمعادلة 

فرض اصلي اين مدل اين است كه همة سالهاي تحصيل داراي نـرخ بـازده    پيش. گذارد او تأثير مي) درآمد(حقوق 
                                                 

1- marginal benefit 
2- Mincerian Wage  Equation 
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ايـن  . يابـد  برابر براي شخص هستند، بدين معني كه يك سالِ مهد كودك به اندازة يك سالِ دانشگاه اهميـت مـي  
فرض دوم اينكه هزينة يك سال اضـافه  . حصيل استاي خطي ميان سوابق حقوق و سالهاي ت فرض حاكي از رابطه

نهايتـاً اينكـه   . توانسـت در آن سـال كسـب كنـد     اي است كه شـخص مـي   رفته براي تحصيل برابر با درآمد از دست
  .كيفيت تحصيل در اين مدل جايگاهي ندارد

بـا هـدف    دانـد، افـراد   گـذاري در سـرماية انسـانيِ فـرد مـي      از آنجايي كه ايـن مـدل آمـوزش را سـرمايه    
از . كنند كه چند سـال آموزششـان را ادامـه دهنـد     سازيِ ارزش فعليِ درآمدهاي درازمدت خود، انتخاب مي بيشينه

  :كنند تا متغير زير را بيشينه كنند را انتخاب مي) شمار سالهاي تحصيل( sنگاه رياضي، افراد 

               )1(    : تابع بهينه
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)          )              2(       :منوط به ) ( ) ( )SgSMSM r −= τ  
PV1 :     ،معرف ارزش حال درآمـدهاي فـرد مـي باشـدr :   ،نـرخ بهـرهγ :     ،درآمـد فـرد در زمـان تحصـيل

Mt(S) : ،درآمد فرد پس از فراغت از تحصيلt : ،كل مدت زمان اشتغال فردS :  سالهاي تحصيل  
نخستين عبارت در اين تابع ارزش كنـونيِ حقـوق فـرد را    . هينه نمايانگر ارزش كنونيِ حقوق درازمدت استتابع ب 

رفتند درآمد داشتند،  اگر به مدرسه نمي فرض شده است كه افراد. دهد تحصيل مي كند نشان ميدر زماني كه وي 
عبـارت دوم در ايـن تـابع    . نظر كـرد  صرفتوان  شود و از اين نخستين عبارت مي برابر با صفر مي γدر اين صورت 

ريـزي   شـود تـا پايـان افـق برنامـه      شدة درآمدهاي درازمدت از زماني كه شخص استخدام مي نمايانگر ارزش تنزيل
شود كـه تـابعي از تجربـه، آمـوزش و      نشان داده مي Mt (S)با  tدرآمد در دورة . شود نشان داده مي Lاست كه با 
نشـاندهندة سـالهاي    sاز آنجايي كه . براي درك معادلة مينسر ضروري است Mτ(S)درك درست . توانايي است

كـه تـأثير    g(τ-s): داراي عبارت دومي هم هسـت  Mτ(S)معادلة . صعودي باشدsبايد در  M(S)تحصيل است، 
تـر  غيرصعودي است زيرا صـرف وقـت كم   sدر  (.)gتابع . دهد نشان مي τرا بر درآمد فرد در دورة  (τ-s)تجربه 

حال اگر از معادله فوق مشـتق رياضـي گرفتـه شـود،      .شود مي τدر مدرسه منجر به تجربة كاريِ بيشتر در هر دورة 
   :نتايج زير حاصل خواهد شد

   در تابع بهينه Mτ(S)با جايگزيني قيد براي 
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1 - Present Value 
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   :دهد با جمع معادلة زير را به ما مي بازنويسي و    
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  :رسيم مي) 5(به معادلة  (.)Gبا تعريف يك تابع جديد يعني 
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  :اگر از معادله فوق لگاريتم گرفته شود خواهيم داشت
          )6(  ),(ln)1ln()(lnln rsLGsrsMPV −++−= 

  :رسيم به رابطة زير مي rبه  ln(1+r)با ميل  
          )7(  ),(ln)(lnln rsLGrssMPV −+−≈ 

بدين معنا كـه آمـوزش   (كوچك است  Lدر مقايسه با  sنسبتاً بزرگ است، و  rاگر فرض كنيم كه 
، )مان كوچك اسـت  يي دارد و كسري از عمر ما كه براي آموزش صرف شده در برابر تجربه كارينرخ بازده باال

ظر ممكن است ثابت در ن ln G(L-s,r)در نتيجه . كمينه باشد sو  G(L-s,r)شود كه رابطة ميان  آنگاه فرض مي
  :را بصورت زير بازنويسي كنيم) 7(توانيم رابطة  گرفته شود و مي

          )8(  constant)(lnln +−≈ rssMPV      

افراد داراي توانايي بيشتر ممكن است داراي سود نهاييِ باالتري در ازاي ادامـه آمـوزش از لحـاظ توليـد     
تفاوت در توانايي ممكن است موجب شود ارزش كنوني درآمد درازمدت از فـردي بـه فـرد ديگـر     . درآمد باشند

شود انتظـار داريـم افـراد بـا توانـاييِ       گذاري در مورد سود اتخاذ مي هاز آنجايي كه تصميم براي سرماي(متغير باشد 
 εبـا   lnPVو جـايگزينيِ   lnM(s)بـراي   )8(بـا حـل معادلـة    ). ذاري بيشـتري كننـد  گ باالتر روي آموزش سرمايه

  :رسيم ، به معادلة زير مي)عبارت خطايي كه نشاندهندة تفاوتهاي فردي در ارزش كنوني درآمد درازمدت است(
          )9(  lnM(s)= constant+rs+ε 

را بـا سـالهاي تحصـيل و    ) اي يعني در بدو ورود به نيروي كار با هـيچ تجربـه  (حقوق اولية فرد ) 9(معادلة 
بـا   τاي بـراي درآمـد بسـازيم كـه حقـوق كـارگر را در مـدت         توانيم معادلـه  حتي مي. سازد تواناييِ وي مرتبط مي

به عنوان تـابعي از   τكنندة حقوق در دورة  بيان )2(معادلة . او مرتبط سازد  ربة كاريِجسالهاي تحصيل، توانايي، و ت
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بكـار بـريم    )2(را با ساختار معادلة  )9( شده در معادلة توانيم رابطة بيان مي. و تجربة كاري است M(s)حقوق اوليه 
  .دست يابيم τبراي هر دورة ) درآمد(تا به يك معادلة حقوق 
  :بينيم كه مي )2(اريتم معادلة با گرفتنِ لگ

        )10(  ln Mτ(s) + ln g( τ– s) = ln M(s) 

  :داريم ln M(s)براي )10(در ) 9(با جايگزيني  نهايتاً 
        )11(  Ln Mτ (s) = constant + rs + ln g( τ+s) + ε 

سـالهاي تجربـة كـاري، و     به عنوان تـابعي از سـالهاي تحصـيل،    τكننده درآمد در دورة  بيان) 11(معادلة 
  .وانايي استت

طبـق ايـن مـدل، آمـوزش بـر      . نمايانگر نرخ بازده به ازاي يك سال تحصيل است) 11(در معادلة  rشيب 
دهد هنگام ورود به نيروي كار، شغل پـردرآمدتري  افزايد و بنابراين به وي امكان مي فرد مي دانش و سرماية انسانيِ

كنـد كـه شـايد آمـوزش      به اين امكـان توجـه مـي    1اي اسپِـنس سر، مدلِ سيگنالي يا نشانهدر برابر مدل مين. برگزيند
گيـرد كـه آمـوزش چيـزي بـه سـرماية انسـانيِ فـرد          مدل اسپنس فرض مي. صـرفاً نشانه يا سيگنالي از توانايي باشد

از آن ) دانشـجويان (آمـوزان   كنـد كـه توانـاترين دانـش     افزايد، بلكه سيستم آموزشـي ماننـد فيلتـري عمـل مـي      نمي
در حـالي كـه تعـابير    . كيفيـت كـارِ شـخص در بـازار كـار اسـت      » نشانة«از اينرو، داشتنِ آموزش بيشتر . گذرند مي

دارند كه پاسـخهاي قطعـي    ابراز مي 2گوناگوني از تأثير آموزش بر سرماية انسانيِ فرد وجود دارد، كروگر و ليندال
روشـني حـاكي از آن اسـت كـه آمـوزش صـرفاً       ه گرچه شواهد فراوان ببراي چنين پرسشهايي هنوز وجود ندارد، 

  . نشده نيست جايگزيني براي تواناييِ مشاهده
  

تحصيل در سراسر جهان را بررسي و نتايج را  نرخ بازدهي  خير مرتباًاهاي  هدر ده 3جورج ساكاروپولوس
روش وي خطـاي همزمـاني را   . ده اسـت كشـور پيـاده كـر    61هـاي   منتشر كرده است؛ وي مدل مينسر را رويِ داده

 ه كـه پيشـتر گفتـه شـد نـرخ بـازدهي      كه احتمـاالً همانگونـ  (گيرد  استاندارد را بكار مي OLSگيرد، بلكه  دربرنمي
تحصـيل در   هاي نسبي ميان نـرخ بـازدهي   فاوتبا اين حال، اگر تنها ت). كند تحصيل را كمتر حد واقعي برآورد مي

باشد، نه خود مقادير صريحِ بازگشت، آنگاه نتايج ساكاروپولوس همچنان ارزشمند كشورهاي گوناگون مدنظرِ ما 
  :هاي پژوهشِ وي بدين شرح است خالصة يافته. خواهد بود

                                                 
1- Spence’s Signaling Model  
2- Krueger and Lindahl 
3- George Psacharopoulos 
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 .درآمد اغلب بيشتر است در كشورهاي كم نرخ بازدهي آموزش •

•   ل مـورد انتظـار فـرد در كشـورهاي در حـا      تحصيل در دبستان ارزشمندترين سهم را در درآمـد
 .توسعه دارد

 .يابد متناسب با سطح آموزش و درآمد سرانة كشور كاهش مي نرخ بازدهي •

 .شود باالتري نسبت به پسران مي حصيلِ دختران منجر به نرخ بازدهيگذاري در ت سرمايه •

كرده معموالً در بخش خصوصيِ رقابتي بيشتر از  افراد تحصيل ميان افراد نيروي كار، درآمد در •
 . تبخش دولتي اس

آمـوزان در كشـورهاي در حـال توسـعه بطـور       دانش. است ز كاهش نرخ بازدهي آموزشها حاكي ا يافته
ايـن  . كننـد  مـي  صـرف آمـوزش   يافته ميانگين تعداد سالهاي كمتري را نسبت به همتايانِ خود در كشورهاي توسعه

تحصيل داشته  بازدهي بيشتري بانرخ بايد  كشورهاي فقير بدين معناست كهآموزان در  عدم آموزش در ميان دانش
هـر سـطحي از آمـوزش در     كند زيرا نرخ بازدهي ه را تقويت ميهاي تجربي ساكاروپولوس اين ديدگا يافته. باشند

تواند نـرخ بـاالي    ديدگاه مشابهي مي. ترين ميزان را دارد افريقا باالترين ميزان و در كشورهاي پيشرفتة صنعتي پاين
تـر از   بويژه در كشورهاي در حال توسعه آموزش دختران بسـيار عقـب  . را توجيه كند ران به آموزشتبازگشت دخ
براي نمونه، طي دهة گذشته، در كشورهاي بوركينافاسو، چاد، و نيجر نسبت دختر به پسـر در دبسـتان   . پسران است

  .بوداز آن بدتر افغانستان است كه در همان دوره همان نسبت يك به دو . تقريباً دو به سه بود
هاي ساكاروپولوس شواهدي به نفع كيفيت تحصيليِ باالتر به  آل مانند موارد فوق، يافته هاي ايده در نمونه

سازي رفاه عمومي در چنين مـوردي نيازمنـد ايـن اسـت      بيشينه. كنند عنوان ابزاري براي بهبود رفاه عمومي ارائه مي
عدالتي در دسترسيِ افراد به تحصيل  راين، نبايد هيچگونه بيبناب. كه سود نهاييِ تحصيل براي همة افراد يكسان شود

  .وجود داشته باشد
ت مهـم اسـ  . تحصيل را بيابد، نه نرخ اجتماعي آن را زدهيمدل مينسر در پِـي آن است كه نرخ انفراديِ با

گـذاري   يهكلي بـه سـرما   حالت دوم معياري براي سنجش بازدهيچرا كه  كه ميان اين دو تمايز در نظر گرفته شود
 منـد بـه نـرخ اجتمـاعيِ بـازدهي      قـه از ديدگاه سياستگذاري، شايد بيشـتر عال . گذارد در آموزش را در اختيار ما مي

تـوان آنهـا را از طريـق معـادالت درآمـد       دهد كه نمي زيرا تأثيرات تحصيل روي جامعه را نشان مي اشندآموزش ب
  .فردي تخمين زد
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را در نظـر   يـك دولـت  . آيـد  ذاري به كار ميصيل در عرصة سياستگتح ا اين حال نرخ انفراديِ بازدهيب
بـا فـرض اينكـه سـطح اوليـه      . كند از طريق تحصيل، شرايط اقتصـادي مـردم را بهبـود بخشـد     بگيريد كه تالش مي

هـاي خـود را روي    موفقيت تحصيلي در ميان اين جمعيت پايين باشد، كار عاقالنة دولت اين خواهد بود كه هزينـه 
ايـن بـدان معنـا نيسـت كـه دورة راهنمـايي و       . كننـد متمركـز كنـد    شمار كودكاني كه دبستان را تمـام مـي  افزايش 

فـردي بـه دورة دبسـتان بـا توجـه بـه        بلكه منظـور ايـن اسـت كـه نـرخ بـازدهي      دبيرستان بايد ناديده انگاشته شود؛ 
ايـن جامعـه كـه داراي ميـانگين      در درون 1هـا  زيرجامعـه . گذاريِ سودمندتري خواهد بود درآمدهاي فردي سرمايه
هاي بـاالترِ   ليل آن نرختري هستند بايد از آموزش بيشتري برخوردار شوند كه البته باز هم د موفقيت تحصيلي پايين

  . تحصيل در اين جوامع است بازدهي
نه همانگو. بيني درآمد افراد است معادلة درآمد مينسر ابزاري مناسب براي پيشبطور كلي مي توان گفت 

شوند كـه تـا حـد زيـادي بـا ايـن بيـنش         هايي مي هاي تجربي با استفاده از اين مدل منجر به يافته تحليل كه بيان شد
ان را در عرصـة   كاربرد گذاري در آموزش نسر روي بازدهي فردي سرمايهتمركز معادلة درآمد مي. همخواني دارند

معادله مينسر به منظور برآورد ميانگين هندسيِ درآمد در   تالشهايي براي تعميم دادنِ. كند سياستگذاري محدود مي
  .يك اقتصاد به عنوان تابعي از ميانگين آموزش نيروي كار صورت گرفته است

  

  نظرية اقتصاد كالن درثير آموزش أت -2-4
بـا اسـتفاده از   . پـردازد  سـرانه مـي   توليـد ناخـالص داخلـي    تحليل اقتصاد خرد رشد به بررسـي نـرخ تغييـر   

درك بهتري از اثرات پِيامـدهاي   توان اقتصادي در بـعد كالن مي هاي كلي براي بررسي رابطة آموزش و رشد هداد
اين پيامدهاي خارجي در برآوردهاي فردي معادلـة درآمـد مشـهود    . رماية انساني بر رشد به دست آوردخارجي س

يين اثرات پيامدهاي خارجيِ سرماية انسـاني  تع. اما در مجموع، تأثير خالص آنها ممكن است مشهودتر باشد. نيست
   .بپردازند» مينسر-ماكرو«شد تا به برآورد معادلة درآمد 2اي براي كارِ هكمن و كلنو انگيزه

گرفت، اساس تحليـل اقتصـادي اسـت، امـا      وكالسيك رشد، كه در ميانة سدة بيستم ميالدي شكلئمدل ن
وكالسـيك را  ئ، پژوهشـگران مـدل ن  1990در دهـة  . شـود  كي قائـل نمـي  تمايزي ميان سرماية انساني و سرماية فيزي

اي از  بخـش عمـده  . نهادهـاي دولتـي و انباشـت سـرماية انسـاني تأكيـد كنـد        اي بسط دادند كه بر سياسيتها و بگونه
در چرا اقتصادهاي پيشرفته با وجود بازده نزولـي  «خير دربارة رشد به دنبال پاسخ به اين پرسش است كه اتحقيقات 

                                                 
1- subpopulations 
2- Heckman and Klenow 
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هـايي از همـين مـدلها در رأس     شـكل . 1»تواننـد در درازمـدت دوام بياورنـد    انباشت سرماية انساني و فيزيكـي، مـي  
  .پژوهشهاي كنوني دربارة رشد قرار دراد

  
  

  : 2مينسر -معادلة ماكرو -2-4-1
ر متغيـر  دلة درآمد مينسر حاصل جمع افراد بر مبنايي ساالنه اسـت و از ميـانگين هـ   انسخة اقتصاد كالن مع

  :اي از اين معادله است اين مثال ساده. كند استفاده مي
        )12(  τττττ εββ ++= SinY g

10  

) (به عنـوان تـابعي از ميـانگين آمـوزش كـارگر      ) (نشاندهندة لگاريتم هندسيِ ميانگين درآمد ) 12(معادلة 
  ). شود نمايش داده مي τكه با انديكس (رد پذي مشاهدات بطور ساالنه انجام مي. است

كننـد تـأثير پيامـدهاي     مينسر تـالش مـي   -هاي فردي از طريق مدل ماكرو هكمن و كلنو با تجميع ويژگي
از آنجـايي كـه بيشـترِ اقتصـادها يارانـة      . را بررسي كنند توليد ناخالص داخلي خارجي سرماية انساني بر رشد سرانة

كنند، هـدف هكمـن و كلنـو از بكـارگيريِ معادلـة       هاي سرماية انساني صرف مي گذاري قابل توجهي را در سرمايه
گـذاري روي سـرماية    مينسر تعيين اين نكته است كه آيا تصميمات سيستمهاي اقتصادي در زمينـة سـرمايه   -ماكرو

  :كنند آنها كارآمديِ چنين تصميماتي را اينگونه تعريف مي. انساني كارآمد هست يا نه
اجتمـاعيِ   NPV3دهـد كـه    گذاري ناكافي در زمينة سـرمايه انسـاني زمـاني رخ مـي     سرمايه
هـا   يارانـه . خصوصـي در ايـن زمينـه شـود     NPVگذاري در سرماية انساني بيشـتر از   سرمايه

خصوصي و اجتماعي بوجود  NPVزماني قابل توجيه است كه در غياب آنها شكافي ميان 
  4.بيايد

آمـوزش   ن نـرخ اجتمـاعي و خصوصـيِ بـازدهي    اندازة شكاف بـالقوه ميـا  هكمن و كلنو به منظور تعيين 
آنهـا بـا   . ددهند تا پيامدهاي خارجي سرماية انساني از آموزش را نيز پوشـش دهـ   اي تغيير مي معادلة مينسر را بگونه

انفـرادي،   مينسر در كل كشور با برآوردهاي معادلة درآمد مينسر اقتصاد خرد -هاي ماكرو مقايسة نتايج رگرسيون 
  .كنند اقدام به بررسي بزرگيِ پيامدهاي خارجيِ سرمايه انساني ناشي از آموزش مي

                                                 
1- Barro, Robert J. (2002) 
2- The Macro-Mincer Equation 
 ارزش فعلي خالص -3
4- Heckman, James and Klenow, Peter. (1997) “Human Capital Policy.” 
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كنند تا چندين موضوع مربـوط بـه تفاوتهـاي سـرماية      آنها چندين جرح و تعديل در تحليل خود وارد مي
الً همبستگي مثبتـي بـا   آموزش احتما ا بر اين باورند كه نرخ بازدهيآنه. فيزيكي سرانة كشورها را نيز پوشش دهند
به همين ترتيب، شهروندان كشورهايي كه اميد زندگي بيشـتري دارنـد   . موجوديِ سرماية فيزيكيِ يك اقتصاد دارد

شـوند كـه نـرخ     ، متوجـه مـي  آنها بعد از پرداختن به اين موضـوعات . تري براي ادامة آموزش نيز دارند انگيزة قوي
بـازدهي   9/9%بـا ميـانگين    بـوده اسـت؛ مـورد اول    7%حـدود   1960 و در 6/10%حدود  1985در  بازدهي آموزش

برداشت هكمن و كلنو اين است كه اين نتايج مـدركي در  . در مطالعات ساكاروپولوس قابل مقايسه است آموزش
  .آيد رد يا تأييد پيامدهاي خارجي سرمايه انساني به شمار نمي

لت اياالت متحد براي آموزش عالي كارآمد اسـت بـه   هاي دو زنند كه سطوح فعليِ يارانه آنها تخمين مي
آنهـا بـا در   . بيشتر از نرخ بازگشت خصوصـي باشـد   30%آموزش  بازدهي) اجتماعي و خصوصيِ(رخِ شرط آنكه ن

ساكاروپولوس به عنوان برآوردي براي نرخ خصوصي بازگشت به تحصـيل، چنـين بـرآورد     9/9%نظر گرفتنِ نرخ 
از آنجـايي كـه بـاالترين بـرآورد آنهـا بـه چنـين        . باشـد  13%تا  12%به تحصيل بايد  كنندكه نرخ كليِ بازگشت مي

  .پردازد توان نتيجه گرفت كه دولت اياالت متحد بيش از حد براي آموزش عالي يارانه مي رسد، مي اي نمي گستره
يي نتايج مطالعات هكمن و كلنو حاكي از آن است كـه آمـوزش صـرفاً نشـانة چيـزي نيسـت بلكـه كـارا        

تـر از   مينسـر بـه طـرز معنـاداري پـايين     -شود كه ضريب ماكرو اين نتيجه از اين حقيقت گرفته مي. ديگري هم دارد
مينسر بايد از برآورد ميكرو بسـيار  -برآورد ماكرو  اي، طبق مدلِ سيگنالي يا نشانه .مينسر نيست -برآوردهاي ميكرو

  .وريِ كارمندان دارد ناچيزي براي بهره زيرا فرض بر اين است كه آموزش سود ،تر باشد پايين
  

  نظرية رشد جديدكاربرد سرمايه انساني در  -2-4-2
منـابع را ميـان توليـد كـاال و      اي كه عوامل ئوكالسيك بگونهبا افزودن بخش تحقيق و توسعه مدل رشد ن

بِ دانـش  بـراي كسـ   اي تعمـيم داد تـا تصـميم    نـه وكالسـيك را بگو ئتوان مـدل ن  بندي كنند، مي توليد دانش تقسيم
هـا تالشـهايي بـه     كـه در پيشـينة پـژوهش    بايد خاطرنشان كرد  ية رشد جديد،پيش از پرداختن به نظر. زا شود درون

مدل يـادگيري عملـيِ   . زا در مدلهاي رشد قلمداد كنند اند تكنولوژي را جزئي درون خواسته خورد كه مي چشم مي
منتشـر   1962ان محصول فرعيِ توليد سرمايه يا كاال بوجود بيايد، در تواند به عنو ، كه طي آن دانش جديد مي1اَرو

                                                 
1- Arrow, Kenneth J. (1962) 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



٢١ 
 

  
 

گذاري روي سرماية انسـاني محـرك رشـد تكنولوژيـك      ، كه چند سال بعد منتشر شد، سرمايه1در مدل اوزاوا. شد
  .است

كه در واقع بقية تمركـز مـا هـم روي آن خواهـد بـود زيـرا        رية رشد جديد پرداخته مي شوداكنون به نظ
كـه   اي از يـك مـدل رشـد جديـد پرداختـه مـي شـود        نخست به مثال ساده. زيادي به آن معطوف شده است توجه

شـود   ترِ مدل كه شامل سرمايه انسـاني مـي   ما دربارة مورد كلي. شود وتي ميان سرماية انساني و فيزيكي قائل نمياتف
از ايـن   τ، خروجـي در زمـانِ   2گـالس دا-با فرض يك تابعِ توليد كـاب ) سازي به منظور ساده. (بحث خواهيم كرد
  :قرار خواهد بود

        )13(  ( )[ ] ( )[ ] α
ττ

α −−−= 111 LaAKaY LrKt        0<α<1 

در   دهد كه در بخش تحقيق صرف شـده اسـت،   كسري از حجم سرمايه را نشان مي در معادلة فوق، 
بـه همـين ترتيـب،    . ليد كاال شده استنشاندهندة كسري از حجم سرمايه است كه صرف تو حاليكه 

نماد نيروي كاري است كـه   نشاندهندة نيروي كاري است كه در بخش تحقيق بكار رفته است و 
 و  ،τنماد نيـروي كـار در زمـان     ،  τنشاندهندة حجم سرمايه در زمان  .براي توليد كاال بكار رفته است

در ) شـود  ها دانست كه در اين صورت شامل سرمايه انساني نيز مي توان آن را دانش و ايده كه مي(نماد تكنولوژي 
τ زمان است.  

كه چگونه تخصيص وروديهـا   شود، بايد توجه كرد مدل تعيين ميدرون  از آنجا كه سطح تكنولوژي در
داگـالس  -كـاب   ماهيـت . گـذارد  ادي بر نرخ رشد تكنولوژي تأثير مياز سوي سيستم اقتص) نيروي كار و سرمايه(

  .را اينگونه نوشت مشتق زمان تا دهد  مي را امكان اين مدل اين
  توان يك تابع توليد براي تكنولوژي در نظر گرفت كه  ، نرخ تغيير تكنولوژي، را مي)14(معادلة 

        )14(  ( ) ( ) θ
τ

γ
τ

β
ττ ALaKaBA LK=&  

 
يـك پـارامتر شـيفت     B.دهـد  گذاري در تحقيق و توسعه را ارائه مـي  سرمايه زدهيمدلي از با) 14(معادله 

آن را بـراي سـادگي    توان كه مي( تا تغييرات نرخ موفقيت تحقيق و توسعه آن را تغيير داد توان ست كه ميبيروني ا
نقش مهمـي در ايـن    θ. شوند تعريف مي) 13(ر متغيرها همانند معادلة ديگ. را به حساب آورد) گرفتدر نظر  يك

. محـدوديتي نـدارد   θگسـترة  . دهـد  كند، يعني اثر دانشِ كنوني روي توليد دانش جديد را نشان مـي  مدل بازي مي

                                                 
1- Uzawa, Hirofumi. (1965) 
2- Cobb-Douglas production function 
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 از سـوي ديگـر،  . مثبـت اسـت   θدهندة بنيانهاي الزم براي كشف دانش جديد باشد، آنگـاه   اگر دانش گذشته ارائه
هـاي سـاده را انجـام دهـد، امـا عمـل كـردن بـر پايـة ايـن            ممكن است براي جامعه آسانتر باشد كه نخست كشـف 

  .منفي استθدر اين مورد، . ها دشوار خواهد بود كشف
. ثـابتي را نشـان دهـد    1»بازده نسـبت بـه مقيـاس   «در اين مدل، نيازي نيست كه تابع توليد براي تكنولوژي 

هاي ثابت تجهيزات كه بخش الينفك تحقيـق   بسته به سطح تعامل ميان پژوهشگران و هزينهكند كه  بيان مي 2رومر
اي ممكن است رخ دهد  سناريويي كه چنين بازده نزولي. است، امكان بازده نزولي در توليد تكنولوژي وجود دارد

جـا در يـك دورة   شود كـه يـك كشـف در چنـدين      ها منجر به اين مي جايي است كه تعامل ضعيف ميان دانشگاه
خبـر اسـت، دو برابـرِ منـابع بـراي       از آنجايي كه هر نهاد از وجود تحقيقات نهاد ديگر بي .پيوندد زماني به وقوع مي

از سوي ديگر، افزايش بازده نسبت به مقياس در توليـد تكنولـوژي   . شود دنبال كردن يك هدف واحد مصرف مي
توانـد اثـري    هـا مـي   گذاشـتن ايـده   بـه اشـتراك  . وهشـگران حاصـل شـود   تواند از راه ميزان باالي تعامل ميـان پژ  مي

غيرثابـت را روي  » بـازده نسـبت بـه مقيـاس    «رومر بحث خود دربـارة  . كننده بر توليد تكنولوژي داشته باشد تقويت
را قـانوني  ) و اجـراي آن (وي قـانون ثبـت اختراعـات    . كنـد  امكان استثناكردنِ پيشرفتهاي تكنولوژيك متمركز مي

اگـر  . تواند استثنا شود و بازده نسبت به مقياس توليد تكنولـوژي را كـاهش دهـد    داند كه از طريق آن دانش مي مي
تكنولوژي بطور انحصاري ثبت شـود، ديگـر شـركتها ممكـن اسـت منـابع خـود را صـرف مهندسـيِ معكـوس آن           

دهد و مانند اين است كـه دوبـاره چـرخ را     اين كار منابع را به هدر مي. تكنولوژي نمايند تا بتوانند وارد بازار شوند
  .اختراع كنيم

وكالسيك اين است كه افزايش يـا كـاهش در   ئيك تفاوت كليدي ميان نظرية رشد جديد و مدل رشد ن
بازده نسبت به مقياس در تابع توليد تكنولوژي اجازة بازده نسبت به مقياس خـالصِ افزايشـي، كاهشـي يـا ثابـت را      

وكالسيك بـازده نسـبت بـه مقيـاس     ئمدل ن. دهد درون توليد كاال مي) سرمايه و تكنولوژي(شده  براي عوامل توليد
  . گيرد ثابتي را براي توابع توليد در نظر مي

 3»انـداز  نـرخ پـس  «) 1: گيـريم  ما براي سهولت كار، چندين فرض ديگر را نيز براي اين مدل در نظـر مـي  
هـاي   ها در مشتق اين فرض. نرخ رشد جمعيت بيروني است) 3شود؛  سرمايه مستهلك نمي) 2بيروني و ثابت است؛ 

  . زمان براي سرمايه و نيروي كار مشهود است

                                                 
1- returns to scale 
2 -Romer 
3- savings rate 
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        )16(  ττ nLL =&             0≥n  

  
  

انداز  ضرب نرخ پس د سرمايه برابر است با حاصلرش. است τمعادلة انباشت سرمايه در زمان ) 15(معادلة 
)s ( در خروجي كاال در دورةτ ) .(معادلة  )داراي اين فرض است كه نيـروي كـار در هـر دوره بـا كسـري      ) 16

  .كند رشد مي) n(غيرمنفي 
شــرفت هــا و اصــول ايــن مــدلِ ســاده هســتند، يعنــي اينكــه پي  نشــاندهندة ويژگــي) 16(و ) 15(معــادالت 

) 1: در حالـت كلـيِ مـدل، چهـار ورودي اصـلي داريـم      . گذاري عوامل اسـت  تكنولوژيك پيرو تصميمات سرمايه
مدل كلـيِ رومـر سـرمايه انسـاني را معيـار مجـزاي       . شاخص تكنولوژي) 4سرمايه انساني ) 3نيروي كار ) 2سرمايه 

  . داند فعاليتهايي مانند آموزش رسمي و آموزش ضمن خدمت مي اثرات جمعيِ 
نماينـدة دانشـي اسـت كـه      Hشمارد، زيرا  جدا مي) A(را از پارامتر تكنولوژي ) H(رومر سرمايه انساني 

بخـش تحقيـق در ايـن    . يك اقتصاد است) nonrival(شاخصِ تكنولوژي غيررقابتي   Aرقابتي است، در حاليكه 
يه انساني به عنوان وروديِ تابعِ توليد براي دانش است باستثناي اينكه سرما) 14(شده در معادلة  مدل مانند مثالِ ارائه

كـردنِ تحليـل ديناميـك مـدل و بـراي حـذف تحليـل بـاروري،          رومر بـراي سـاده  . جديد در نظر گرفته شده است
) labour(كند كـه عرضـة نيـروي انسـاني      مشاركت نيروي كار، و نوسانات ساعات كار به ازاي كارگر فرض مي

ايـن فـرض عمـدتاً بـه منظـور      . كند كه عرضة كلّ سرمايه انساني نيز ثابت اسـت  ميوي همچنين فرض . ثابت است
  . كردنِ تحليل به تعادلهايي با نرخ رشد خروجيِ ثابت در نظر گرفته شده است ساده

دهندة دشـواريِ   نشان تصميم رومر براي ساده كردن مدل با فرض رشد صفر نيروي كار و سرمايه انساني
تواند توضيح كـاملي ارائـه دهـد زيـرا      با پذيرفتن اين نكته كه اين مدل نمي. عمومي استحل مدلهاي رشد جديد 

خيـر نظريـة رشـد    اكند، بايد گفت مدل رومر نقطـة آغـازي بـراي پژوهشـهاي      را مسلم فرض مي Lو نيز  Hحجم 
  . دهد سرمايه انساني متغير باشد بيروني بوده است كه اجازه مي

. اين است كه سرماية انسانيِ ناچيزي به پـژوهش اختصـاص داده شـده اسـت    هاي مدل رومر  يكي از يافته
اسـت در   Aوريِ پژوهشـگران كـه ناشـي از افـزايش      دانش اضافي بدين معناست كه افزايش بهـره  استـثنانــاپذيريِ

ژي، شـدة واقعـيِ تكنولـو    در نتيجة اين شكاف ميان قيمت بازار و قيمت تمـام . هزينة تكنولوژي محاسبه نشده است
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كه البته سرمايه انساني هم  ؛رسند شوند و به پاداش خود نمي عوامل درگير در توليد تكولوژي به درستي جبران نمي
  . يكي از اين عوامل است

شود سرماية انساني در  دهد زيرا موجب مي جبران ناكافيِ سرماية انساني نرخ رشد اقتصادي را كاهش مي
گيرد،  از آنجا كه مدل رومر عرضة سرمايه انساني را ثابت در نظر مي. نباشد بخش تحقيقات به اندازة كافي موجود

شود سرمايه انسـاني از   شود، بلكه موجب مي شكاف در بخش تحقيق موجب كاهش عرضة كلّ سرمايه انساني نمي
فـراهم  زاي سـرمايه انسـاني را    تر كه امكـان انباشـت درون   رومر با فرض يك مدل كلي. بخش تحقيق فاصله بگيرد

گـذاري كمتـري در زمينـة سـرمايه انسـاني خواهنـد        گيرد كه در آن افراد سـرمايه  مشابهي را در نظر مي كند، نتيجة 
خير پژوهشـگران اصـالحاتي در   ادر سالهاي . داشت كه منجر به كمبود سرماية انساني در بخش تحقيق خواهد شد

آنها با اين اصالحات مـدلهايي  . زا كنند ساني را درونگذاري در سرمايه ان مدل بوجود آوردند تا تصميمات سرمايه
   .رداي دا طراحي كردند كه معادالت چندگانه

يافته كه رشد را با برآوردهاي سـطحِ سـرمايه انسـاني مـرتبط      مطالعات تجربي در سطح كشورهاي توسعه
د كه اين اثر بسيار بيش از رس مياما در بيشتر موارد به نظر كردند،  ساختند بطور كلي اثري مثبت را شناسايي مي مي

پژوهشـهاي ديگـري از   . واهد اقتصاد خرد مورد انتظار استشد، بويژه در مقايسه با آنچه بر مبناي ش حد برآورد مي
وريِ نيـروي كـار در    در كشورهاي توسعه يافته به منظور بررسي تأثير سرماية انساني بر بهره 1سوي ولف و گيتلمن

OECD بـا وجـود   . 2»وري نيروي كـار دارد  نويسي در دانشگاه ارتباط مثبتي با رشد بهره نرخ نام«دهد كه  نشان مي
هـا و   شود، دسترسـي محـدود بـه داده    وريِ نيروي كار مي شواهد تجربي دالّ بر اينكه آموزش موجب افزايش بهره

روي شاخصهاي سرماية انساني هاي رشد  اي دربارة پاياييِ رگرسيون مالحظه ها ترديدهاي قابل گيري خطا در اندازه
  .كند مطرح مي

پژوهشـگران آن را  . استخراج نكاتي دربارة سياستگذاري از مدل عموميِ نظرية رشد جديد دشوار اسـت 
كنند كه اين مدل در مورد اصول بنيادينِ موضوعِ چگونگي ايجاد نهادهاي محرك توسعه سخني  بدينگونه نقد مي

. زنـد  انـد نمـي   چنداني هم دربارة اينكه چرا بسياري از كشورها در دام فقـر افتـاده  آورد؛ بعالوه، حرف  به ميان نمي
كنند كـه شـكل عمـوميِ آن بـيش از      گيرند، بلكه ادعا مي منتقدان اين نظريه را به خاطر ناقص بودن به تمسخر نمي

وضـوعاتي كـه   م ؛نيـافتگي بپـردازد   آن كلي است كه بتوانـد بـه موضـوعات دشـوارِ خـاص كشـورها ماننـد توسـعه        
  . شود آنها به آساني ميسر نمي  بندي كردنِ فرمول

                                                 
1- Wolff and Gittleman (1993) 
2- Gemmell, Norman. 
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كننـد شـناخت بهتـري دربـارة      مـي ) endogenous(زا  خير كه حجـم سـرماية انسـاني را درون   امدلهاي 
گذاري عظيم در زمينـة   به سرمايه 1رِدينگ. گذارند كاربردهاي نظرية رشد جديد در سياستگذاري در اختيار ما مي

هايي از يارانة انباشت سرمايه انساني  كند و آنها را نمونه در كره و تايوانِ پس از جنگ اشاره مي آموزش و تحصيل
از  1950سـوادي را در دهـة    هر دو كشور ميـزان بـي  . داند كه موجب بهبود چشمگير استانداردهاي زندگي شد مي

بـراي  ) s(يارانة كوچك موقـت   يك«همين شاهدي است بر گفته رِدينگ كه  .طريق يارانة تحصيلي كاهش دادند
تواند براي  هاي تحقيق و توسعه ممكن است موجب شود كه اقتصاد تعادلِ مهارتهاي باال را انتخاب كند و مي هزينه

  .»كند) self-financing(خودش تأمين درآمد داخلي 
آجمولـو  . اسـت ناشي از دو يافته  2زاي آجِـمولو كاربردهاي مناسب در سياستگذاري در مدل رشد درون

كنند  گذاري در آموزش عمومي ندارند زيرا گُـمان مي هاي مناسب براي سرمايه كارگران انگيزه«كند كه  اظهار مي
نچـه  آ. 3»شان خواهد شـد  يافته كه حاصل آموزش است نصيب كارفرمايانِ آينده وريِ افزايش كه آن بخش از بهره
كارگر و كارفرما در مـورد كـاربرد آينـدة تكنولـوژي در محـل       كند مسألة هماهنگي ميان تر مي موضوع را پيچيده

وري  دهنـدة بهـره   هـاي افـزايش   اگر كارگران از شركتها انتظار داشته باشند كـه در آينـده از تكنولـوژي   . كار است
ماهر پس چرا كه ارزش محصولِ نهاييِ نيروي كارِ (استفاده كنند، بيشتر مايِـلند سرماية انساني را امروز فراهم كنند 

اما اگر كارگران بر اين باور باشند كه شـركتها نـوآوري نخواهنـد    ). از بكارگيريِ تكنولوژي افزايش خواهد يافت
آل،  در حالـت ايـده  . ماند كه به دنبال سرمايه انسـاني بيشـتر باشـد    كرد، آنگاه انگيزة چنداني براي كارگر باقي نمي
وري را بكـار   هـاي افزاينـدة بهـره    د و كارفرمايـان نيـز تكنولـوژي   كارگران به دنبال آموزش و آموزش باالتر هسـتن 

گيرند؛ اما نداشتنِ اطالعات درباره اينكه طرف مقابل قصد چه اقدامي دارد ممكن است منجـر بـه ايـن ناكـامي      مي
  .شود كه كارگران اهميتي براي آموزش قائل نشوند و كارفرمايان نيز به دنبال نوآوري نباشند

تواننـد از طريـق آن در    دهـد كـه مـي    مولو چندين گزينه را در اختيار سياستگذاران قرار مـي هاي آجِ يافته
ماليـات بـر سـرمايه    «مـثالً از طريـق   (يارانه براي آمـوزش عمـومي و آمـوزش كـارگران     . صدد رشد اقتصاد برآيند

مـؤثري ملـزم كنـد بـه      حوه نممكن است انگيزه براي تحصيل را تقويت كند بدينگونه كه كارفرمايان را ب) »انساني
كـردنِ تصـميمات كارفرمايـان در زمينـة      تـالش بـراي هماهنـگ   . كارگران در كسب سرمايه انساني كمـك كننـد  

بينـي   آل به نظـر آيـد؛ امـا غيرقابـل پـيش      كنندة نيروي كارِ ماهر ممكن است ايده هاي تقويت بكارگيري تكنولوژي

                                                 
1- Redding, Stephen. (1996) 
2- Acemoglu 
3- Acemoglu, Daron. (1997) “Training and Innovation in an Imperfect Labour Market.” The Review of 
Economic Studies, Vol. 64, No. 3 pp.445-464. 
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هايي  چنين سياستهايي ممكن است سختگيري. سازد دشوار ميبودنِ شوكهاي تكنولوژيك اعمال چنين سياستي را 
بنـابراين، سياسـتهايي كـه قصـد جلـوگيري از عـدم       . را وارد بازار كار كند كه اثري منفي بـر اشـتغال داشـته باشـد    

هماهنگي دارند بايد با ميل به برقراريِ يك اقتصاد بازارمحور به تعادل برسند، چـرا كـه همـاهنگي ميـان كـارگر و      
  . ريزيِ مركزي است گريِ دولت گامي بسوي برنامه فرما به ميانجيكار

      تكنولوژيـك نظرية رشد جديد با فراهم كردن امكان افزايش بازده نسبت بـه مقيـاس از طريـق پيشـرفت
در . دهـد  وكالسـيك را كـاهش مـي   ئزا كه مرتبط با انباشت سرماية انساني است، محـدوديتهاي مـدل رشـد ن    درون

هـاي گونـاگون    بود كـه ايـن همـه ايـده     1990بودند، در دهة  1960اوزاوا پيشگامان اين كار در دهة  حاليكه اَرو و
در حاليكـه مـدل اوليـة رومـر بـراي تغييـر       . وكالسـيك بـروز كردنـد   ئبصورت مدلهاي رسـميِ منسـجم در سـنت ن   

زمينـة مـرتبط سـاختنِ    زا آنقدر كلّي است كه نمي توانـد راهكارهـايي بـراي سياسـتگذاري در      تكنولوژيك درون
ارائـه شـدند چنـين     1990هاي ديگرِ اين مدل كـه در اواخـر دهـه     سرماية انساني به رشد اقتصادي ارائه دهد، نسخه

با اينكه تفسير شواهد تجربي دشوار است، متخصصانِ اقتصـاد كـالن در دهـة گذشـته بـر اهميـت       . قدرتي را دارند
  :اند رزيدهنقش سرماية انساني در رشد اقتصادي تأكيد و

اسـت و مهمتـرين منشـأ تفاوتهـا در اسـتانداردهاي       –يا دانش  –موتور اصلي رشد انباشت سرماية انساني 
امـا  ) essential(سرماية فيزيكي نقشـي حيـاتي   . زندگي در جوامع گوناگون همانا تفاوت در سرماية انساني است

 1.دارد) subsidiary(قطعاً فرعي 

يش مستمر توليد ملي واقعي سرانه در يـك كشـور، بـه عنـوان معيـاري بـراي       رشد اقتصادي به معناي افزا
از ديـدگاه  . سنجش عملكرد اقتصادي يك جامعه مطرح است و افزايش نرخ آن به بهبود رفاه اجتماعي مي انجامد

در مدل هاي رشـد نئوكالسـيك، سـرمايه و    . نظريهء كالسيك انباشت سرمايه كليد رشد و توسعهء اقتصادي است
  . يروي كار از مهم ترين عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي هستندن

در تابع توليدي كه در الگوي خود معرفي كرده است، چگونگي تركيب ذخيرهء سرمايه و نيـروي   2رومر

)كار براي توليد محصول با استفاده از ذخيرهء انديشه ها را بـه شـكل    ) αα −= 1
YALKY    در ايـن  . ارائـه مـي كنـد

توابـع  . اسـت  LYو  Kبه ازاي يك سطح معين فن آوري، تابع توليد داراي بازده نسبت به مقياس ثابت بـراي  الگو، 
انباشت سرمايه، بستگي به نرخ پس . انباشت سرمايه و كار در مدل رومر، همانند توابع متناظر در الگوي سولو است

                                                 
١- Lucas, Robert. (1993) “Making a Miracle.”Econometrica, 61:251-72.  
2- P. M. Romer, 1986 
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ف با جمعيت است، داراي رشـد نمـايي ثابـت و    هم چنين نيروي كار كه متراد. انداز و نرخ استهالك سرمايه دارد
  . برون زا است

در الگوي رومر نيز در . در الگوي نئوكالسيك ها، بهره وري به طور برون زا و با نرخ ثابت رشد مي كند
اما با فرض اين كه توليد سـرانه، نسـبت سـرمايه بـه كـار و      . اين خصوص از الگوي نئوكالسيك ها تبعيت مي شود

ه ها در طول مسير رشد متوازن از نرخ رشد يكساني برخوردار هستند، لذا اگر توسعهء فـن آوري در  ذخيرهء انديش
بنـابراين در يـك الگـوي اساسـي و جديـدتر نسـبت بـه        . الگو وجود نداشته باشد، رشدي نيز وجود نخواهد داشت

ه نرخ رشد جمعيت بسـتگي  فن آوري نيز وارد مدل مي شود كه در نهايت بلگوي نئوكالسيك ها و رومر، توسعه ا
بنابراين در نظريه هاي جديد رشد، نيروي انساني آموزش ديده و انديشه و تفكر بشري در توسعه و گسـترش  . دارد

  .محصوالت و تكنولوژي هاي جديد، نقش حائز اهميتي ايفا مي كند
ي بـين توليـد كـل،    مدل هاي مربوط به سولو، آرو و غيره را مورد بررسي قرار داد و بـه رابطـه ا   1لوكاس

تـابع توليـد   . انساني به طور مستقيم در توليد مـؤثر اسـت، دسـت يافـت    اي كه سطح سرمايه  مدل رشد سولو و ايده
  : لوكاس به صورت زير است

αα −= 1HAKY                  ,        10 〈〈α  

نيروي انسـاني   نيز نشانه Hفيزيكي و  بيان كنندهء سرمايه K محصول ملي يا درآمد ملي، نشان دهنده Yكه در آن 
  .آموزش ديده مي باشند

hNHلوكالس نيروي انساني آموزش ديده را بـه صـورت     µ=    در ايـن رابطـه،   . تعريـف مـي كنـدµ 
لــذا تــابع توليــد لوكــاس بــه صــورت      . نيــروي كــار ســاده اســت    Nانســاني و  ســرمايه hاوقــات فراغــت،  

( ) αα µ −= 1hNAKY د، رشد اقتصـادي بـه   انساني انباشت مي شون ظر بر اين كه سرمايه فيزيكي و سرمايهن. است
از طرف ديگـر بـراي بـه    . فيزيكي و انباشت سرمايه و متوسط مهارت انساني، بستگي خواهد داشت انباشت سرمايه

ثر مـي كنـد، بـا توجـه بـه محـدوديت هـاي        دست آوردن نرخ رشد اقتصادي كه مطلوبيت مصرف كننده را حداك
واهـد  مسـاوي صـفر خ   hباشد، يعني كل اوقات فراغت به كار تخصيص يابـد، در آن صـورت    µ =1موجود اگر 

  .انساني صورت نمي گيرد در نتيجه انباشت سرمايه. شد
يكـي از  . مشـهور اسـت   AKارائـه كـرد كـه امـروزه بـه مـدل        Y=AKمدل رشد را بـه صـورت    2ربلو

از خصوصـيات  . در داخل مدل تعيين مـي شـود   Kت مهم اين مدل، درون زا بودن آن است يعني مقدار خصوصيا

                                                 
3- R. E. Lucas, 1988 
4- S. Reblo, 1991 
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 Aمتوسط بهره وري نهايي در اين تابع برابر . مهم ديگر آن، برخوردار بودن از بازدهي ثابت نسبت به مقياس است
 انباشـته مـي شـوند، حـداكثر كـردن     فيزيكي و انساني يك جـا   اين كه در  مدل رشد ربلو سرمايه با توجه به. است

يكي ديگر از نتايج . مركب صورت مي پذيرد د، با توجه به قيد انباشت سرمايهرشمطلوبيت يا رسيدن به مسير بهينه 
بنابراين آن دسته از . نرخ سرمايه گذاري است كه نرخ رشد اقتصاد تابع فزاينده اين است AKكليدي الگوي رشد 

د سرمايه گذاري را در اقتصاد به طور پيوسته افزايش دهند، نرخ رشد اقتصاد را بـه  سياست هاي دولت كه نرخ رش
يعنـي بـراي   . ، رشد درون زا را به وجود مـي آورد AKبه اين ترتيب الگوي رشد . طور دائمي افزايش خواهند داد

نـاوري، بـه   به دست آوردن رشد سرانه نيازي به اين فـرض نـداريم كـه در الگـوي رشـد بعضـي از عوامـل حتـي ف        
  . صورت برون زا رشد كند

نظام هـايي از   خ رشد توليد ناخالص ملي به وسيلهنر 2»نظريهء رشد درون زا«و يا  1»نظريهء رشد نوين«در 
يي ماننـد تصـميمات   درون سيستم و فرايند توليد تعيين مي شود و تكنولـوژي امـري درون زاسـت كـه بـا متغيرهـا      

رشد درون زا، پيشرفت فني به معني بهبـود   در نظريه. ابدي دولتي، افزايش مي يانساني و حمايت ها انساني، سرمايه
اخيـراً نيـز بـا    . انساني، زير ساخت ها، تحقيق و توسعه تعبيـر مـي شـود    ري، ابداعات، تنوع توليد، سرمايهدر بهره و

مؤثر بر رشد درون زا، در  تركيب جنبه هايي از هر دو مدل بيان شده در باال، براي بررسي تأثير يك و يا چند عامل
تـا  «كنار عوامل تشكيل دهندهء مدل رشد نئوكالسيك ها، مدل جديدي را به كار مي برند؛ كه بـه آن مـدل رشـد    

در اين مدل فرض رقابت كامل نئوكالسيك ها به رقابت انحصاري كه محتمل تـر  . گفته مي شود 3»حدي درون زا
  . اهنده به مقياس توليد در مدل در نظر گرفته نمي شوداست، تغيير مي يابد و هم چنين فرض بازده ك

  

  فقر و توزيع درآمد ،رشد اقتصادي -2-5
فشـار  . مباحث توسعه اقتصادي از قرن هفدهم و هجدهم ميالدي در كشـورهاي اروپـايي مطـرح گرديـد    

در زمـاني   صنعتي شدن و رشد فناوري در اين كشورها توأم با تصاحب كشورهاي ضعيف مستعمراتي باعث شد تا
كوتاه شكاف بين دو قطـب پيشـرفته و عقـب مانـده عميـق شـده و دو طيـف از كشـورها در جهـان شـكل گيـرد،            

  ).يا توسعه نيافته(و كشورهاي عقب مانده ) يا توسعه يافته(كشورهاي پيشرفته 

                                                 
5- Endogenous Growth Theory. 
6- The New Growth Theory. 
7- Semi-Endogenous Growth. 
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تصـادي  رشد اق. توجه به مفهوم توسعه و تمايز آن با رشد اقتصادي از اولين مباحث توسعه اقتصادي است
رشد اقتصادي داللت بـر افـزايش توليـد يـا     . مفهومي كمي است در حالي كه توسعه اقتصادي مفهومي كيفي است

  .1درآمد ملي سرانه دارد، اما توسعه اقتصادي متضمن چيزي بيش از رشد اقتصادي است
  

  فرضيه كوزنتس -2-5-1
دي بر توزيع درآمد را مورد بررسي اولين فردي بود كه تأثير رشد اقتصا 1955در سال  2سيمون كوزنتس

آلمان و اياالت متحـده آمريكـا بـه تخمـين تجربـي       ،وي با استفاده از آمار و اطالعات سه كشور انگليس. قرار داد
ثير رشد اقتصادي بر توزيع درآمد پرداخـت و مشـاهده كـرد نـابرابري توزيـع درآمـد طـي اولـين مراحـل رشـد           أت

وي . و سپس هم تراز مي شود و بـاالخره طـي مراحـل بعـدي كـاهش مـي يابـد       اقتصادي رو به افزايش مي گذارد 
. كشورهاي كمتر توسعه يافته نسبت به كشورهاي توسـعه يافتـه نـابرابرتر اسـت     همچنين نشان داد توزيع درآمد در

  .نتايج اين مطالعات تحت فرضيه كوزنتس شهرت يافت) 1373 ،لوكاين(
  

  
  
  
  
  
  
  

  وزنتسنمودار فرضيه ك): 2-2(شكل 

  
اولين تالش براي توضيح تغييراتي كه طي رشد در توزيع درآمد اتفاق مـي افتـد بوسـيله خـود كـوزنتس      

در اقتصاد ملي در مراحل اوليه رشـد اقتصـادي    3وي دليل اصلي اين تغييرات را وجود دوگانگي بخشي. بعمل آمد

                                                 
1 - Gilis (1379) 
2 - Simon Kuznets 
3 - Dualism  
 

 نابرابري توزيع درآمد 

 رشد درآمد سرانه
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ثيرات أاقتصاد است كه ايـن دو بخـش تـ   منظور از دوگانگي وجود دو بخش جداگانه و مستقل از هم در . مي داند
اقتصاد در مراحل اوليه رشد و توسعه اقتصادي به دو بخش سنتي و مدرن تقسيم مي . متقابل كمي بر همديگر دارند

به فعاليت كشاورزي غيرمـدرن و سـنتي بـا سـطح      بخش سنتي كه بيشتر در مناطق روستايي قرار دارد عمدتاً. گردد
شـامل صـنايع و خـدمات     ،ال دارد و بخش مدرن اقتصاد كه در شـهرها مسـتقر اسـت   بهره وري كم و محدود اشتغ

تفـاوت بهـره وري در بـين ايـن دو بخـش اقتصـاد باعـث ايجـاد         . مختلف است كه داراي بهره وري بااليي هسـتند 
بـا شـروع فرآينـد رشـد و توسـعه صـنعتي بهـره وري صـنايع مختلـف          . نابرابري اوليه در توزيع درآمدها مي گردد

از سوي ديگر در بخش  ،افزايش مي يابد و در نتيجه سطح درآمد در شهرها و بخش مدرن اقتصاد افزايش مي يابد
لـذا ايـن    ،سـطح درآمـد پـائين اسـت     ،بيكاري فصلي و پنهان و وجود جمعيـت بـاال   ،سنتي بعلت بهره وري اندك

در بخش سـنتي انگيـزه الزم بـراي    اختالف سطح درآمد بين بخش مدرن و سنتي و وجود بيكاري پنهان و آشكار 
با مهاجرت نيروي كـار از بخـش سـنتي بـه بخـش مـدرن       . مهاجرت نيروي كار از روستا به شهر را فراهم مي آورد

خود در بخش سنتي و عدم اشتغال در بخـش مـدرن بعلـت نداشـتن      ،اين افراد بدليل از دست دادن درآمد ،اقتصاد
  .شوندتخصص و مهارت الزم دچاركاهش درآمد مي 

اما با گذشتن از مراحل اوليه رشـد و  . بنابراين در مراحل اوليه رشد اقتصادي توزيع درآمد نابرابر مي شود
كارگران بخش سنتي آموزشها و مهارت هاي الزم را كسب مي كننـد و توانـايي و قابليـت جـذب بخـش       توسعه،

  .يابد و توزيع درآمد برابرتر مي گرددمدرن اقتصاد را بدست مي آورند و بدين ترتيب درآمدشان افزايش مي 
انگلـيس و آمريكـا مـورد     ،با استفاده از اطالعات و آمار سه كشور آلمـان  1950فرضيه كوزنتس در دهه 

تنها كشـورهايي كـه سـري هـاي زمـاني بلندمـدت در        اساساً 1950در دهه . ئيد شدأبررسي تجربي قرار گرفت و ت
اين باعث گرديد كه يافته هاي تجربي و نظري كوزنتس در طول چهاردهـه،  اين سه كشور بودند و  ،اختيار داشتند

  . بعنوان يك فرضيه غيرقابل ترديد در مورد رابطه توزيع درآمد و رشد اقتصادي مورد قبول واقع شود
به هر حال ضرورت رشد براي مبارزه با فقر نبايد نادرست تفسير شود به اين معنا كه رشـد تنهـا امـر مهـم     

رشد ابزار مهمي براي مبارزه با فقر است، اما نـابرابري  . د يك شرط الزم براي كاهش فقر است، نه كافياست، رش
تحقيقات اوليه در مورد رابطه رشد اقتصادي و فقر تا حدود زيادي تحت تأثير نظريات . 1نيز داراي اهميت مي باشد

 1995كـه در سـال    "صادي و توزيع درآمـد رشد اقت"وي در مقاله مشهور خود تحت عنوان  . بود 2سيمون كوزنت
وي دريافت كـه  . منتشر گرديد، رابطه بين درآمد سرانه و نابرابري درآمد را داده هاي مقطعي كشورها مطرح كرد

                                                 
1 - Ravallion, Bruno and Squire (1998). 
2 - Simon Kuznet. 
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اختالف نظرهاي زيادي ميان اقتصاددانان در مورد رابطه بين رشد اقتصادي و فقر وجود دارد و جستجوي تركيـب  
خيـر هماننـد بررسـي كـه     ادر تحقيقـات  امـا  .ين درجه از اهميت بسيار ضروري مي باشدتجربي و تئوريك كار با ا

كشور دنيا صـورت دادنـد در نـود درصـد از      108با توجه به اطالعات  (Deininger,1998)دينينگر و اسكواير 
  . ندمعكوس شكل بين رشد اقتصادي و توزيع درآمد بدست نياورد Uكشورهاي مورد مطالعه هيچ گونه ارتباط 

صورت گرفت به اين نتيجه رسيدند كـه   (Chen,1996)در تحقيقي ديگري كه توسط چن و راوليون  
يك ارتبـاط معنـادار منفـي بـين رشـد اقتصـادي و توزيـع         ECAسياي ميانه آدر مورد كشورهاي اروپاي شرقي و 

آمد را كاهش داده و توزيـع  نابرابري توزيع در ،به عبارت ديگر در اين كشورها رشد اقتصادي. درآمد وجود دارد
نتـايج متفـاوت كـه در تحقيقـات مختلـف بدسـت آمـده در        . مجدد درآمد نيز رشد اقتصادي را افزايش داده است

نهايت اكثر اقتصاددانان را متقاعد كرد كه رشد اقتصادي هيچ گونه اثـر معـين مشـخص و كلـي بـر توزيـع درآمـد        
  .ته به شرايط ساختاري هر كشور ارتباطي متفاوت بدست مي آيدندارد كه در تمام حاالت پابرجا باشد بلكه بس

) درآمـد و نـابرابري  ( Levelsكيـد بـر سـطح    أعده اي در دفاع از فرضيه كوزنتس معتقدند كـه بجـاي ت  
خيـر كـه   ازيرا مشـاهدات تجربـي   . (Francisco,1999)كيد كرد أاين دو متغير ت changesبايستي بر تغييرات 

معكوس شكل بين سطح درآمد و سطح نابرابري را بررسي كرده انـد و   Uارتباط  ،رده اندفرضيه كوزنتس را رد ك
  .اگر تغييرات درآمد را با تغييرات نابرابري بررسي كنيم فرضيه كوزنتس قابل رد كردن نمي باشد

اين است كه نـابرابري توزيـع درآمـد و فقـر نبايسـتي يكسـان        ،نكته اي كه بياستي مورد توجه قرار گيرد
كـاهش   درنظر گرفته شود زيرا با افزايش تابع توزيع درآمد جامعه در طول فرآيند رشد اقتصادي، فقر مطلـق قطعـاً  

فقر ارتباط تنگاتنگي با رشد و توزيع درآمـد دارد، فقـر مطلـق در نتيجـه كـاهش رشـد       . (Chen,1996)مي يابد 
  .وداقتصادي و فقر نسبي در نتيجه توزيع ناعادالنه درآمد ايجاد مي ش

چـون   در خالل سال هاي اوليه ورود واژه توسعه به مباحث اقتصادي متخصصان توسعه اقتصادي، مسائلي
نابرابري و فقر را ناديده مي گرفتند و فرض مي كردند اگر محصول ناخالص ملي سرانه افزايش يابد، رفاه همگـان  

توجه صرف به رشد اقتصادي به عنـوان معيـار   به بعد نگراني هايي در مورد  1970افزايش خواهد يافت، اما از دهه 
بـه دنبـال   . توسعه مطرح شد و پس از آن توجه خاصي به مسـئله توزيـع درآمـد، فقـر و نـابرابري معطـوف گرديـد       

مخالفت هايي براي به كارگيري درآمد سرانه به عنـوان شـاخص توسـعه، شـاخص هـاي ديگـري از جملـه فقـر و         
  .1ن مبنا راهبردهاي جديدي براي توسعه مطرح گرديدهمينابرابري در نظر گرفته شد و بر 

                                                 
1 - Hunt (1987). 
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خير تحقيقات متعـددي در زمينـه رابطـه بـين رشـد و فقـر انجـام شـده اسـت كـه طـي آن            اطي سال هاي 
آيا رشد اقتصادي شامل فقرا مي شود يا اينكه اثر اصلي رشد به : اقتصاددانان به دنبال پاسخ به اين سؤال بوده اند كه

ذب شده و به مقدار كمتري افراد كم درآمد را منتفع مي كند؟ يك طـرف ايـن بحـث خـوش     وسيله ثروتمندان ج
اقتصادي فقر مطلق را  اعتقاد دارند كه بيان مي كنند رشد 1"نشت رو به پايين"بينان نسبت به رشد قرار دارند كه به 

طرف ديگر گروهي از  كاهش مي دهد، به اين صورت كه رشد در درآمدهاي متوسط به سود مردم فقير است، در
مـي   2"رشـد فقـرزا   "رشد اقتصادي به فقرا نمي رسد كه اينان طرفداران نظريـه    اقتصاددانان بر اين باورند كه منابع

باشند، به اين صورت كه با افزايش درآمدهاي متوسط هم زمان گروه هاي بزرگي از مردم فقير مي شوند و تأكيـد  
بـر طبـق ايـن ديـدگاه، زمـاني كـه كشـورها سياسـت         . فقرا را فقيرتر كنـد است  كرده اند كه رشد اقتصادي ممكن

استراتژي توسعه را بدون در نظر گرفتن مزيت هاي نسبي اجرا مي كنند، تنها باعث مي شوند كه منابع كشور هـدر  
تقاد داشت كه بر اثر نشت رو به پايين رشد اقتصادي بر فقر اع 4اندرسون 1964در سال . 3رفته و جامعه فقيرتر گردد

رشـد و  . نظريه اي ارائه نموده كه بيان مي كرد رشد اقتصادي بيشتر به نفع خانوارهايي اسـت كـه فقيـر نمـي باشـند     
توزيع درآمد به روش هاي متعددي با يكديگر ارتباط دارند و تأثيري كه رشد در كاهش فقر دارد بستگي قاطع به 

به عنوان مثال، پروژه فقر هـانمر  . يك چشم انداز مي باشد صورتاين حقيقت آشكار اغلب به . نابرابري اوليه دارد
چنين طـرح هـايي بـه نتـايج     . بر اساس كشش ثابت فقر و نرخ رشد بنا نهاده شده است 6و داالر و كولير 5و ناسكلد

فتگي زيرا نتوانسته اند محاسبه كنند كه چگونه رشد كشش فقر به نابرابري اوليه و سطح توسعه يا ،ندسمبهمي مي ر
  .7بستگي دارد

مستقيم ترين آزمون رابطه درآمد ملي و فقر در داده هاي مقطعي توسط راواليون بر پايه داده هـاي چـن،   
مصرف سرانه يك دالر در روز (بين المللي وي يك خط فقر قابل مقايسه در سطح . انجام گرفت 8دت و راواليون

كشـور در حـال توسـعه را محاسـبه      36بـراي   10مار فقرو شاخص سرش)) 1995(سال  9در پايه قدرت برابري خريد
  .مسلم منفي بين فقر يك كشور و متوسط سطح مصرف وجود داردنتايج وي نشان مي داد كه رابطه 

                                                 
1 - Trickle Down. 
2 - Immiserizing Growth. 
3 - Heltberg, Rasmus (2004). 
4 - Anderson. 
5 - Naschold & Hanmer (1999). 
6 - Dollar & Collire (2001). 
7 - Heltberg, Rasmus (2004). 
8 - Chen, Datt and Ravallion (1993). 
9 - Purchasing Power Parity (PPP). 
10 - Head – Count Poverty Index. 
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توسـعه بـين المللـي زمـان و انـرژي زيـادي را صـرف        در جهت  USAD1آژانس هاي بين المللي مانند 
با يك نرخ رشـد  ": عه كرده و با اين سؤال اصلي مواجه بوده اند كه محاسبه تعداد فقرا در كشورهاي در حال توس
بانـك جهـاني اخيـراً تخمـين      .كه بيانگر كشش رشدي فقر مي باشد " معين تعداد فقرا چه مقدار كاهش مي يابد؟

) نفـر  روزانـه يـك دالر بـه ازاء هـر    (ميليارد نفر وجود دارند كه زير استاندارد فقر بـين المللـي    15/1زده است كه 
  .زندگي مي كنند

موضوع تحـوالت توزيـع   . رشد اقتصادي، يكي از مهمترين عوامل مؤثر بر فقر و توزيع درآمد بوده است
درآمد در مسير رشد اقتصادي، همواره مورد عالقه دانشمندان علوم اقتصادي و اجتماعي و نيز سياسـتمداران بـوده   

انوارها حاصل مي گردد، يكي از عوامل الزم براي رسيدن بـه  انباشت سرمايه كه از طريق تجمع پس انداز خ. است
ميالدي، به طور عمده مبتني بر ايـن فـرض بـود كـه نسـبت       1970و  1960مطالعات دهه هاي . رشد اقتصادي است

بنابراين، جامعه در مراحـل اوليـه   . پس انداز به درآمد در گروههاي درآمدي، به طور متناسب افزايش پيدا مي كند
كه نياز به حجم باالي سرمايه گذاري دارد، به ناچار بايد درجه اي از تمركز در درآمدها را تحمل كنـد تـا   توسعه 

طبـق فرضـيه كـوزنتس،    . به تدريج، پس از توسعه ظرفيتها و افزايش منابع، امكان سياستهاي تـوزيعي، فـراهم شـود   
  .وارونه به هم مرتبط هستند Uرشد و نابرابري به صورت يك منحني 

مختلف در مراحل گوناگون توسـعه در محـدوده    اس اطالعات مقطعي كشورهايرضيه كوزنتس، بر اسف
اگـر هـدف، درك چگـونگي اثـر رشـد بـر نـابرابري باشـد، نيـاز بـه اسـتفاده از            . زماني مشترك حاصل شده است

. تغيير داده است اطالعات سري زماني است، تا نشان دهد رشد اقتصادي كشورها در طول زمان چگونه نابرابري را
در دهه گذشته، چنين اطالعاتي در دسـترس قـرار گرفتـه و بـر اسـاس آن، بررسـيهايي توسـط دينينجـر و اسـكوئر          

)Deininger and Squire, 1996( راواليــون ،), 1997 1995 ,Ravallion ( و راواليــون و اســكوئر
)Ravallion and Aquire, 1998 (طالعـات، فرضـيه كـوزنتس را تأئيـد     نتايج تجربي ايـن م . انجام شده است

  .نكرده است
چون سطح نابرابري درآمدي در طول زمان به ثابت ماندن تمايل دارد، اين انتظار به وجـود مـي آيـد كـه     

عامل اول، اندازه نرخ رشد : به هر حال، كاهش فقر به دو عامل بستگي دارد. اثر رشد اقتصادي بر فقر محدود باشد
نرخ فقر را بر حسب نرخ رشد اقتصـادي    )1998(راواليون و اسكوئر . وزيع رشد اقتصادياقتصادي و عامل ديگر ت

                                                 
1 - US Agency for Development. 
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نـرخ  ( 1درصد افزايش در نرخ رشد اقتصادي، شـاخص فقـر سرشـمار    10برآورد كردند و به اين نتيجه رسيدند كه 
  .در نظر گرفتنددرصد كاهش مي دهد؛ آنها خط فقر را يك دالر در روز براي هر فرد  2/21را به اندازه ) فقر

به عبارت . اگر منابع رشد براي فقرا بيش از اغنيا باشد، آنگاه مي توان انتظار داشت فقر بيشتر كاهش يابد
بـه مفهـوم آمـاري    . ديگر، اگر نابرابري نيز كاهش يابد، رشد اقتصادي منجر به كاهش بيشتري در فقـر مـي گـردد   

قايسه با حالتي كه نابرابري تغييـري نداشـته باشـد، بـه ميـزان      ساده، رشد اقتصادي، در صورت كاهش نابرابري در م
مـورد تأييـد قـرار    ) 1998(اين پيش بيني توسط برونـو، راواليـون و اسـكوئر    . بيشتري باعث كاهش فقر خواهد شد

ه را نيز بـ ) ضريب جيني(، تغيير در نابرابري )تغيير در متوسط درآمد(آنها عالوه بر نرخ رشد اقتصادي . گرفته است
براي متغيـر نـابرابري    86/3براي متغير رشد و ضريب معنادار  -28/2ضريب معنادار : مدل رگرسيوني اضافه كردند

، اين انتظار وجود دارد كه نسـبت  )با ثابت ماندن نابرابري(درصد افزايش پيدا كند  10يعني، اگر رشد . برآورد شد
در صورتي كـه  (درصد كاسته شود  10، اگر نابرابري درصد كاهش يابد و همچنين 8/22افراد زير خط فقر حدود 

پـس،  . درصد كاهش يابـد  6/38، اين انتظار وجود دارد كه نسبت افراد زير خط فقر حدود )رشد ثابت فرض شود
  .تغيير در نابرابري، مي تواند به تغيير معنادار در فقر منجر شود

سـي دينينجـر و اسـكوئر در سـال     برر) Bigsten and Levin, 2000(طبق تحقيـق بيگسـتن و لـوين    
از ايـن  . نشان داد كه نابرابري اوليه در دارايي، مي تواند به زيان فقرا باشد و در افزايش فقر مـؤثر واقـع شـود    1998

امـا بـراي كـاهش    . رو، پايين بودن نابرابري اوليه، احتمال بهره مندي فقـرا از رشـد اقتصـادي را افـزايش مـي دهـد      
توزيع مجدد درآمد و يا ثروت قادر به حل مشكل نيست و حتي ممكن است به صـورت مـانعي   نابرابري اوليه، تنها 

براي مثال، استفاده از توزيع مجدد در سياست اصالحات اراضي، ممكن اسـت در عمـل   . بر سر راه رشد عمل كند
در واقـع،  . گـردد با مشكالتي همراه باشد كه در نهايت منجر به كاهش سرمايه گذاري و در نتيجه كاهش در رشد 

به هر حال، با وجـود رابطـه   . كاهش در نابرابري ممكن است به بهاي تضعيف ساير عوامل مؤثر در رشد تحقق يابد
قوي بين رشد توليد ناخالص داخلي و كاهش فقر كشورهاي دچار نـابرابري اوليـه شـديد، ممكـن اسـت موفقيـت       

  .كمتري در زمينه كاهش فقر به دست آيد
از ابزار رشد در جهت كاهش فقر دفـاع و  ) Dollar and Kraay, 2000(ر و كراي افرادي چون دال

در مقابل، افـرادي چـون وايـت و    . استدالل مي كنند كه رشد پايدار مي تواند اثر بزرگي بر كاهش فقر داشته باشد
  .      ندفريقا، براي كاهش فقر كافي ندانسته اارشد را به ويژه در ) White and Killick, 2001(كليك 

                                                 
1. Head count poverty index     )اين شاخص برابر است با نسبت افراد فقير به كل افراد جامعه(  
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، اگر رشد اقتصادي وجود داشته باشد، درآمدها افزايش مي يابنـد و  )1، ص 2001(طبق تحقيق دانيلسون 
بـراي مثـال، مقـدار    . در نتيجه فقر درآمدي كم مي شود و از اين طريق، ابعاد غير درآمدي فقر نيز كاهش مي يابـد 

به درآمد دولت وابسته است و اين نيز به نوبه خـود بـا   منابع و امكاناتي را كه مي توان به تحصيالت اختصاص داد، 
سطح درآمد اقتصاد مرتبط مي باشد؛ مشاهدات كلي در خصوص ارتباط بين توليد داخلي سرانه و شاخص توسـعه  

  .انساني بيانگر يك همبستگي مثبت و قوي است
اطالعـات همـان كشـورها    نيز با توجه به نكات فوق، در بررسي ارتباط بـين رشـد و فقـر از    ) 2001(پرنيا 

به . استفاده كرد، و به اين نتيجه رسيد كه فقرا به طور متناسب كمتر از افزايش در متوسط كل درآمد منتفع شده اند
 Brock(طبق تحقيق بروك و دورلـف  . را تأييد نكرد) 2000(بيان ديگر، بررسي وي نتايج تحقيق دالر و كراي 

and Durlauf, 2000 ( و بورگينيون),2000 Bourguignon(        ،نمي توان بـا تكيـه بـر نتـايج بـين كشـوري
از روش اقتصـاد   2001، راواليـون در سـال   )1، ص  2001(طبق تحقيق پرنيـا  . رابطه بين رشد و فقر را استنباط كرد

كشـور در حـال    50بـدين منظـور، اطالعـات خانوارهـا در     . خرد جهت توجيه ارتباط بين رشد و فقر استفاده كـرد 
درصدي وقوع فقـر منتهـي مـي     5/2درصد رشد به كاهش  1دوره نتيجه گرفت كه به طور متوسط  120در توسعه 
همچنين در اين بررسي، به تأثير نابرابري در ارتباط بين رشد و فقر پرداخت و به اين نتيجه رسيد كـه كـاهش   . شود

يي كه نابرابري شان در حال كاهش فقر در كشورهايي كه افزايش در سطح زندگي را تجربه كرده اند، از كشورها
  .يافتن هست، بسيار بيشتر بوده است

ايـن نتـايج   . نيز به اثر منفي قابل توجه نابرابري بر رشد پـي بـرد  ) Knowles, 2000(به طور مشابه نولز 
واليـون  بررسـي را . نشان مي دهد كه رابطه بين رشد و فقر بسيار پيچيده و به سطح تغييرات نابرابري نيز وابسته است

در كشور هندوستان نشان داد، عواملي چون سواد، باال بـودن سـطوح   ) Ravallion and Datt, 2002(و دات 
اوليه درآمد در مناطق روستايي نسبت به مناطق شهري، بر توزيع اثر گذاشته و سهم مهمـي در كـاهش فقـر داشـته     

او بـا روش دات و راواليـون   . امائيكـا بررسـي كـرد   ارتباط بين فقر، نابرابري و رشـد را در ج ) 2002(دانيلسون . اند
دانيلسون پي برد كه در جامائيكا، رشـد نقـش مهمـي    . تغييرات فقر را به دو اثر رشد و نابرابري تجزيه كرد) 1992(

وي با شبيه سازي نيز نشان داد كه براي تداوم رشد اقتصادي مؤثر بر كـاهش فقـر،   . در كاهش فقر ايفا نموده است
  .اسي در مناطق روستايي، خصوصاً در بخش كشاورزي، ضروري استبهبود اس

در ) Balisacan, Pernia and Asra, 2003(نتايج حاصـل از مطالعـه بـالي سـاكان، پرنيـا و آسـرا       
كشور اندونزي حاكي از اين است كه عـواملي چـون سـرمايه گـذاري در منـابع انسـاني، سـرمايه گـذاري در زيـر          
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صوالت كشاورزي و دسترسي به تكنولوژي، زمينه را براي كـاهش نـابرابري فـراهم    ساخت ها، شرايط تجارت مح
  .كرد و بدين ترتيب فقرا مستقيماً منتفع گشتند

، در هر نرخ رشد اقتصادي معين، اگر نابرابري بيشـتر  )5-4، ص ص  2002(طبق مطالعه ريچارد و آدامز 
  .كاهش يابد، كاهش در فقر نيز بيشتر خواهد شد

بررسي ادبيات رشد بين كشوري نشـان داد  ) 1-2، ص ص  2003(ق كاكواني، خاندكر و سان طبق تحقي
آنها از طريق رگرسيونهاي بين كشـوري داده هـاي   . كه بين رشد و كاهش فقر همبستگي مثبت و قوي برقرار است

دازه كـه كـل اقتصـاد    دهه مطالعه كردند و به اين نتيجه رسيدند كه از رشد اقتصادي به همـان انـ   4كشور را در  80
جربه آسيا نيز به صراحت نشان داد كه سرعت و تداوم رشد اقتصادي ت. بهره مند مي شود، فقرا نيز منتفع مي گردند

هماهنـگ و سـازگار   ) 2000(اين، با نتايج حاصل از تحقيق دالر و كـراي  . موجب كاهش قابل توجهي در فقر شد
اما چون كشورها از لحاظ تمام ويژگيها با هم . اقتصادي الزم است از اين رو، براي كاهش فقر افزايش رشد. است

يكسان نيستند، تنها با اتكا به نتايج حاصل از رگرسيونهاي بين كشوري نمي توان بـه چگـونگي وجـود رابطـه بـين      
نتايج حاصل از رگرسيون هاي بين كشوري تنهـا تصـويري متوسـط، از تجربيـات     . رشد و فقر در هر كشور پي برد

ين كشورها را به نمايش مي گذارد و نمي توان از آن، در مـورد رابطـه بـين رشـد و فقـر در يـك كشـور خـاص         ب
همانگونـه كـه   . عالوه بر رشد، عوامل ديگري از جمله شرايط اوليه نيز در كاهش فقر اهميت دارند. اظهارنظر كرد

است، براي حداكثر كـردن   آمده) Kakwani, Khandker and Son, 2003(در كاكواني، خاندكر و سان 
  .مقدار كاهش در فقر، تنها نمي توان به سياست حداكثر سازي رشد اكتفا كرد

در ) Son, 2004(و سـان  ) 2003( ، كاكواني، خاندكر و سان)2000(بر اساس مدلهاي كاكواني و پرنيا 
  :تجزيه و تحليل اثر رشد اقتصادي بر فقر، سه سناريوي مختلف شكل گرفته است

  

       1رشد سرريز -2-5-2
در اين سناريو، جريان عمـومي منـافع   . بود 1960و  1950اين سناريو، تفكر حاكم بر توسعه در دهه هاي 

بدين مفهوم كه منافع حاصل از رشد ابتـدا بـه   . حاصل از رشد اقتصادي، به تدريج از اغنيا به فقرا سرازير مي گردد
بعد، وقتي كه آنها اين منافع را خرج مي كنند، فقرا از آن منتفـع مـي    ثروتمندان و اغنيا مي رسد و آنگاه در مرحله

  .گردند

                                                 
1. Trickle – Down Growth               ترجمه كرده است "توزيع تدريجي"را.  Trickle-Down ، )1373(ر هريام   
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بدين ترتيب، فقرا به طور غير مستقيم و آن هم از طريق جريان عمودي از كانال اغنيا، از رشد اقتصـادي    
با اين وجـود،  . طبق اين سناريو، فقرا همواره از رشد اقتصادي منافع كمتري به دست مي آورند. بهره مند مي شوند

چـون منـافع حاصـل از رشـد     . رشد مي تواند فقر را كاهش دهد، اما ممكن است نرخ كاهش فقر بسيار كنـد باشـد  
  .اقتصادي كه به طور عمودي و از طريق اغنيا صورت مي پذيرد، منجر به افزايش در نابرابري مي گردد

  
  

  1رشد فقرزا -2-5-3
اين وضعيت زماني رخ مي دهد كه . جر به افزايش در فقر مي شوددر اين سناريو، رشد اقتصاديِ زياد، من

بـا  ) 1988(اين حالت از رشـد توسـط بـاگواتي    . نابرابري آنقدر افزايش يابد كه اثر كاهندگي فقر را نيز خنثي كند
ورود تكنولـوژي پيشـرفته بـه بعضـي از كشـورهاي گرمسـيري و       : مطرح شده اسـت  2اقتباس از شرايط انقالب سبز

، در برخي از نواحي ايـن كشـورها موجـب افـزايش     )پيشرو، ثروتمند و باسواد(رد آن توسط بعضي از زارعان كارب
اين تكنولوژي عموماً به انقالب سبز معروف گشـته  . درصد شده است 50بازده برخي محصوالت غذايي تا حدود 

ع نهـاده هـاي كشـاورزي، بـه ويـژه      اين انقالب، شامل كاربرد انوا) 192-191، ص 1374(طبق مطالعه ازكيا . است
كشاورزان و دهقانان پيشرو از بذرهاي جديد و اصالح شده استقبال كردنـد  . انواع بذرهاي جديد اصالح شده بود

از طرف . در نتيجه، قيمت اين گونه محصوالت كاهش يافت. و با كاشت آن بذرها، محصوالت فراواني توليد شد
و فقيري كه از نظر دستيابي به اعتبارات، دانش فني و ابزار توليد در تنگنا بسـر   ديگر، كشاورزان و دهقانان خرده پا

در نتيجه، نتوانستند از انقالب سـبز بهـره   . مي برند، به سهولت و سرعت، قادر به استفاده از تكنولوژي جديد نشدند
و كـاهش قيمـت محصـوالت    سرانجام، اين دهقانان خرده پا در اثر افزايش شـكاف بـين هزينـه توليـد     . مند گردند

را ) نـابرابري در دارايـي  (ايـن امـر، نـابرابري در مالكيـت زمـين      . كشاورزي، مجبور به فروش زمينهاي خود شـدند 
در نتيجه، رشـد اقتصـادي   . دامن زد اافزايش داد و به تعداد كارگران بدون زمين افزود و بر كاهش سطح دستمزده

بنابراين، رشد ناشي از توزيع نابرابر در استفاده از تكنولوژيهاي تـازه، مـي    .ناشي از انقالب سبز، فقر را افزايش داد
، نابرابري ناشي از رشد اقتصادي زيـاد اثـر   )افقر ز( ندر سناريوي رشد آسيب رسا. تواند موجب افزايش فقر گردد

  .كاهندگي فقر را نيز خنثي مي كند
  

                                                 
1. Immiserizing Growth 
2. Green Revolution 
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   1رشد فقرزدا -2-5-4
، استدالل هـاي چنـري و   اآمده است، ريشه هاي رشد فقر زد) 2، ص  2003(همانگونه كه در مطالة سان 

توزيع مجـدد  «طبق مدل چنري و آهلوواليا، . برمي گردد 3در خصوص با توزيع مجددگرا 1970در دهه  2آهلوواليا
در گـزارش توسـعه جهـاني در سـال     . ، مي تواند نقطه آغازين رشد فقرزدا محسـوب گـردد  4»درآمد همراه با رشد

اين در حالي بود كه مفهـوم فـوق در آن   . رايج و مرسوم بود 5به جاي واژه رشد فقرزدا، مفهوم رشد فراگير ،1990
رشد فقرزدا . واژه رشد فراگير به مفهوم رشد فقرزدا تعبير شد 1990زمان هرگز تعريف نشده بود، اما در طول دهه 

 2000از آن جمله مي توان به تعريف بانك جهاني و سازمان ملل در سال . به شكلهاي گوناگون تعريف شده است
اره كرد كه رشدي را فقرزدا مي دانند كه به كاهشي معني دار در فقر منجـر شـود و بـه موجـب آن رشـد، فقـرا       اش

) 2002(دات و راواليـون  . افزايش يابـد  نمنتفع شوند و دسترسي آنها به فرصتهاي اقتصادي براي ارتقاي درآمد شا
رشد فقرزدا را نوعي رشـد  ) 2000(و پرنيا كشش باالي فقر بر حسب رشد را رشد فقرزدا معرفي كردند؛ كاكواني 

مي دانند كه به فقرا امكان مي دهد تا فعاالنه در فعاليت هاي اقتصادي سهيم شوند و به طور متناسب بـيش از افـراد   
در خصـوص   6به طور كلي، اين تعريف با قوانين بانـك توسـعه آسـيا   . غير فقير از افزايش كل درآمد منتفع گردند

طبق اين تعريف، زماني رشـد، فقرزداسـت كـه نيـروي كـار را جـذب كنـد و بـا         . سازگار است راهبرد كاهش فقر
سياست ها و برنامه هايي كه نابرابري را تخفيف مي دهد، همراه شود و براي فقرا، به خصـوص زنـان و گروههـاي    

پـس طبـق   . ش دهـد چنين رشدي، به سرعت مي تواند وقوع فقر را كاه. محروم ديگر، توليد درآمد و اشتغال كند
سناريوي رشد فقرزدا، رشد اقتصادي فقر را كاهش مي دهد ولي فقرا به طـور متناسـب منـافع بيشـتري كسـب مـي       

  .به عبارتي، رشد، فقر را همراه با كاهش در نابرابري، كاهش مي دهد. كنند
ن ملـل در سـال   اشاره شده است، تعريف ارائه شده توسط سازما) 2003(همانگونه كه در مطالعه سان      

چـون  . براي اندازه گيري رشد فقـرزدا مـبهم اسـت    2001در سال  7و سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي 2000
توافق همگاني براي تعريف اين مفهوم و انـدازه گيـري آن وجـود نـدارد، هـر كـس بـا توجـه بـه برداشـت خـود،            

مي توان به تازه ترين مطالعـات انجـام يافتـه، از     به طور مثال،. شاخصي براي اندازه گيري آن استخراج كرده است

                                                 
3. Pro-poor Growth 
4. Chenery and Ahluwalia 
5. Pro-Distribution 
1. Redistribution With Growth 
2. Broad – Based Growth 
3. Asian Development Bank 
4. (OECD) Organization For Economic Cooperation and Development 
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، راواليـون و چـن   )2003(، مك كلوچ، بلوچ، و رابسون، كاكواني، خاندكر و سـان  )2000(جمله كاكواني و پرنيا 
  .اشاره كرد) 2004(و سان ) 2003(

بـراي چنـد    در مطالعه رشد فقرزدا و نابرابري درآمدي، شاخص رشد فقـرزدا را ) 2000(كاكواني و پرنيا 
يافته هاي آنها حاكي از اين بوده است كـه، توليـد ناخـالص داخلـي واقعـي      . كشور از جمله الئوس برآورد كردند

در طي اين دوره هـا  . درصد بود 6/4داراي رشد ساليانه  1998 -1997و  1993-1992سرانه كشور در بين سالهاي 
يعنـي بـه طـور    . درصـد شـد   1/3به انـدازه  ) سرشمار(قر افزايش در نابرابري، موجب كاهش تغيير ساليانه شاخص ف

. درصـد كـاهش يافـت    7/0به ) كشش فقر(متوسط، به ازاي هر يك درصد افزايش در نرخ رشد، ميزان وقوع فقر 
درصـد و اثـر    -2/3خـالص رشـد بـه ميـزان     ) كشـش (اثـر  : اين كاهش در فقر توسط دو اثر صورت گرفتـه اسـت  

به عبارت ديگر، با فرض ثابت مانـدن نـابرابري، بـه ازاي هـر يـك      . درصد+ 6/2 خالص نابرابري به ميزان) كشش(
ولي افزايش در نابرابري، اثر رشد بر فقر را به ميزان . درصد كاهش يافت 2/3درصد افزايش در رشد، فقر به ميزان 

  .فقرا نبوده است آنها با محاسبه شاخص رشد فقرزدا، نشان دادند كه رشد اقتصادي به نفع. درصد كاهش داد 6/2
  

  مفهوم فقر -2-6
ماهيت پيچيده و چند بعدي فقر، در منابع موجود و پژوهش هاي انجـام شـده، تعـاريف متفـاوتي     به دليل 

مقوله فقر تأكيد دارنـد و معتقدنـد تنهـا بـا تعـاريف از       1اما همه به نوعي به هنجاري بودن. براي فقر ارائه شده است
و يـك شـرط    2يعني فقر هميشه مقايسه اي بين يك مشاهده. را از غير فقير جدا نمودپيش تعيين شده مي توان فقير 

علت اين تفاوت ها را مي توان نخست ناشي از نوع تفكر در مورد نقش اجتماعي انسـان،  . از پيش تعيين شده است
همچـون  ( برداشت از مفهوم عدالت اجتمـاعي، بـاور بـه اصـالت فـرد يـا جمـع، شـرايط زيسـت بـومي و امثـال آن           

. و دوم نيازهاي متنوع انساني كه فقدان هر يك منجر به تعريـف جديـدي از فقـر مـي شـود، دانسـت       3)بولتوينيك
نيازهاي انسان بر حسب شرايط زماني، مكاني، مرحله پيشرفت و تمدن، شرايط فني و سطوح فرهنگي و غيره تغييـر  

توان دريافت كه بـه دليـل وجـود ديـدگاه هـاي متفـاوت،       با نگاهي به ادبيات اقتصادي مربوط به فقر مي  .مي يابند
فقر  تعريف مشخص و ثابتي از اين مقوله در بين اقتصاددانان وجود ندارد، اما تقريباً تمامي اقتصاددانان تقسيم بندي

  .به دو گروه كلي فقر مطلق و فقر نسبي را پذيرفته اند

                                                 
1 - normative. 
2 - Observation. 
3 - Boltvinik (1999). 
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نواده در دسترسـي بـه منـابع كـافي بـراي تـأمين       فقر در تعريف مطلق آن به عنوان ناتواني فرد يا يك خـا 
  . 1)2001فيلدز (نيازهاي اساسي زندگي مي باشد 

فقر نسبي به صورت نـاتواني در كسـب متوسـط سـطح زنـدگي افـراد يـك جامعـه تعريـف شـده اسـت            
  . 2)راونتري(

  

  شاخص هاي اندازه گيري فقر -2-7
  3خط فقر  -2-7-1

عمدتاً فرض مي شود كه سطح از پيش تعيين شـده اي از سـطح    معتقد است كه در سنجش فقر 4راواليون
  .زندگي به نام خط فقر وجود دارد كه در صورت دستيابي به آن كسي فقير محسوب نخواهد شد

وي خط فقر را به صورت مخارجي كه يك فرد در يك زمان و مكان معين براي دسترسي به يك سطح 
افرادي كه به اين سطح رفاه دسترسي ندارند، فقير و كساني كـه بـه   رفاه مرجع متحمل مي شود، تعريف مي كند و 

  .مي شوند اين سطح دسترسي دارند، غير فقير تلقي
  

  :5)تجميع(اندازه گيري فقر   -2-7-2
يـافتن  . در بررسي فقر، پس از بحث شناسايي كه مستلزم شناخت خط فقر بود به تجميع پرداخته مي شود

فقرا در جامعه به تنهايي كافي نيست، زيرا به ازاي خط فقر و تعداد فقرا در جامعه خط فقر و مشخص نمودن تعداد 
شدت فقر مي تواند متفاوت باشد دليل اين امر اين است كه مؤلفه هايي مانند ميزان نابرابري در توزيع درآمـد بـين   

ار هستند و تغيير در هر يـك  فقرا، متوسط درآمد آن ها و فاصله درآمدشان تا خط فقر بر ميزان شدت فقر تأثيرگذ
بنابراين نياز به تابع تجميع كننده اي داريم كه شاخصي از فقر كل . مي تواند باعث تغيير در ميزان شدت فقر گردد

  .جمعيت بدهد
  

                                                 
1 - Fields (2001). 
2 - Rowntree (1901). 
3 - Poverty Line. 
4 - Ravallion (1998). 
5 - Aggreation Problem. 
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  1شاخص شكاف درآمدي فقر  -2-7-3
فـرد يـا   اين شاخص براي بيان شدت يا عمق فقر مورد استفاده قرار مي گيرد و بر اسـاس تفـاوت درآمـد    

  .2)سن(خانوار فقير از خط فقر تعيين مي شود 
yi < z                                gi = z - yi                                                          

   gi  : شكاف فقر فردi                     Z  :    خط فقر                  yi  : درآمد فردi  
   gi ي فقرا مثبت و براي ساير افراد جامعه منفي استبرا.  

                                                                                                              :و شكاف فقر كل برابر است با

∑
=

−=
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iyz
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  .متوسط شكاف فقر را نشان مي دهد g2قر است و بيانگر نسبت شكاف ف g1كه 

  

  شاخص نسبت افراد فقير  -2-7-4
ترسيم شرايط واقعي خانوارهاي فقير، خط فقـر بـه تنهـايي كـافي نيسـت و بـراي بررسـي شـدت و         براي 

يكي از شاخص هاي مهم كه در ايـن زمينـه مـورد    . شكاف فقر از شاخص هاي ديگر مرتبط با آن استفاده مي شود
مي باشـد كـه در تحقيـق حاضـر از      3فاده قرار مي گيرد، شاخص نسبت افراد فقير يا شاخص نسبت سرشمار فقراست

شاخص نسبت سرشمار فقر كه از ساده ترين روش هاي اندازه گيري فقـر اسـت و   . اين شاخص استفاده شده است
ن شـاخص نشـان مـي دهـد كـه چـه       اي. به صورت نسبت تعداد افراد فقير به تعداد كل افراد جامعه تعريف مي شود

 qاگـر  . نسبتي از افراد جامعه زير خط فقر زندگي مي كنند و مقدار عددي ايـن شـاخص بـين صـفر و يـك اسـت      
  :است Hكل افراد جامعه باشد، آنگاه شاخص نسبت افراد فقير برابر با مقدار  nتعداد افراد فقير و 

  )1(رابطه
n
qH =

 
q  :با توجه به خط فقر (د فقير تعداد افراZ (H  : نسبت سرشمار فقرn  :تعداد كل افراد جامعه  

                                                 
1 - Income Gap Poverty. 
2 - Sen (1976) 
3- Head – Count Poverty Index. 
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فقر نسبي ارتباط شديدي با توزيع درآمد درون جامعه دارد لذا شاخص هاي نابرابري توزيـع درآمـد مـي    
ئـه خواهـد   توانند معيار خوبي براي اين پديده محسوب شوند كه در ادامه توضيحي پيرامون معيارهاي نـابرابري ارا 

  .1شد
  

  معيارهاي نابرابري -2-8
شاخص هايي كه در توزيع مقداري درآمدي كاربرد دارند بر اساس اينكه در تابع رفاه فردي و اجتماعي 
توجيه داشته و يا اينكه صرفاً ابزاري بر مبناي اندازه گيري ميزان پراكندگي درآمد جامعه باشند، به دو دسته عمـده  

شاخص هاي ذهني بطور مستقيم و صريح از رفاه اجتماعي و قضاوت هـاي ارزشـي   . شوند ذهني و عيني تقسيم مي
از توزيع عادالنه درآمدها بر مبناي اين شاخص ها متكي بر مقايسه حداكثر رفاه اجتماعي كه ناشي . بحث مي كنند

عادالنـه درآمـدها    رجحان هاي جامعه است و ميزان از دست دادن بخشي از اين رفاه اجتمـاعي، كـه نتيجـه توزيـع    
شاخص هاي عيني، شاخص هايي هستند كه به طـور مسـتقيم و صـريح از مفهـوم رفـاه اجتمـاعي و       . است مي باشد

قضاوت هاي ارزشي مبتني بر آن استفاده نمي كنند و بيشتر ابزارها و معيارهاي آماري هستند كه براي اندازه گيري 
  .مي شوندصفت مورد مطالعه بين افراد جامعه بكار گرفته 

 ،ضـريب جينـي   ،منحني لـورنز  ،سطح درآمد ،از شاخص هاي عيني مي توان به مقايسه گروه هاي درآمد
شاخص تايل و از شاخصهاي ذهني مي توان به شاخص اتكينسون و سن اشاره نمود كه در ايـن تحقيـق از ضـريب    

   .جيني استفاده گرديده است
  

  ضريب جيني -2-8-1
سـت از نسـبت   ه گيري نابرابري در سطح كل اقتصاد مي باشد و عبـارت ا ضريب جيني يك مقياس انداز

فاوت بين كليه جفت درآمدها و حداكثر اندازه ممكن اين تفاوت كه مقدار آن بين دو متوسط مجموع قدرمطلق ت
درجه باشد، ضريب معادل صفر است و اگر ضريب  45اگر منحني لورنز منطبق بر خط . حد صفر و يك قرار دارد

  .دل يك باشد، نابرابري كامل در توزيع درآمد وجود داردمعا
  :ضريب جيني معموالً از طريق فرمول ميلر كه به صورت زير است محاسبه مي گردد

                                                 
1 - Foster, Greer, and Thorbecke (1984). 
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نسبت تراكمـي  = i ،Yiنسبت تراكمي خانوار در گروه درآمد =  Xiضريب جيني،  Gكه در اين فرمول 

  . مي باشد iمدي در گروه درآ
در محاسبه ضريب جيني غالباً درآمد سرانه خانوار مبنا قرار مي گيـرد و متكـي بـر ايـن فـرض اسـت كـه        

الزم بـه ذكـر اسـت كـه از ضـريب جينـي در       . دارد) هزينه(خانوار بستگي به درآمد  بدون توجه به سن افراد، رفاه
  :موارد زير مي توان استفاده كرد

  سال هاي مختلف در چند كشور مختلف مقايسه توزيع درآمد در
  معياري بين اقشار مختلف يك جامعه براي روشن شدن درجه نابرابري توزيع درآمد

  

 CGEها و مدل  انواع مدل -2-9

بيني كنند؛  پيش -به صورت كيفي-هاي اقتصادي سعي دارند تا نتايج كلي يك سياست را  هرچند تئوري
تـالش  . ها و منـافع يـك سياسـت اسـت     عات نسبتاً دقيق و كمي در مورد هزينهگيري نيازمند اطال اما فرآيند تصميم

هـا و الگوهـاي كـاربردي     بيني آثار و تبعات يك سياست اقتصادي منجـر بـه پيـدايش مـدل     اقتصاددانان براي پيش
  . اقتصادي شده است

منظـور سـاخته    ي علمـي باشـند بـدين    نظر از اينكه مرتبط به كـدام رشـته   در يك بيان كلي الگوها صرف
شـوند تـا    در اقتصاد، الگوها بـدين هـدف سـاخته مـي    . هاي پيچيده افزايش دهند شوند تا درك ما را از موقعيت مي

 .هاي آتي را ممكن سازند بيني پديده واقعيات اقتصادي مشاهده شده را به زبان علمي توضيح داده و پيش

شود كه براي توصيف  ابل محاسبه اطالق ميدر اقتصاد كالن، مدل به يك چارچوب منطقي، رياضي يا ق
توليد ناخالص ملي، سطح اشتغال (هاي مقادير متغيرهاي كالن  عملكرد يك اقتصاد يا يك منطقه و همچنين پويايي

  .شود طراحي مي) و سطح عمومي قيمت
. هاي مختلف طراحي شده است كه هر يك داراي معايب و مزايايي هستند هاي بسياري براي تحليل مدل

هـاي بـزرگ بـراي اتخـاذ تصـميمات       شـركت . هاي خـود بـه مـدل نيـاز دارنـد      ها براي دانستن نتايج سياست دولت
ها براي تربيت مشاوران اقتصـادي مجـرب و تفهـيم     دانشگاه. كنند هاي اقتصاد كالن استفاده مي استراتژيك از مدل

  . ها نياز دارند هاي اقتصادي به مدل تئوري
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 اي اقتصاد كالنه انواع مدل -2-9-1

اند كه هر  ها معرفي شده و گسترش يافته سازي آثار سياست هاي كاربردي بسياري براي شبيه تاكنون مدل
هاي تعادل جزئـي و تعـادل عمـومي تقسـيم      توان به مدل ها را مي اين مدل. اند كدام داراي نقاط قوت و ضعفي بوده

 . كرد

  

 ميهاي تعادل جزئي و تعادل عمو  مدل -2-9-1-1

اند،  هاي تعادل جزئي از لحاظ آماري پيشرفت چشمگيري داشته هاي محاسبه مدل هر چند در عمل روش
هاي اقتصاد و عدم لحاظ آثـار غيـر مسـتقيم يـك      گرفتن ارتباط و وابستگي بين بخش ها به دليل ناديده اما اين مدل

كننـد كـه يـك شـوك، تنهـا       فـرض مـي  هاي تعادل جزئي  كننده باشند؛ به عالوه مدل سياست، ممكن است گمراه
هـا و   گيرنـد؛ همچنـين دارايـي    ها را ناديده مي اثرات مستقيم قيمتي دارد و به صورت ضمني اثرات درآمدي شوك

ها نيستند و  به همين دليل ابزارهاي مناسبي براي بررسي تأثيرات رفاهي سياست. كنند موهبت افراد را نيز لحاظ نمي
هـاي اقتصـاد    هـا از مـدل   براي تخمين ايـن مـدل  . شود بخشي از آنها استفاده مي هاي درون امروزه بيشتر براي تحليل

سـازي   شـود؛ اعتبـار شـبيه    هاي سري زماني يا مقطعي و پانل استفاده مي اي با داده اي و چندمعادله معادله سنجي تك
  .ها و تعداد مشاهدات دارد ها وابستگي زيادي به اعتبار داده اين مدل

اي به هـم پيوسـته ديـده     هاي مختلف اقتصاد به صورت مجموعه هاي تعادل عمومي، بخش مدلدر مقابل 
  . كند ها را نيز متأثر مي شود كه تغيير در هر كدام ديگر بخش مي

  :طبقه گنجاند 4بندي كلي در  توان در يك تقسيم هاي اقتصاد كالن را مي مدل
  هاي ساده تئوريك؛ مدل  -1
  ؛ بيني هاي تجربي پيش مدل  -2
  ؛)DSGE( 1هاي تعادل عمومي پويا و تصادفي مدل -3
  ). ACE( 2هاي اقتصاد كالن عامل محور مدل -4

  .در ادامه به توضيح مختصر هر كدام خواهيم پرداخت
  

                                                 
1  Dynamic Stochastic General Equilibrium 
2  Agent-based Computational Macroeconomic Models 
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  هاي ساده تئوريك مدل  -2-9-2
ايـن  . كنند مي در كتابهاي درسي دانشگاهي، غالباً اقتصاد كالن را با تعداد اندكي معادله يا نمودار تشريح

-Mundellيـا مـدل    IS-LMهـاي در چـارچوب    بـراي نمونـه مـدل   . شـود  روابط و اشكال غالباً مدل ناميده مـي 

Fleming ويژگـي مشـترك ايـن    . از مشهورترين مدلهاي كتابهاي درسي هستند) رشد نئوكالسيكي(، مدل سولو
محدودي متغير هستند و لذا به راحتي در غالب ها آن است كه همه آنها بر مبناي تعداد محدودي تابع و تعداد  مدل

هاي پويا كه متغيرهـاي اقتصـادي را در طـي     ها ايستا هستند اما اخيراً مدل بسياري از اين مدل. 1شوند اشكال بيان مي
  . شوند كنند به سرعت وارد كتب دانشگاهي مي زمان بررسي مي

  
هاي كالن  فراد هستند، متغيرهايي كه در مدلتك ا بر خالف اقتصاد خرد كه متغيرها نشانگر انتخاب تك

دارند اما از آنجا كه توابع مربـوط بـه ايـن متغيرهـا بايـد رفتـار كـالن اقتصـاد را          2شده شوند ماهيت تجميع وارد مي
هاي كالنـي كـه بـراي مقاصـد      مدل. هاي رفتاري اقتصاد خرد نيستند هاي كالن تجميع شده مدل تشريح كنند، مدل
گيرند نبايد پيچيدگي بيجا داشته باشند، بلكه بايد به شكلي بسيار ساده بتوانند نكات  تفاده قرار ميآموزشي مورد اس
بيني، آزمون و ارزيابي  هاي كاربردي همچون پيش اما در عرصه. هاي اقتصاد كالن را توضيح دهند تئوريك و ايده

  .ار مدل ممكن نيستجانبه ساخت ها بدون تقويت همه ها، استفاده از اينگونه مدل سياست
  

   بيني هاي تجربي پيش مدل  -2-9-3
هـاي حسـابداري    مثـل درآمـد ملـي و داده   (هاي متغيرهاي كالن اقتصادي  با در دسترس قرار گرفتن داده

هاي كمي نمودند كـه بتوانـد رفتـار ايـن      اي از اقتصاددانان شروع به طراحي مدل ، دسته1940از حدود ) توليد ملي
هاي زمـاني   ها روابط بين متغيرهاي كالن اقتصادي را از طريق تحليل سري اين مدل. را توضيح دهدهاي كالن  داده

  . گرفتند زدند كه اغلب روابط را به صورت خطي در نظر مي تخمين مي
كردنـد امـا    شـده را تشـريح مـي    هاي ساده تئوريك، روابط بين متغيرهـاي تجميـع   ها همانند مدل اين مدل

گـذاري و   كردند؛ براي مثال رابطه توليد، اشتغال، سرمايه تئوريك، جزئيات بيشتري را لحاظ ميهاي  نسبت به مدل
هـا صـدها و گـاهي هـزاران      به اين ترتيب ايـن مـدل  . دادند ديگر متغيرها را در صنايع مختلف مورد مطالعه قرار مي

اسـتفاده از كـامپيوتر را بـراي محاسـبات      اين تعداد از معـادالت . گرفتند رابطه و متغير مقداري و قيمتي را در بر مي

                                                 
1  Blanchard, Olivier (2000), Macroeconomics, 2nd ed., Chap. 3.3, p. 47, Prentice. 
2  Aggregated  
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هرچند انتخاب متغيرها در هر معادله نيـاز بـه مبنـاي تئوريـك داشـت امـا       . ناپذير ساخت ها اجتناب پيچيده اين مدل
  . گرفت وارد كردن متغيرها در مدل اغلب بر اساس مباني تجربي صرف صورت مي

بـراي هلنـد    1بـرگن  ان هلندي به نام جان تـين سنجي را در سطح كشوري، يك اقتصادد- اولين مدل كالن
سـنجي  -اولين مدل كـالن . طراحي كرد كه بعدها پس از جنگ جهاني دوم براي آمريكا و انگلستان نيز ساخته شد

، 1980بـا معرفـي مـدل در سـال     . 4تهيه شد 3بيني اقتصاد سنجي وارتون در انجمن پيش 2جهاني توسط الرنس كلين
  . ايزه نوبل شدندبرگن برنده ج كلين و تين

هاي اقتصادي مـورد اسـتفاده قـرار     بيني هايي در اين حد از گستردگي همچنان به منظور پيش امروزه مدل
  .5گيرند مي

  

   بيني هاي تجربي پيش انتقاد لوكاس به مدل -2-9-3-1
س اي تأثيرگذار منتشر كرد كه در آن شكست تئـوري منحنـي فيليـپ    مقاله 6، رابرت لوكاس1976در سال 

بـه زعـم لوكـاس،    . 7معرفـي كـرد    بيني هاي تجربي پيش را تنها يك نمونه از مشكل فراگير همه مدل 1970در دهه 
شوند و اين روابط در طـول زمـان تغييـر     ها از روابط تجربي بين مقادير كالن در طول زمان حاصل مي اينگونه مدل

براي مثال در مورد منحني فيليـپس، رابطـه تـورم و    . ندكن هاي سياستي اقتصاد كالن تغيير مي كنند؛ چرا كه رژيم مي
بيكاري در يك اقتصاد كه تورم همواره در گذشته پايين بـوده اسـت بـا رابطـه تـورم و بيكـاري در اقتصـادي كـه         

  .  8همواره تورم باال داشته است متفاوت است
هاي  جديد را با كمك مدلتوان تأثير يك رژيم سياستي  به عالوه انتقاد لوكاس بدين معني است كه نمي

اند كه  آوري شده هاي گذشته در وضعيتي جمع هاي گذشته تحليل كرد، زيرا داده بيني و بر اساس داده تجربي پيش
هاي  لوكاس معتقد است اقتصاددانان نخواهند توانست تأثيرات سياست. اين رژيم سياستي جديد حاكم نبوده است

                                                 
1  Jan Tinbergen 
2  Lawrence Klein 
3  Wharton Econometric Forecasting Associates’ LINK project 
4  Lawrence R. Klein, ed. (1991), Comparative Performance of US Econometric Models. Oxford 
University Press. 
5  Eckstein, Otto (1983), The DRI Model of the US Economy. McGraw-Hill. 
6  Robert Lucas, Jr. 
7  Robert E. Lucas, Jr. (1976). Econometric Policy Evaluation: A Critique. Carnegie-Rochester 
Conference Series on Public Policy 1: 19–46. 
8 Blanchard, Olivier (2000), op. cit., Ch. 28, p. 542. 
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ايـن اصـول شـامل    . هايي بر اساس اصول و امهات تئوري اقتصادي بنا كنند بيني كنند مگر آنكه مدل جديد را پيش
  .مانند است كه با تغييرات سياستي بدون تغيير مي... ترجيحات، تكنولوژي، قيود بودجه و

  

  )ACE(هاي اقتصاد كالن عامل محور  مدل -2-9-4
هـاي   مـدل . 1ر گسترش يافتهاي اقتصاد كالن عامل محو هاي تعادل عمومي، مدل همزمان با توسعه مدل

ACE ايـن  . شده را به تصـميمات فـرد فـرد عوامـل اقتصـادي خـرد كنـد        سعي دارند تا روابط اقتصاد كالن تجميع
تـك   سپس تعامالت ممكن بين تك. كنند دهند تعريف مي ها در ابتدا مجموعه عواملي كه اقتصاد را شكل مي مدل

در اينجـا بـه جـاي تعريـف ترجيحـات بـراي افـراد، مسـتقيماً         . شود ميعوامل اقتصادي با يكديگر يا با بازار ترسيم 
شود؛ يا اينكه در كنار تعريف ترجيحات، يـك اسـتراتژي ابتـدايي و يـك      هاي عوامل اقتصادي تعيين مي استراتژي

ر شود كه بر آن اساس، استراتژي فرد طي زمان و با توجه به ميـزان توفيـق اسـتراتژي د    تعريف مي 2قاعده يادگيري
شده كالن ناشي  شوند و روابط تجميع سازي مي ها توسط كامپيوتر شبيه نهايتاً اين استراتژي. شود گذشته، تعديل مي

  .گيرد از روابط افراد مورد مطالعه قرار مي
  :ها همچنان دو ضعف اساسي دارند اما اين مدل

 .كند نمايي مياز حد بزرگ گيري، بيش در فرض اشتباهات افراد در تصميم ACEهاي  مدل -1
هـاي   با تغيير يك رژيـم سياسـتي، اسـتراتژي   : كند همچنان انتقاد لوكاس صدق مي ACEهاي  در مدل -2

  .كند عوامل اقتصادي تغير مي
 

 CGEهاي  مدل -2-9-5

پـذير   هاي تعادل عمـومي محاسـبه   هاي ماتريس حسابداري اجتماعي و مدل ستانده، تحليل-هاي داده مدل
ستانده لئونتيف چارچوبي براي بررسي روابط -الگوي داده. را فراهم كردند CGEهاي  لگيري مد مقدمات شكل
هـاي   توانـد تعامـل فعاليـت    سـتانده نمـي  -شناسـي الگـوي داده   امـا از منظـر روش  . كند ها را فراهم مي فني بين بخش

بگيرد؛ در اين الگو ضـرايب  اقتصادي نظير توليد، مصرف، درآمد و ارتباط آنها با بازارهاي پولي و مالي را در نظر 
مصرف خانوار، (بخشي نقش اساسي در فرآيند توليد دارند، اما چون در اين الگو تقاضاي نهايي اقتصاد  واسطه بين

جبـران خـدمات كاركنـان، مـازاد     (و همچنـين عرضـه اقتصـاد    ) گذاري، مخـارج دولـت و خـالص واردات    سرمايه
                                                 

1  Leigh Tesfatsion (2003), 'Agent-Based Computational Economics', Iowa State University Economics 
Working Paper #1. 
2  Learning Rule 
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هـا پـس از اعمـال     هاي آنهـا و تعـامالت بخـش    شود، بررسي پويايي رض ميبرونزا ف) ها ها و يارانه عملياتي، ماليات
هـا بـود كـه نظـام آمـاري يكپارچـه و منسـجم مـاتريس          به علت وجـود اينگونـه نارسـايي   . سياست غيرممكن است

  .توسط استون معرفي شد) SAM( 1حسابداري اجتماعي
تمركز داشت، ساختار جامعي از  ستانده كه فقط بر روابط توليدي-بر خالف الگوي داده SAMالگوي 
بـه عبـارت ديگـر    . شود كند و بر خانوارها و چگونگي ايجاد و توزيع و مصرف درآمد متمركز مي بازارها ارائه مي

  . نمايد هاي توليد، عوامل توليد و نهادها را توصيف مي جريان درآمد بين فعاليت
 راهـي هزينـه   چـه  در و گرفتـه  شـكل  نـه چگو توليـد  هاي فعاليت درآمد كه دهد مي نشان اين ماتريس

 مـي  دسـت  بـه  منـابعي  از چه را خود درآمد دولت و خانوارها جمله از اجتماعي و اقتصادي نهادهاي .شوند مي

 چـه  از توليـد  عوامـل  درآمـد  كـه  دهد نشان مي ديگر سوي از. نمايند مي مصرف اموري چه در را آن و آورند

 گـردد  مـي  توزيـع  اقتصـادي  و اجتمـاعي  نهادهـاي  بين چگونه در و هآمد دست به نسبتهايي چه با و هايي بخش

 اجتمـاعي  حسابداري ماتريس است، متمركز توليد ارتباطات بر تنها كه ستانده -داده جدول خالف بر بنابراين.

 در را عوامـل توليـد   و) ها شركت و دولت خانوارها،( اقتصادي و اجتماعي نهادهاي توليد، هاي بر بخش عالوه

 تعيين از كاملتري و بيشتر جزئيات مدلي دهد؛ چنين مي نشان را آنها درآمد توزيع و ايجاد چگونگي و فتهبرگر

  . گذارد مي اختيار در ستانده-داده جدول و كالن سنتي اقتصاد هاي روش با مقايسه در درآمد
  

  كالن CGEمدلهاي  -2-9-5-1
براي برنامه ريزي اقتصادي  1940كه از دهة ستانده اي صورت گرفت  –اين مدلها بر اساس جدول داده 

ستانده كه فقط به مقادير توجه دارد اين مدلها بر اساس قيمـت هـا    –بر خالف جدول داده . از آن استفاده مي شود
اولين كار بر روي چنـين مـدلهايي بـه مـدل جانسـن      . و مقادير درونزا بوده و در آنها مصرف به درآمد وابسته است

وينسـنت  . ص رشد بخشي با تعيين قيمت و مقدار و توضيع مجدد كـار و سـرمايه بـر مـي گـردد     در خصو 2)1960(
و محققين ديگر كه اثر آنها براي كشورهاي در حال توسعه از اين نـوع مـدلها    4)1990(و پاول و الوسان  3)1990(

ي بـراي كشـورهاي در حـال    پيشتاز اين نوع مدلسـاز . استفاده كرده اند موجب توسعه هر چه بيشتر اين مدلها شدند

                                                 
1 Social Accounting Matrix 
2- Johnsen 
1- Vincent 
2- Powell & Lawson 
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هدف اين مدلها بيشتر رشد بخشي، تراز تجاري و توزيع درآمد . مي باشند 1)1989(و رابينسون ) 1990(توسعه تيلُر 
در اين مدلها ممكن است شرايطي كه كارگزاران اقتصادي داراي رفتار بهينه نيستند را نيز در نظر گرفـت بـه   . است

   2.ي تركيبي مختلط گويندحالت خاصي از اين مدلها، مدلها
بـراي مصـر   ) 1994(از كارهاي اخير كه در اين گروه قرار مي گيرند مي توان به مدلي كه مـارك تيـزن   

  .براي اقتصاد كلمبيا انجام دادند اشاره نمود) 2001(انجام داد و مدلي كه رادر فورد و اليت 
  

  طبقه بندي مدلها به نئوكالسيكي و ساير -2-9-6
مي توان بـه مـدلهاي نئوكالسـيكي و    ) Closure(ل عمومي محاسباتي را از نظر بستن مدل مدلهاي تعاد

بستن مدل به نحوة استفاده از تئوريهاي اقتصادي براي نوشتن معـادالت مـدل   ). 1998تيزن (ساير تقسيم بندي نمود 
در مـدلهاي  . عريف مـي كنـد  در واقع با تعيين نحوة بستن مدل، مدلساز متغيرهاي درونزاي مدل را ت. گفته مي شود

تعادل عمومي كه بر اساس تئوريهاي نئوكالسيكي بسته مي شوند، مكانيزم بازار به گونه اي عمل مـي كنـد كـه در    
تعادل پس انداز و سرمايه گـذاري در مـدلهاي تعـادل عمـومي نئوكالسـيكي      . همة بازارها اشتغال كامل ايجاد شود

اي است كـه در نـرخ بهـره مشخصـي همـواره سـرمايه گـذاري معـادل آن          نشان مي دهد كه مكانيزم بازار به گونه
  .مقداري است كه پس انداز مي شود

روش هاي ديگر بستن مدل مانند كينزي، نيـوكينزي و سـاختارگرايي نيـز در ايـن نـوع مدلسـازي مـورد        
  ).1998تيزن (استفاده قرار مي گيرد 

  

  اقتصادسنجي و SAMمدلهاي تعادل عمومي محاسباتي مبناي  -2-9-7
پارامترهـاي  . دسته بندي ديگر مدلهاي تعادل عمومي محاسباتي در نحوة محاسبه پارامترهاي مـدل اسـت  

. مورد محاسبه قرار مي گيـرد ) قاعده مند كردن(يك مدل تعادل عمومي محاسباتي معموالً با روش كاليبريزاسيون 
در واقع داليل متفاوتي براي اسـتفاده  . فاوت استاين روش به وضوح با روش تخمين پارامترها در اقتصادسنجي مت

نياز به استفاده از معادالت همزمان و مشكالت تخمين پارامترها در . از اين روش به جاي اقتصادسنجي  وجود دارد
اين معادالت و عدم وجود اطالعات كافي را شـايد بتـوان دو دليـل اصـلي برتـري روش كاليبريزاسـيون در مقابـل        

  ).1998تيزن (جي دانست روش اقتصادسن

                                                 
3- Robinson 
4- Mixed complement arity models 
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  مروري بر مطالعات انجام شده -2-10
نگرفتـه اسـت و اكثـر مطالعـات      تر مطالعه مشابهي صورودر رابطه با عنوان پايان نامه در كشكه نجا آاز 

اني و رشد اقتصادي و يا رشد اقتصـادي و فقـر بـر يكـديگر پرداختـه انـد بنـابراين در زمينـه         نستنها به تأثير سرمايه ا
ذكر اين نكته ضروري است كه اكثر اين مطالعـات از مـدلهاي   . لعات داخلي اين قبيل مطالعات آورده مي شودمطا

  .تعادل جزئي مانند اقتصاد سنجي استفاده كرده و كمتر از مدل هاي تعادل عمومي بهره برده اند
  

در اقتصاد ايـران  (د هاي تعديل بر فقر و توزيع درآم اثر سياست "در تحقيقي تحت عنوان ) 1378( زيدي
در ايـن  . هاي تعديل عالوه بر متغيرهاي كالن، توزيع درآمد و فقر را بررسي مي كند ثير سياستأت ")1338-1372

چارچوب ايـن  . هاي تعديل بر فقر و توزيع درآمد در ايران مورد بررسي قرار گيرد تحقيق سعي شده تا اثر سياست
بخـش تقاضـاي كـل    . شامل سه بخش تبئـين گرديـده اسـت    ) IS-LM(تحقيق بر اساس يك مدل تعادل عمومي 

وضـعيت عرضـه   . باشد هاي خارجي و تقاضاي كاال مي مشتمل بر معادالت تقاضاي مانده واقعي پول، تراز پرداخت
معادالت مربوط به درآمد شـامل  . اقتصاد توسط معادالت بازار كار، دستمزد و قيمت در مدل تعيين گرديده است 

-1372(روابـط الگـو بـا اسـتفاده از اطالعـات آمـار دوره       . دهد رها و دولت بخش سوم را تشكيل ميدرآمد خانوا
و روش حداقل مربعات سه مرحله تكـراري بـرآورد گرديـد و پـس از حصـول اطمينـان نسـبت بـه وجـود          ) 1338

ي اهداف برنامه اول گزينه بر مبنا سازي توسط معيارهاي مختلف ، هفت ويژگيهاي الزم براي استفاده از روش شبيه
با اسـتفاده از  . اند سازي شده هاي جاري اقتصاد در دوره اين برنامه شبيه اجتماعي ايران و سياست -توسعه اقتصادي 

گيـري توزيـع    هـاي مختلـف انـدازه    سازي شـده، تغييـرات شـاخص    هاي شبيه مقادير برآورده شده متغيرها در گزينه
گيري فقـر بـر اسـاس     هاي اندازه ندگي، توزيع درآمد و سپس شاخصدرآمد از جمله ضريب جيني و ضريب پراك

. شاخص نسبت افراد فقير، شكاف درآمدي، فوستر، گرير، توربك و سن در طول برنامه اول محاسـبه شـده اسـت    
كند و خط فقر بر اساس روش رونتـري   فرض اين تحقيق اين است كه توزيع درآمد از يك توزيع پارتو تبعيت مي

سياست كاهش ارزش پول ملي  - 1: دهد كه هاي استفاده شده نشان مي تقريبا تمامي شاخص. ده است به دست آم
خير در اجـراي  أتـ  - 2. ثير را بر گسـترش فقـر و نـابرابري دارد   أبيشترين و سياست افزايش مخارج دولت كمترين ت

ري دولـت نسـبت بـه اهـداف     هـاي جـا   گردد و سياست هاي تعديل باعث افزايش كمتر نابرابري درآمد مي سياست
دهـد   شاخص نسبت افراد فقير و شكاف درآمدي نشان مي - 3. ثير كمتري بر افزايش نابرابري درآمد داردأبرنامه ت
رغـم بهبـود در نـابرابري توزيـع      هاي تعديل در مقايسه با اجـراي اهـداف برنامـه، علـي     خير در اجراي سياستأكه ت
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هـاي   شد فقر بيشـتر از اجـراي سياسـت    هداف برنامه به طور كامل اجراء ميدهد و اگر ا درآمد، فقر را گسترش مي
شاخص سن و فوستر، گرير، توربك به دليل اينكه اثر توزيع درآمد و فقر را به طـور   - 4يافت  جاري گسترش مي
ن هاي جاري دولت نسبت بـه اجـراي سياسـتهاي برنامـه كمتـري      دهد كه سياست گيرد، نشان مي همزمان در نظر مي

 .شود هاي برنامه، باعث فقر مي خير در اجراي سياستأت. ثير را بر افزايش فقر داردأت

، ثير كاهش تعرفه هاي وارداتـي بـر فقـر در ايـران    أت در پايان نامه خود با عنوان) 1385(داريوش رحمتي 
 (CGE) كاهش تعرفه هاي وارداتي بر شاخص هاي فقر در چارچوب مدل تعـادل عمـومي قابـل محاسـبه     اتاثر

نخسـت مـاتريس حسـاب هـاي اقتصـادي سـال       . بر پايه دو نوع داده بنا شده اسـت او مطالعه . دادمورد بررسي قرار 
 2000كه پارامترهاي مدل تعادل عمومي بر اساس آن كاليبره شده است و دوم داده هاي مربوط بـه مخـارج    1380

چندين شاخص جهت بررسي فقر، ارائه شده انـد  . خانوار است كه به دو گروه روستايي و شهري تقسيم شده است
 43/25نتـايج مطالعـه نشـان داد كـه در سـال پايـه،       . كه متداولترست، استفاده گرديد FGT كه در اين پژوهش از

همچنـين نتـايج مشـخص    . درصد از خانوارهاي شهري زير خط فقر قرار دارند 7/36درصد خانوارهاي روستايي و 
با كـاهش  ) خانوارهاي روستايي و شهري(فقر براي هر دو گروه مورد مطالعه  كرد كه دو شاخص شكاف و شدت

تعرفه هاي وارداتي به گونه ي پيوسته كاهش مـي يابـد ، امـا ميـزان بهبـود در هـر دو شـاخص يـاد شـده در مـورد           
ه ميـزان  سرانجام اينكه با كاهش ميزان تعرفه هاي وارداتـي بـ  . خانوارهاي روستايي بيش از خانوارهاي شهري است

درصد كـاهش   33/3و  05/4درصد، شاخص شكاف فقر در خانوارهاي روستايي و شهري به ترتيب به ميزان  100
در صورتي كه در همين سطح كاهش تعرفه، شاخص شدت فقر در جوامع روستايي و شهري به ترتيب به . مي يابد

بر شاخص ) درصد 100و  50،  30، 20، 10(اثر تمامي سطوح كاهش تعرفه . درصد كاهش مي يابد 4و  5/4ميزان 
حال آنكه در خانوارهـاي  . نسبت سرشمار فقر در خانوارهاي روستايي يكسان و به ميزان كمتر از يك درصد است

  .درصد كاهش مي يابد 32/2درصد، نسبت سرشمار به ميزان  100شهري با كاهش تعرفه به ميزان 
ي تأثير سرمايه انساني بـر رشـد اقتصـادي در ايـران     به بررس 1382مهدي تقوي و حسين محمدي در سال 

پرداخته و به اين نتيجه رسيدند كه رشد سطح سواد در بزرگسـاالن و نيـز رشـد متوسـط      1381-1338طي دوره ي 
تقوي و محمدي، (سال هاي تحصيل نيروي كار، تأثير مثبت و معناداري بر رشد توليد ناخالص داخلي داشته است 

1382 .(  
به بررسي نقش سرمايه انساني بر رشد اقتصادي ايران طي  1380ر قدس در رساله خود در سال فاطمه شعا

در اين رساله به منظور بررسي نقـش سـرمايه انسـاني در رشـد اقتصـادي و      . پرداخته است 1375تا  1355سال هاي 
الگـوي رشـد اقتصـادي    . سـت خطي، ترانسندتان، اسپيلمن و نمايي، تخمين زده شده ا: توسعه ايران، چهار نوع تابع
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ايران نيز در قالب چهار مدل برآورد گرديده كه نتايج به دست آمده نشان مـي دهـد كـه رشـد اقتصـادي ايـران از       
بررسي ضرايب به دست آمده براي عوامل موجود در مدل نشان مي دهد كه سرمايه . الگوي نمايي تبعيت مي كند

به طوري كه حساسيت رشد اقتصادي نسبت به سرمايه انسـاني  . يران داردانساني بيشترين تأثير را بر رشد اقتصادي ا
. سرمايه فيزيكي در مقايسه با سرمايه انساني تأثير به مراتب پايين تري بر رشد اقتصادي داشته اسـت . مي باشد 78/1

زيكـي و وجـود   او هم چنين نتيجه گيري مي كند كه رشد اقتصادي ايران بر محور نيروي انساني است تا سرمايه في
  ).1380شعار قدس، (جنگ بر رشد اقتصادي ايران تأثير منفي و واقعي گذاشته است 

را  1382-1350علمي و امير جمشيدنژاد اثر آموزش بر رشـد اقتصـادي ايـران در سـال هـاي      ) ميال(زهرا 
مـدل لوكـاس اسـتفاده    آنان براي نشان دادن اثر آموزش بر رشد اقتصادي ايران در بعد نظـري از  . بررسي كرده اند

كرده و در مطالعه كاربردي، از ميانگين سال هاي آموزش نيروي كار شاغل به عنوان شـاخص آمـوزش و سـرمايه    
انساني استفاده كرده و به اين نتيجه رسيده اند كه آموزش تأثير مثبت و معنادار بـر رشـد اقتصـادي ايـران در طـول      

  ) 1386علمي و جمشيدنژاد، ( .دوره بررسي دارد
عباس علوي راد و حميد رضا نصيري زاده به بررسي رابطه سـرمايه انسـاني و رشـد اقتصـادي در اقتصـاد      

آنان در مقاله خود رابطه علّي ميان رشد اقتصـادي و سـرمايه انسـاني از    . پرداخته اند 1375-1348ايران طي دورهء 
ر اقتصـاد ايـران را بررسـي كـرده و نتيجـه      طريق آزمون علّي گرانجر به منظور تعيين جهت و نوع رابطـه مـذكور د  

گرفته اند كه ابتدا كه ابتدا سرمايه گذاري در آموزش نيروي انساني و تشكيل سرمايه انساني صورت گرفته و بعـد  
  ).1376علوي راد و نصيري زاده، (رشد اقتصادي و توسعه حاصل شده است 

مطالعـه اي در مـورد نقـش     1379مصطفي عمادزاده، رحمان خـوش اخـالق و مسـعود صـادقي در سـال      
) 1995(ايشان با به كارگيري مدل ارائـه شـده توسـط جيمـز ريمـو      . سرمايه انساني در رشد اقتصادي انجام داده اند

ضـريب  . سعي كردند تا سهم مخارج آموزش و تحصيالت نيروي كار در توليد ناخالص داخلي را بـرآورد نماينـد  
بـه طـوري كـه يـك     . معني دار بوده اند tادند، همگي داراي آماره هاي هاي برآوردي كه كشش ها را نشان مي د

درصد افـزايش در توليـد ناخـالص داخلـي منجـر شـده و        55/0درصد افزايش در تعداد نيروي شاغل متخصص به 
يـك درصـد افـزايش عوامـل سـرمايه فيزيكـي بـه        . بدين ترتيب مهم ترين عامل مؤثر در توليد به شمار آمده است

درصد در توليد ناخالص داخلي منجر شده است، و يك درصد افزايش در نيروي كار غير متخصص  35/0افزايش 
  ). 1379عمادزاده، خوش اخالق و صادقي، (درصد افزايش توليد ناخالص داخلي انجاميده است  32/0به 

ادي ايران، در مقاله اي تحت عنوان اثرات سرمايه انساني بر رشد اقتص 1381محمد جواد صالحي در سال 
نرخ ثبت نـام در  (بعد كالن سرمايه انساني را مورد توجه قرار داده و نتيجه گرفته است كه متغيرهاي سرمايه انساني 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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. تأثير مثبت و معني داري بر رشد اقتصادي ايران داشته است) مقاطع مختلف، سال هاي تحصيل و مخارج آموزشي
در ضمن سهم نيروي انساني متخصـص در رشـد   . ديگر متفاوت هستنددر عين حال، تأثير متغيرهاي ياد شده با هم 

  ). 1381صالحي، (بخش هاي كشاورزي، صنعت و خدمات نيز مثبت و معني دار مي باشند 
در مقالـه اي تحـت عنـوان متنـوع سـازي       1384سيد عليرضا كازروني و محمد فـروتن حريقـي در سـال    

نتيجـه گيـري كردنـد كـه     » رشد تا حـدي درون زا «ا استفاده از مدل تجاري و تأثير آن بر رشد اقتصادي در ايران ب
. تأثير گذاري متغيرهاي سرمايه انساني و سرمايه فيزيكي در بلند مدت تأثير مثبت بر رشـد اقتصـادي كشـور دارنـد    

 كـازروني و (به شكل زير اسـت  » رشد تا حدي درون زا«مدل به كار گرفته شده توسط ايشان در اين مطالعه، مدل 
  ).29-30، ص 1384حريقي، 

بـه بررسـي اهميـت كيفيـت نيـروي انسـاني و تحقيـق و         1383اكبر كميجاني و عباس معمارنژاد در سـال  
پرداخته و نتيجه گرفتند كه هم در بلند مدت و هم در كوتاه  1378-1338توسعه در رشد اقتصادي ايران در دورهء 

  ). 1383كميجاني و معمارنژاد، (تأثير مثبت و معني داري دارد  مدت، متغير سرمايه انساني بر رشد اقتصادي ايران
در مقالـهء خـود تحـت عنـوان رابطـه سـرمايه انسـاني و رشـد          1382مسعود نيلي و شهاب نفيسي در سال 

اقتصادي با تأكيد بر نقش و توزيع تحصيالت نيروي كار به بررسي رابطه ميان در سرمايه انساني و رشـد اقتصـادي   
رداخته و نتيجه گرفتند كه در ايران، سرمايه انساني داراي تأثير مثبت و معناداري بر رشد اقتصـادي اسـت   در ايران پ

 ). 1382نيلي و نفيسي، (

در مقاله اي به بررسي مخارج دولت براي سـرمايه انسـاني و نقـش آن در رشـد     ) 1383( عليرضا پورفرج
تقاده از مدل تـابع حسـابداري رشـد، نسـبت هزينـه آمـوزش و       او در مقاله خود با  اس. اقتصادي ايران پرداخته است

پژوهش به توليد در كنار ساير متغيرهاي مؤثر در مدل از روش الگوي خود برگشت با وقفه توزيعي بـرآورد شـده   
در اين مقاله تالش مي شود تا با تفكيك هزينه هاي جاري از عمراني دولت اثر آن بر رشـد سـنجيده شـود،    . است

ن مي دهد كه اثر اندازه جاري دولت بر رشد منفي و انـدازه عمرانـي دولـت بـر رشـد مثبـت و معنـي دار        نتايج نشا
است، هزينه هاي جاري دولت قسمتي مربوط به هزينه ها از مخارج جاري دولت اثر آن بر رشد اندازه گيري شده 

د از يك يا دو تأخير بر رشد اثر است، مخارجي كه دولت براي سرمايه انساني هزينه كرده است در كوتاه مدت بع
مـدل  . مثبت دارند، همچنان مخارج جاري غير از مخارج سرمايه انساني و آموزشي بر رشد داراي اثـر منفـي اسـت   

براي ارتباط بـين تعـادل كوتـاه مـدت و بلنـد مـدت و پويـايي متغيرهـا از روش الگـوي خـود برگشـت توضـيحي             
)ARDL (ورد شده استآبر.  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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درصد قدرت توضيح دهي رشد  98دل نشان مي دهد متغيرهاي توضيحي حدود ضريب تشخيص در م
نشان مي دهد در كمتر از دو سال شوك ) =69/0ECM(الگوي تصحيح خطا با پارامتر . را توصيف مي كنند

نتايج نشان مي دهد اگر دولت بخواهد ساختار و . عدم تعادل كوتاه مدت به سمت بلند مدت حركت مي كند
) به جز سرمايه انساني(را اصالح كند بايد سياست هاي اصالحي خود را به سمت مخارج جاري اندازه خود 
 . متوجه سازد

به بررسي تأثير آموزش عالي بر رشد اقتصادي در كشور ايران با ) 1390( حسين حيدري و همكاران
ير شاغالن داراي تحصيالت در اين پژوهش تأثير متغ. استفاده از كاربرد رهيافت آزمون كرانه ها پرداخته اند

آنها در تحقيق خود با استفاده از رهيافت آزمون . دانشگاهي بر رشد اقتصادي ايران مورد آزمون قرار گرفته است
-1386عليت گرنجر، رابطه تعادلي بلند مدت ميان آموزش عالي و رشد اقتصادي با استفاده از داده هاي ساالنه 

نتايج آزمون كرانه ها وجود رابطه بلند مدت ميان اين دو متغير در . رار داده اندبررسي ق را مورد كشور ايران 1350
كشور ايران را تأييد مي كند، بدين صورت كه در بلند مدت موجودي سرمايه و آموزش عالي تأثير معنادار و 

به سمت مقدار  از عدم تعادل درآمد واقعي% 75در مدل آموزش عالي در هر دوره . مثبت بر رشد اقتصادي دارند
همچنين، نتيجه آزمون عليت گرنجر شرطي عليت غير مستقيم از رشد آموزش . تعادلي بلند مدت خود همگراست

نتايج تخمينها نشان مي دهد كه آموزش عالي در كوتاه . عالي به رشد اقتصادي در بلند مدت را نشان مي دهد
با توجه به نتايج مدل تصحيح خطا . رشد اقتصادي استمدت و بلند مدت داراي تأثيري مشابه موجودي سرمايه بر 

و آزمون عليت گرنجر شرطي، يافته مهم اين تحقيق آن است كه به كارگيري دانش آموختگان دانشگاهي به رشد 
بنابراين، اين فرضيه آموزش عالي به رشد اقتصادي منجر مي شود، در . اقتصادي در بلند مدت منجر مي شود

ه صورت قوي پذيرفته مي شود ، از اين رو، سرمايه گذاري بيشتر براي دستيابي به رشد خصوص كشور ايران ب
  . اقتصادي باالتر توجيه اقتصادي دارد و توصيه مي شود

به بررسي آثار سرمايه گذاري در آموزش عالي بر ) 1390(كيومرث سهيلي، اصغر سپهبان قره بابا  مجتبي الماسي،
آنها در پژوهش خود الگوي مدل هاي رشد درون زا براي  .پرداختند 1384-1350رشد اقتصادي ايران طي دورة 

كمي سازي ارتباط بين متغيرهاي تأثيرگذار بر رشد اقتصادي مورد استفاده قرار داده  و با استفاده از روش 
  . همگرايي پنج مرحله اي يوهانسن برآورد شده است

كه عبارت از رشـد اقتصـادي، سـرمايه انسـاني، سـرمايه       براي تحليل رابطه بلند مدت ميان متغيرهاي مدل
جوسـيليوس، يـك    –فيزيكي و بدهي هاي خاجي هستند، با استفاده از روش همگرايي پنج مرحلـه اي جوهانسـن   

بردار به دست آمده مؤيد اين مطلب است كه در بلند مـدت رابطـه   . بردار هم انباشتگي قابل قبول به دست مي آيد
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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شت سرمايه هاي انساني و افزايش انباشت سرمايه هاي فيزيكي بر روي رشد اقتصاد ايـران مثبـت و   ميان افزايش انبا
به عالوه در بلند مدت اثر افزايش بدهي هاي خارجي بر رشد اقتصادي در ايران منفـي و معنـي دار   . معني دار است

ين تأثير را بـر رشـد اقتصـادي ايـران     هم چنين اين بردار نشان مي دهد كه در بلند مدت سرمايه انساني بيشتر. است
  . البته اين تفاسير با فرض ثابت بودن ساير شرايط صورت مي گيرد. دارد

درصـد، معنـي    98منفي بوده و با سطح اطمينـان بـاالي    ecm(-1)در كوتاه مدت ضريب  ،در اين بردار
يب جـزء تصـحيح خطـا، سـرعت     ضـر . بنابراين رابطه اي كوتاه مدت در بين متغيرهاي مدل وجـود دارد . دار است

  .بااليي از همگرايي به سمت تعادل بلند مدت را نشان مي دهد
آنها پيشنهاد مي نمايند با سـرمايه گـذاري بيشـتر در نيـروي انسـاني و تربيـت افـزون تـر نيـروي انسـاني،           

فـراهم   موجبات افزايش عرضه نيروي كار متخصص و با تحصيالت عالي و هم چنين افزايش محقـق و كـارآفرين  
قطعاً اين نيروي كار متخصص و آموزش ديده، مي تواند از طريق نوآوري ها و به كارگيري بهينـه امكانـات   . شود

البتـه اسـتفاده از پـس انـدازهاي داخلـي بـراي       . مادي و مالي كشور موجبات رشد سريع تر جامعه را فـراهم سـازند  
هـم  . ي نسبت به سرمايه هـاي خـارجي برخـوردار اسـت    سرمايه گذاري در سرمايه انساني و مادي از اولويت بيشتر

  .چنين توصيه مي شود براي سرمايه گذاري در سرمايه هاي انساني و مادي از بدهي هاي خارجي استفاده نشود
همانگونه كه مالحضه مي گردد تمامي مطالعات انجام گرفته در كشور  از روش اقتصاد سنجي استفاده 

ثير هزينه أاما ت. ثير سرمايه انساني بر رشد اقتصادي مورد آزمون قرار گرفته استأتنموده و در بسياري از موارد 
 .آموزش بر روي سرمايه انساني و رشد اقتصادي كمتر مورد توجه پژوهشگران بوده است

در بررسي فقر و سياستهاي كالن اقتصادي به تجزيه و تحليل اطالعات مربوط به درآمـد  )  1377(سوري 
او با محاسبه شـاخص هـاي متـداول در    . پرداخت 1375-1367دويست هزار خانوار ايراني در دوره  و هزينه حدود

كه مستقل از انتخاب خط فقر است، نتيجه گرفت كه، سطح عمـومي فقـر در دوره    1فقر، و با استفاده از روش غلبه
در سطحي معـادل   1375 افزايش يافته و در سال 1374كاهش، در سال  1373-1370ثابت، در دوره  1367-1370

شواهد حاصل از كاربرد مدل هـاي اقتصادسـنجي در خصـوص ارتبـاط متغيرهـاي      . سال قبل ثابت باقي مانده است
اقتصاد كالن و فقر نشان داده است كه، در دوره مذكور بين افزايش توليد و كاهش بيكاري با كـاهش فقـر رابطـه    

ر بـين كـاهش رسـمي ارزش ريـال و كـاهش فقـر رابطـه        همچنـين، طـي دوره مـذكو   . مستقيمي وجود داشته است
زيرا، سهم بيشتري از تركيب صادرات غير نفتي كشـور بـه محصـوالت كشـاورزي و     . مستقيمي وجود داشته است

از نتـايج ديگـر ايـن    . صنايع روستايي اختصاص يافته و بيشترين فقراي جامعه نيز در اين دو بخش فعاليت داشته اند
                                                 

1 - Dominance 
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وي همچنين . بر كاهش فقر اشاره كرد) در قالب افزايش سواد(اثر مثبت افزايش سرمايه انساني تحقيق، مي توان به 
با اين استدالل كه دولت حداقل رفاه الزم را براي كاركنان خود فراهم مي سازد، نقش دولـت در بـازار اشـتغال را    

  .ستنقشي كاهنده ارزيابي كرد، اما افزايش يا تداوم اين نقش را بررسي نكرده ا
در مطالعه فقر، رشد و توزيع مجدد در ايران، تغيير در مقدار فقر را   )Assadzadeh, 2001(اسدزاده 

اطالعات مـورد اسـتفاده در آن تحقيـق، درآمـد و مخـارج      . بررسي كرد 1993تا  1983براي يك دوره ده ساله از 
او براي نشان دادن اثر سياسـت  . است بوده 1993و  1988، 1983خانوارهاي شهري و روستايي مربوط به سال هاي 

، تغييرات در فقـر را بـه اجـزاي رشـد،     )1992(هاي رشد و توزيع مجدد بر فقر، با استفاده از روش دات و راواليون 
در مناطق شـهري و   1988-1983وي دريافت كه رشد و توزيع مجدد در دوره . توزيع مجدد و پسماند تجزيه كرد

ابراين، كاهش درآمد سرانه خانوار كـه بـه خـاطر جنـگ، ركـود اقتصـادي و سـقوط        بن. روستايي مثبت بوده است
هـر دو  . درآمد نفتي در طول اين دوره اتفاق افتاده بود، به افزايش فقر در مناطق شهري و روستايي دامن زده است

بـه رشـد    در اين دوره اطالحـات اقتصـادي دولـت منجـر    . شاهد كاهش در فقر بودند 1993-1988مناطق در دوره 
فقر در مناطق روستايي انـدكي كـاهش    1993-1983براي كل دوره ده ساله يعني . درآمد و كاهش فقر شده است

همچنـين نشـان داده شـد كـه سـطح فقـر در ميـان        . درصد افزايش يافت 40يافت، ولي در مناطق شهري به بيش از 
  .مشاغل و مناطق ايران بسيار متفاوت بوده است

مـدل وي بـر   . ير در فقر را دقيقاً به اجزاي رشد و توزيع مجدد تجزيـه كـرده اسـت   تغي )1382(محمودي 
از لحاظ دقيق بودن و نياز نداشتن به جزء پسـماند و كـاربرد آسـان آن در تحقيقـات     ) 1992(مدل دات و راواليون 
شـروع و پايـان    ولي، برخالف مدل دات و راواليون، اثرات رشد و توزيع مجدد، نسبت به سال. تجربي مزيت دارد

 1989او با استفاده از اطالعات مخارج مصرفي خانوارهاي شهري و روسـتايي مربـوط بـه سـال هـاي      . متقارن است
در . برنامه اول توسعه، مشاهده كرد كه هر دو جزء، در تغيير فقـر سـهيم بودنـد   ) سال نهايي( 1994و ) سال ابتدايي(

شي از افزايش قابل توجه در نابرابري يـا جـزء توزيـع مجـدد بـوده،      مناطق روستايي افزايش در فقر به طور عمده نا
بـه افـزايش در فقـر    ) كاهش در ميانگين مخـارج مصـرفي  (ولي در مناطق شهري و نيز كل كشور، كاهش در رشد 

  .كمك كرده است
ده وي با استفا. ارتباط بين رشد و فقر را در طول برنامه اول توسعه بررسي كرد) Piraee,2003( پيرايي

او دريافت كـه مقـدار فقـر در طـي     . شاخص رشد فقرزدا را تجزيه و تحليل كرد) 2000(از روش كاكواني و پرنيا 
با تجزيه تغييرات در فقر به اثر خالص رشد و اثر خالص نابرابري، مشخص شـد  . دوره برنامه اول كاهش يافته است

ور، اثـر خـالص رشـد منفـي ولـي اثـر خـالص        كه هم در مناطق شهري و هم در مناطق روستايي و هم در كل كشـ 
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شاخص رشد فقرزدا كه به وسيله شاخص هاي فقر مانند سرشـمار، شـكاف فقـر و    . نابرابري بر فقر مثبت بوده است
محاسبه شد، نشـان داد كـه رشـد    ) Foster, Greer, Thorbecke Index, 1984(توربك  –گرير  –فوستر 

  .شور به نفع فقرا بوده استاقتصادي در مناطق شهري، روستايي و كل ك
. ، به بررسي برآورد اثر رشد اقتصادي بر فقر در ايران پرداخته اند)1385(اسمعيل ابونوري، رضا عباسي قادي

دو عامل در كاهش فقر . آنها بيان مي دارند اثر رشد اقتصاد بر فقر در زمانها و مكانهاي مختلف يكسان نبوده است
رشد اقتصادي از يك طرف سبب افزايش . تصادي و ديگري توزيع درآمدنقش اساسي دارند؛ يكي رشد اق

ميانگين درآمد جامعه و كاهش فقر مي گردد و از طرف ديگر ممكن است موجب تغيير توزيع درآمد شده، 
  . نابرابري و فقر را افزايش دهد

، دوره )1367-1361(دوره اول : در اين تحقيق، اثر رشد بر فقر ايران در چهار دوره بررسـي شـده اسـت   
براي اين منظور، از مدل كاكواني، ). 1381-1379(و دوره چهارم ) 1378-1374(، دوره سوم )1372-1368(دوم 

براي كاربرد اين الگو به . است) 2000(اين مدل مكمل كاكواني و پرنيا . استفاده شده است) 2003(خاندكر و سان 
سرشمار، شكاف فقر و فوستر، گريـر  (شاخصهاي مختلف فقر  فقر به تفكيك. خط فقر و شاخصهاي فقر نياز است

) ناشـي از (رشـد خـالص و اثـر    ) ناشـي از (به اثر ) 2000(، با استفاده از روش تجزيه، تغيير فقر كاكواني )و توربك
نابرابري خالص تجزيه شده است؛ با استفاده از اثرات رشد و نابرابري خالص، كشش هاي اثرات رشـد و نـابرابري   

و كشش فقر به تفكيك شاخصهاي مختلف فقر برآورد و سرانجام چگونگي اثر رشد بر فقر در دوره هـاي   خالص
  . مورد مطالعه به تفكيك مناطق شهري و روستايي ايران مشخص شده است

فقر افزايش يافتـه اسـت؛ بـا تجزيـه فقـر       1367-1361يافته هاي تحقيق نشان داده است كه در طول دوره 
ش در جزء نابرابري موجب تخفيف فقر ناشي از ركود اقتصـادي شـده اسـت؛ يعنـي كـاهش      مشخص شد كه كاه

ركود اقتصادي . سهم خانوارهاي پردرآمد به صورت نسبي بيشتر از كاهش سهم خانوارهاي كم درآمد بوده است
اسـت، امـا    به نفع خانوارهاي فقير تمام شده است، به اين معنـي كـه گرچـه فقـر در طـول ايـن دوره افـزايش يافتـه        

در دوره هاي ديگر، فقر در مناطق شهري كاهش يافته . خانوارهاي فقير در مقايسه با ديگران كمتر آسيب ديده اند
كـه در آن  (است؛ با تجزيه فقر در اين دوره ها مشخص شد كه به استثناي شـاخص فقـر فوسـتر، گريـر و توربـك      

اي فقر نشان مـي دهنـد كـه رشـد سـبب نـابرابرتر شـدن        بقيه شاخصه) رشد با كاهش در نابرابري همراه بوده است
رشد در منـاطق روسـتايي   . توزيع درآمد شده اما ميزان آن به حدي نبوده است كه اثر مفيد رشد كامالً خنثي گردد

ميزان نابرابري به حدي افزايش يافته كه اثر رشد . در دوره دوم و سوم سبب نابرابرتر شدن توزيع درآمد شده است
طبـق شاخصـهاي   . در دوره سوم شده اسـت ) بر حسب شاخص سرشمار( خنثي كرده و باعث افزايش فقر را كامالً
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در دوره . ديگر فقر در دوره هاي دوم و سوم، ميزان نابرابري به حدي نبوده كه تأثير رشد اقتصـادي را خنثـي كنـد   
ع، نتايج تحقيق حاكي از آن است در مجمو. م شده استأچهارم در مناطق روستايي، رشد با كاهش در نابرابري تو

كه رشد اقتصادي در ايران به استثناي دوره چهارم براي منـاطق روسـتايي و در دوره دوم بـر حسـب شـاخص فقـر       
. فوستر، گرير و توربك براي مناطق شهري، در ساير دوره ها و بر حسب شاخصهاي ديگر فقر، فقرزدا نبوده اسـت 

اي پردرآمد به صورت نسبي همواره بيشتر از افزايش سهم خانوارهـاي كـم   به عبارت ديگر، افزايش سهم خانواره
خير كه اقتصاد ايران وضـعيت رشـد نسـبي اقتصـادي را تجربـه كـرده اسـت،        ادر طول سه دوره . درآمد بوده است

سناريوي رشد حاكم در طول دوره دوم براي مناطق شهري بر حسب شاخص فقـر سرشـمار و شـكاف فقـر، رشـد      
حسب شاخص فوستر، گرير و توربك رشد فقرزدا يعني رشد به نفع فقيرترين خانوارهاي شـهري بـوده   سرريز و بر

در مناطق روسـتايي در دوره دوم  . بوده است» رشد سرريز«است؛ در دوره سوم و چهارم نيز سناريوي رشد حاكم، 
، سـناريوي رشـد سـرريز    و دوره سـوم ) به استثناي شاخص فقر سرشمار كه منعكس كننده رشد فقرزا بـوده اسـت  (

براي مناطق روستايي در دوره چهارم كه شاهد بهبود در توزيع درآمد بودند؛ رشد، فقرزدا بـوده  . برقرار بوده است
  . بنابراين، ضرورت تشكيل نهادي براي ساماندهي وضعيت خانوارهاي كم درآمد توجيه پذير مي باشد. است

يك طرف باعث كاهش فقر و از طرف ديگر موجب تغييـر  بر اساس يافته هاي تحقيق، رشد اقتصادي از 
رشـد  . فقر با رشد اقتصادي رابطه معكـوس و بـا نـابرابري رابطـه مسـتقيم دارد     . در نابرابري توزيع درآمد مي گردد

به استثناي دوره چهـارم بـراي منـاطق روسـتايي و در دوره دوم برحسـب شـاخص فقـر فوسـتر، گريـر و          (اقتصادي 
به بيان ديگر، خانوارهاي فقير به طور نسبي در مقايسه با ديگران از . فقرزدا نبوده است) شهري توربك براي مناطق

رشد اقتصادي كمتري منتفع شده اند؛ و افزايش در نابرابري موجب شده است تـا از تـأثير رشـد اقتصـادي بـر فقـر       
ديل در نـابرابري در كـاهش بيشـتر    از اين رو، مي توان گفت اتخاذ سياستهاي تركيبي شامل رشد و تع. كاسته شود

  . فقر و افزايش سهم فقرا از رشد اقتصادي مؤثرتر خواهد بود
 

 نيـز بـا اسـتفاده از دو الگـوي كـاربردي تعـادل عمـومي آدلمـن و رابينسـون          1)1978( آدلمن و رابينسون
، توزيـع درآمـد در   كه به ترتيب براي كشورهاي كره و برزيل فرموله شـده اسـت  ) 1980( و ليزي و تيلور) 1978(

سـرمايه گـذاري بررسـي مـي      -بر روي موازنـه تجـاري و پـس انـداز     2"قاعده بستار"را با قرار دادن  اين دو كشور

                                                 
1- Irma Adelman and Sherman Robinson (1987) 
2- Closur Rule 
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بنـدي جهـت    از ويژگي هاي اين دو الگو يكي تدوين آن براي كشورهاي نيمه صـنعتي و ديگـري فرمـول   . نمايند
  .توزيع درآمد در ميان مدت مي باشد

با اسـتفاده از يـك مـدل تعـادل عمـومي بـه بررسـي اثـرات برنامـه هـاي           ) 1995(همكاران  و 1ايسن من -سووا
اين برنامه به رشد و توسعه سـرمايه گـذاري در زيربناهـا و امكانـات آموزشـي و سـرمايه       . اصالحي يونان پرداختند

و رابينسـون   2دملوآنها از يك مدل استاندارد تعادل عمومي كه توسط درويس، . انساني در يونان اختصاص داشت
نتايج مطالعات آنان نشان مي داد كه برنامـه هـاي   . براي اقتصاد يونان ساخته شده بود استفاده كردند 1982در سال 

اصالحي اثر مثبتي بر روي نيروي كار داشته است و باعث رشد سرمايه انساني و رشد اقتصادي در يونـان گرديـده   
  .است

ي دولت جهت بهبود توزيع درآمد انجـام گرفـت تحقيقـي بـود كـه      اولين كوششي كه در زمينه سياستها
هاي دولت بر روي توزيـع درآمـد در كشـور     بررسي تأثير سياست  براي 1978در سال  4و رابينسون 3توسط آدلمن

را انتخـاب كـرده و سـپس     5آنها با استفاده از مدل تعادل عمـومي، يـك خـانوار نماينـده    . كره جنوبي انجام گرفت
پـس از آن  . ميانگين درآمد خانوار نماينده را در مقايسه با گروههاي مختلـف درآمـدي محاسـبه نمودنـد    تغييرات 

هاي اقتصادي بـر روي توزيـع درآمـد در     اين مدل را براي اثرات سياست 1982در سال  7و ملو 6رابينسون، درويس
معـروف گشـت، مطالعـات    ) CGE-RH( با استفاده از اين مدل كـه بـه اختصـار بـه    . كنيا مورد استفاده قرار دادند

توان بـه كارهـاي    هاي دولت بر روي توزيع فقر و درآمد انجام گرفت كه مي ديگري براي تجزيه و تحليل سياست
تمامي ايـن مقـاالت   . اشاره كرد 2001و اگنور در سال  2000در سال   9،  كواالتي و روند1991در سال  8جانوري

  . يك خانوار نماينده انجام گرفته استو انتخاب  CGEبا استفاده از مدل 
هاي اقتصادي روي فقر، توزيع درآمـد و رشـد اقتصـادي      روش ديگري كه براي تجزيه و تحليل سياست
مزيت ايـن مـدل   . به جاي يك خانوار نماينده بوده است 10استفاده شده است روش استفاده از چند خانوار مشترك

ايـن  . و داراي معادالت بيشتري اسـت و حـل آن آسـانتر اسـت     ل ترنسبت به حالت قبل در آن است كه مدل مفص

                                                 
1  : Suwa_Eisenman 
2 -De Melo 
3  - Adelman 
4-Robinson  
5-Representative Household  
6 -Dervis 
7  -Melo 
8 -Janvry 
9 -Colatei & Round 
10 -Integrated Multi Household 
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  2001در سـال   2، كـوكبرن 1999و ديگران در سـال   1معروف گشته توسط دكالو CGE-IMHمدل كه به مدل   
اي  بكانفسـو و ديگـران در مقالـه     .انجام گرفـت  2003و ديگران براي سنگال در سال  3براي كشور نپال و بكانفسو

بـه بررسـي اثـرات سياسـت      "آيا فرم وابسته به توزيـع مهـم اسـت   :  CGEفقر، توزيع درآمد و مدل  "تحت عنوان
آنها ابتدا يك فرم تابعي براي تخمين توزيع درآمد در بين . دولت بر روي فقر و توزيع درآمد در سنگال پرداختند

امتري و غيـر پـارامتري بـرآورد    آنها براي اين كار شـش فـرم را بـه صـورت پـار     . گروههاي خانوار انتخاب كردند
نتايج نشان داد كه يك فرم مشخص براي توزيع درآمد در تمامي گروههاي مختلف درآمدي وجود ندارد . كردند

. كننـد  ها و گروههاي مختلف درآمدي نقش مهمي را براي انتخاب فرم توزيع درآمـد ايفـا مـي    و مشخصات نمونه
هـاي اقتصـادي دولـت بـر روي فقـر و       گرفته شده به تأثيرات سياسـت  سپس با توجه به سناريوهاي مختلف در نظر

مشـاهده و شـش گـروه مختلـف درآمـدي       3278او براي اين كار يك نمونه با . توزيع درآمد در سنگال پرداخت
هاي دولت، اثرات متفاوتي بـر روي توزيـع درآمـد و فقـر در ايـن شـش        انتخاب كرد و مشاهده كرد كه با سياست

  .به دنبال دارد گروه درآمدي
. ها بـر روي فقـر در كشـور فيليپـين پرداختنـد      به اثرات اصالح تعرفه 2004در سال  4كروراتن و كوكبرن

ها را بـر روي قيمتهـا و درآمـد     ، اثرات اصالح تعرفه 5سازي كالن آنها با استفاده از يك مدل تعادل عمومي و شبيه
هاي اقتصـادي شـامل    فعاليت. خانوار استفاده كردند 24797مخارج آنها از آمار . خانوارها مورد بررسي قرار دادند

زير مجموعه و بخش  5زير مجموعه، بخش صنعت به  4كشاورزي، صنعت و خدمات بود كه بخش كشاورزي به 
همچنين در اين تحقيق نيروي كار به نيروي كار ماهر و غير مـاهر  . زير مجموعة ديگر تقسيم شده بود 3خدمات به 

هـا، درآمـد    درآمد دولت و مخارج دولت نيز ثابت فرض گرديد هـر چنـد پـس از كـاهش تعرفـه     . دي شدبن تقسيم
باعث كاهش  2000تا  1994ها در بين سالهاي  سازي شده نشان داد كه كاهش تعرفه مدل شبيه. دولت كاهش يافت

هـا اثـر مسـتقيم     اصالح تعرفه يابد از طرفي هاي توليد نيز كاهش مي همچنين هزينه. فقر در اين كشور گرديده است
بر روي رشد صنايع غير غذايي خواهد داشت و در نهايت اختالف و شكاف درآمدي ميان خانوارهاي روستايي با 

  .ها نيز افزايش يافته است ساير بخش

                                                 
1 -Decaluwe 
2 -Cockburn 
3 -Boccanfuso 
4 Cororaton & Cockburn 
5 Micro simulation 
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آموزش خانوارها بر روي  مخارجبا استفاده از يك مدل تعادل عمومي به بررسي اثرات ) 2002( 1تيالك
هـر چنـد مطالعـه او بيشـتر بـر روي مشخصـات نيـروي كـار          .ا و رشد اقتصادي در كشور هند پرداخـت درآمد آنه

 در او در اين مطالعـه دريافـت كـه سـرمايه گـذاري      . همچون سطح تحصيالت، محل زندگي و غيره تمركز داشت
  .آموزش يك ابزار قدرتمند براي رشد اقتصادي باالتر و سريعتر است

هاي آموزش عمومي بر روي سرمايه انسـاني، رشـد و    ، به بررسي اثرات هزينه)2003( 2هونگ توربك و
آنهـا بـا اسـتفاده از مـدل     . فقر در دو كشور تانزانيا و زامبيا با استفاده از مدل تعادل عمومي قابل محاسـبه پرداختنـد  

CGE فقـر، رشـد و   هاي آموزش عمومي بـر روي   و همچنين ماتريس حسابداري اجتماعي به بررسي اثرات هزينه
مدل استفاده شده توسط آنها مدل استاندارد تعـادل عمـومي ارائـه شـده توسـط درويـس،       . سرمايه انساني پرداختند

توسط رابينسون و همكاران توسعه يافتـه بـود و در    1991 ساخته شده بود و در سال 1982دملو و رابينسون در سال 
آنها نيروي كار را بر اساس سطح آموزش و مهـارت  . ردندتوسط توربك تعديل گرديده بود استفاده ك 1992سال 

)  مـاهر (و يا سطح آموزش عالي ) نيمه ماهر(، نيروي كار با سطح سواد متوسط )غير ماهر(به سه دسته نيروي بيسواد 
  . دسته بندي كردند

راي در ابتـدا اقتصـاد دا  . مدل بكار برده شده در اين تحقيق مـدل نئوكالسـيكي چهـار  بخشـي مـي باشـد      
. خانوارهـا در پـي دسـت يـابي بـه حـداكثر مطلوبيـت هسـتند         .موجودي اوليه از سرمايه انساني و سرمايه مي باشـد 

نقطه برابـري دسـتمزد و    ( بنگاهها نيز سود خود را حداكثر كرده و نيروي كار را به صورت بهينه استخدام مي كنند
افزايش مي يابد، سـرمايه از طريـق پـس انـداز و سـرمايه      موجودي سرمايه و سرمايه انساني نيز ) ارزش نهايي توليد

  .گذاري داخلي و خارجي و سرمايه انساني از طريق رشد جمعيت و آموزش افزايش مي يابد
آمـوزش در چـارچوب و سـاختار يـك مـدل       مخارجثير أدر مدل استفاده شده توسط توربك و هانگ ت

آموزش هم در طرف عرضـه و هـم در طـرف تقاضـا      خارجمثير أدر اين ساختار ت. تعادل عمومي آورده شده است
آموزش باعث افزايش سرمايه انساني و تغيير در عرضـه نيـروي كـار مـي      مخارجدر طرف عرضه  .ديده شده است

از طرفي از آنجا كه تغيير در هزينه هـاي آمـوزش   . ثير قرار دهدأگردد و مي تواند توليد ناخالص داخلي را تحت ت
انساني و بهره وري نيروي كار مي گردد بنابراين دستمزدها را نيز تغيير ميدهد كه موجب تغييـر   باعث تغيير سرمايه

  .دستمزد نيروي كار و تغيير توزيع درآمد مي گردد

                                                 
1-Tilak 
2 -Hong & Thorbecke 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



٦٢ 
 

  
 

در طرف تقاضا نيز از آنجا كه هزينه هاي دولت در امر آموزش بخشي از هزينه هاي دولت مي باشـد بـر   
رد و به تبع آن بـر روي پـس انـداز خـالص، سـرمايه گـذاري و موجـودي        ثير مي گذاأروي كسري بودجه دولت ت

  .ثير مي گذاردأسرمايه و در نتيجه توليد ناخالص داخلي ت
از آنجا كه توليد ناخالص داخلي از مجموع توليد در بخش هاي مختلـف اقتصـادي حاصـل مـي شـود و      

يد در بخش هاي مختلف  نيـز تغييـر مـي يابـد     بنابراين تول. آموزش باعث تغيير در توليد ناخالص داخلي مي گردد
بنابراين منابع درآمدي دولت نيـز كـه از ماليـات بخـش هـاي مختلـف اقتصـادي و درآمـد حاصـل از تعرفـه هـاي             

  .    صادراتي  و وارداتي  تشكيل مي شود تغيير مي نمايد
بر اساس اين سناريو . آموزش عمومي تعريف كردند اوت براي تعيين اثرات مخارجآنها سه سناريوي متف

آموزش باعـث افـزايش رشـد و كـاهش فقـر       مخارج گونه بود كه افزايش  نتايجي حاصل گرديد كه اين نتايج اين
بـه نحـوي كـه در يـك كشـور افـزايش        .آموزش در دو كشور متفاوت اسـت مخارج اما اثرات افزايش . گردد مي

آمـوزش باعـث كـاهش    مخـارج  در كشور ديگر رشـد  آموزش رشد درآمد نيروي كار را به دنبال دارد و  مخارج 
كننـد   پيشنهاد مـي  آنها علت اين امر را ساختار توليدي متفاوت دو كشور مي دانند و . درآمد نيروي كار مي گردد

هـاي توليـدي و اجتمـاعي خـاص آن كشـور       زيـر سـاخت  هاي كاهش فقر در اين دو كشور بر اسـاس   تا استراتژي
مخـارج  گـردد كـه بـراي افـزايش كـارايي       ه به سناريوهاي تعريف شده، پيشنهاد ميهمچنين با توج. تعريف گردد

بـر  . آموزشي، بهتر است دولت اقدام به ساخت مدارس بيشتر و اعزام معلمـان بيشـتري بـه نـواحي روسـتايي نمايـد      
روي كـار  وري پائين نيروي كـار در ايـن دو كشـور، افـزايش دسـتمزد نيـ       اساس نتايج بدست آمده با توجه به بهره

گـردد و ايـن باعـث     گردد و بنابراين رشد اقتصادي باعث شكاف ميان درآمد نيروي كار و سرمايه مـي  محدود مي
    )  2003 توربك و هانگ،.( گردد بدتر شدن توزيع درآمد مي
نـگ بـه   با استفاده از مدل تعادل عمومي و مدل ارائه شده توسط توربك و ها) 2006( 1اوجاها و پرادهان

آنها بـا سـه    .آموزش بر روي سرمايه انساني و رشد اقتصادي در كشور هند پرداختند اثرات افزايش مخارج بررسي
آمـوزش بـر    مخـارج به بررسي اثـرات افـزايش    )آموزش هزينه درصدي 50و  30،  15افزايش ( وي مختلفيسنار

سـپس اثـرات  افـزايش در    بخـش مختلـف تقسـيم بنـدي كـرده       7آنها اقتصاد را بـه  . روي رشد اقتصادي پرداختند
نتايج ارائه شده توسط آنها نشان مي دهـد   .يه و تحليل قرار دادندزبخش مورد تج 7آموزش را بر رشد اين  مخارج

شـتر مـي   كه در هر سه سناريو افزايش سرمايه گذاري در آموزش باعث رشـد سـرمايه انسـاني و رشـد اقتصـادي بي     
نتايج . كاهش مي يابد سناريو رشد نيروي انساني بي سواد يا كم سواد نها نشان مي دهد كه در هر سهآنتايج  .گردد

                                                 
1-V.P Ojha & B.K Pradhan 
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 37/0درصـد افـزايش مـي يابـد مـي توانـد تـا         50آمـوزش   مخارجآنها نشان مي دهد كه رشد اقتصادي زماني كه 
  .درصد بيش از سال پايه باشد

  

  جمع بندي -2-11
و حوزه خرد و كـالن  مـورد تحليـل قـرار     ثير آموزش بر اقتصاد در دأدر اين فصل در ابتدا مباني نظري ت

. سپس مباني نظري اثرات آموزش بر روي رشد اقتصادي و ارتبـاط ميـان رشـد اقتصـادي و فقـر بيـان شـد       . گرفت
شاخص هاي مورد استفاده در مورد فقر و شاخص هاي مورد استفاده براي اندازه گيري توزيـع درآمـد شـرح داده    

 آنگـاه  .اي اقتصـادي و مـدل تعـادل عمـومي قابـل محاسـبه بيـان گرديـد        سپس ادبيات موضوع در مـورد مـدله  .شد
مطالعات انجام شده مرتبط در داخل و خارج از كشور را مورد توجه قرار داده و نكات كليدي و مهـم هركـدام از   

كـه  نگرفته است پژوهش هايي با توجه به آنكه تحقيق مشابهي در ايران در اين زمينه صورت . اين مقاالت بيان شد
چنين پژوهش هايي در زمينه رشد اقتصادي و ارتباط آن با انساني، رشد اقتصادي و همسي رابطه ميان سرمايه به برر

ار محدود بوده و كمتر به برآورد شاخص هـاي فقـر و توزيـع    يمطالعات خارجي انجام گرفته نيز بس. فقر آورده شد
  .درآمد پرداخته اند

ي تشريح مي گردد سپس مدل تعادل عمومي و مزاياي آن آورده مي مدل هاي اقتصاددر فصل بعد ابتدا   
انجـام تعـديالت الزم    ز آن بهابعد . شود سپس مراحل ساخت يك مدل تعادل عمومي قابل محاسبه بيان مي گردد

جهت اقتصاد ايران به تدوين الگوهاي الزم براي بررسي اثر هزينه هـاي آمـوزش بـر روي فقـر، رشـد اقتصـادي و       
  .ه خواهيم نمودئبراي اين منظور در ابتدا يك الگوي پايه را ارا. انساني پرداخته مي شودسرمايه 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

  
  

  

  :فصل سوم

   ساختار الگوروش تحقيق و 
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
سياست گذاران اقتصادي عمدتاً به دنبال اين بوده كه راههايي را جهت تغيير شيوه عمل اقتصـادي بـه آن   

نتـرل آنهـا بـا    مسئله اساسي سياست گذاران يافتن ارتباط ميـان ابزارهـاي تحـت ك   . صورتي كه در نظر دارند، بيابند
به ويژه در اقتصاد كالن تنها آزمايشگاههايي هستند كه با انجـام   "الگوهاي اقتصادي ". شيوه عمل اقتصاد مي باشد

ه يكـي از  ئدر اين بخش هدف ما بررسي و ارا. شبيه سازي هاي الزم توانايي برقراري اين ارتباط را خواهند داشت
ايـن  . مـي باشـد  » تعادل عمـومي )كاربردي(الگوهاي محاسباتي «عنوان قابل استفاده ترين الگوهاي اقتصادي تحت 

رفتـار تئـوري هـاي كـاربردي تعـادل      . قرار دارنـد  1الگوها عمدتاً بر مبناي تئوري هاي تعادل عمومي نئوكالسيكي
خرد  عمومي، بر مبناي بهينه يابي تئوري هاي اقتصاد خرد نئوكالسيكي قرار داشته بطوريكه ارتباط بين تئوري هاي

تعادل عمومي و تئوريهاي كالن كاربردي تعادل عمومي، مدلساز را دائماً بين تئوري و كاربردهاي آن در حركـت  
  .قرار مي دهد

                                                 
1- Neo – Classical General Equilibrium 
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الگوهاي كاربردي تعادل عمومي، الگوهايي هستند كه يك ساختار اقتصاد كالن وسيع و جامع را جهـت  
اده اين الگوهـا شـامل مصـرف كننـدگان كـه تقاضـا       در حالت س تشكيل مي دهند 1بررسي اقتصادهاي بازار محور

كنندگان كاالها و خدمات و عرضه كنندگان عوامل توليد مي باشند، توليد كنندگان، كـه تقاضـاكنندگان عوامـل    
توليد و عرضه كنندگان كاالها و خدمات بوده و بازارها كه بواسطه تعديل قيمت ها، تعادل را در الگـو شـكل مـي    

 3و جـرارد دبـرو   2ين الگوها بطور تئوريك بر مبناي الگوهاي تعادل عمومي كه توسط كنت اروا. باشند دهند، مي
 .بسط داده شده اند، قرار دارند

سپس انواع مـدلهاي اقتصـاد كـالن     .در اين بخش در ابتدا تعريف كلي از مدل بكار رفته آورده مي شود
سپس نمايي كلي از الگـوي مـورد مطالعـه    ود و معرفي مي گردد، مدل تعادل عمومي كاربردي توضيح داده مي ش

مورد استفاده جهت اقتصاد ايـران   4سپس الگوي پايه كاربردي تعادل عمومي بين زماني ،ورده مي شودآدر تحقيق 
كه در آن معادالت مشخص گرديده و در حقيقت گام اول جهت برآورد مدل تعـادل عمـومي   . را تشريح مي شود
  .برداشته مي شود

  

  يف مدل و كاربرد تعر -3-1
. انـد  سـتانده بنـا شـده     -يـا داده  SAMبر اساس اطالعات  CGEپذير يا  هاي تعادل عمومي محاسبه مدل

هـاي اقتصـادي را در نظـر     آن است كه نه تنها ارتباط كليه بخـش  CGEيكي از مسائل بسيار با اهميت در مدلهاي 
در ايـن  . دهـد  مطابق با تئوري اقتصـادي مـد نظـر قـرار مـي     گيري و رفتار عوامل را نيز  گيرد، بلكه قاعده تصميم مي
 CGEهـاي   مـدل . كنـد  شود هر عامل تابع هدف خود را نسبت به قيود پيش روي خود بهينـه مـي   ها فرض مي مدل

آميزند و به صورت عددي سـطوح تقاضـا،    هاي واقعي اقتصاد در هم مي ساختار تعادل عمومي ارو و دبرو را با داده
  . كنند اي تعادلي را در بازارها محاسبه ميعرضه و قيمته

هاي تجربي به حساب  پذير يكي از ابزارهاي استاندارد براي تحليل هاي تعادل عمومي محاسبه امروزه مدل
هـا مـورد اسـتفاده قـرار      هاي رفاه و بررسي اثرات توزيعي سياسـت  آيند و به عنوان ابزار برتر در تجزيه و تحليل مي
م داراي پايه تئوريك بر مبناي اقتصاد خرد بوده و هم رفتار عوامل را به صورت درونزا بررسي چرا كه ه. گيرد مي
  :مي توان به موارد زير اشاره كرد هاي تعادل عمومي از مهم ترين ويژگي الگوي. كند مي

                                                 
1- Market Oriented 
2- Kenneth Arrow 
3- Gerard Debreu 
4- Intertemporal CGE 
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  لحاظ كردن ساختار اقتصاد و روابط پسيني و پيشيني؛ -1
  ؛)توليد و مصرف  بهينه(دكننده حداكثرسازي مطلوبيت خانوار و سود تولي -2
  ها، بازارها، نهادها؛ لحاظ كردن ارتباط بين بخش -3
  زا و براساس تقابل عرضه تقاضا؛ هاي نسبي به صورت درون تعيين قيمت -4
  برقراري تعادل همزمان در كليه بازارها؛  -5
  استفاده از روابط غيرخطي در توليد و تقاضا؛  -6
  اگانه پارامترها؛عدم نياز به تخمين جد -7
 تر تغييرات رفاه؛ امكان محاسبه دقيق -8

  . ها در كنار اثر بر رشد ثيرات توزيعي سياستأامكان بررسي ت -9
  

 CGEمراحل طراحي يك مدل  -3-2

امـا  . هاي محاسباتي، حتي تصور حل كردن يك مدل تعادل عمـومي نيـز مشـكل بـود     تا پيش از پيشرفت
عليـرغم همـه   . بسيار پيچيده هسـتند  CGEهاي  امپيوتري، قادر به محاسبه و حل مدلهاي پيشرفته ك امروزه فناوري

هـاي زيـاد نيازمنـد مهـارت و      بـه علـت پيچيـدگي    CGEها، طراحي و به كـارگيري يـك مـدل     امتيازات و برتري
سـازي بـه دقـت و     عالوه بر محاسبات عددي، الزم است مراحل مـدل  CGEدر طراحي يك مدل . تخصص است

  :توان در شكل بعد خالصه نمود اين مراحل را مي. دنبال شودظرافت 
  

 
  CGEمراحل طراحي مدل : 1-3شكل

مجموعه 
هاي سال  داده

 پايه

کنترل صحت 
 سازي  شبيه

  ونکاليبراسي

هاي  تعيين کشش
 زا برون

محاسبه تعادل در 
مدل  پس از اعمال 

سياست

-ارزيابي و تجزيه
 ها تحليل سياست

تعيين ساختار 
 ها توليد و کشش

متغيرها، توابع 
و روابط 
 رياضي
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  : مراحل ساخت مدل در يك الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه عبارتند از

  تعيين و توضيح  موضوع سياست گذاري؛ -1
  هاي تجربي؛ مدلهاي موجود و  تحليل و بررسي اوليه تئوري -2
  ساخت مدل؛  -3
  ها؛ سازي مدل و تحليل سناريو شبيه -4
  

  مدل هاي تعادل عمومي قابل محاسبهء پويا -3-3
بـا توجـه بـه    . مدل هاي تعادل عمومي قابل محاسبه عموماً مبتني بر نظريهء تعادل عمومي والراسي هسـتند 

تحليـل رياضـي و محاسـباتي در مـدل هـاي       محدوديت هاي پيچيده غير خطي موجود در سيستم هـاي اقتصـادي،  
عـالوه بـر ايـن،    . تعادل عمومي قابل محاسبه به محقق كمك مي كند تا ويژگي هاي كليدي سيستم را درك كنـد 

در . تحليل هاي عددي و محاسباتي امكان بررسي اثـرات شـوك هـاي برونـزا و سياسـتگذاري را ايجـاد مـي كنـد        
ي، تبديل ساختار تعادل عمومي والراسي از يك بيان و تصـوير مجـرد   حقيقت هدف اين بخش از ادبيات مدل ساز

  ).1007، ص 1984شاون و والي، (از اقتصاد به يك مدل واقعي در اقتصاد است 
ماهيتـاً   CGEنسـل اول مـدل هـاي    . به دو دسته مدل هاي پويا و ايستا تقسيم مي شوند CGEمدل هاي 

ه ب CGEمدل هاي . ر طيف وسيعي از مسائل سياسي استفاده مي شوداز اين مدل هاي يك دوره اي د. ايستا بودند
اثر گذاري سياستگذاري مختلف بر قيمت ها، مقدار توليد در بخش هاي مختلف و رفاه اقتصادي مي  بررسي نحوة

  ). 1998مارتنز، (پردازد 
پويـا و  پويا بـه صـورت مجموعـه اي از سيسـتم معـادالت بـين زمـاني يـا          CGEبه طور كلي، مدل هاي 

ايستا را  CGEمعادالت يك دوره اي، يك مدل . مجموعه اي از معادالت يك دوره اي يا ايستا تشكيل مي شوند
بخش پوياي مدل مجموعه اي از معادالت بـين  . تشكيل مي دهند كه وضعيت اقتصاد را در هر دوره نشان مي دهند
پويـا بخـش    CGEدر مـدل هـاي   . ان مي دهـد زماني است كه تصميم گيري عاملين اقتصادي را در طول زمان نش

  . پويا نسبت به مدل ايستا بهينه مي شود و مسير زماني متغيرهاي كنترل به دست مي آيد
ايستا پس انداز، سرمايه گذاري و بهره برداري از منابع پايان پذير بـه صـورت بـرون     CGEدر مدل هاي 

رون زا براي يـك يـا چنـد دوره شـبيه سـازي مـي شـود؛ در        زا وارد مدل مي شود و اثرات تغيير در اين متغيرهاي ب
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پويا روابط بلند مدت مربوط به تصميم گيري نهادهـاي اقتصـادي ماننـد خانوارهـا و      CGEحالي كه در مدل هاي 
وارد كردن ترجيحات بين زماني خانوارها و تصميم گيري بين زماني بنگاه ها . سرمايه گذاران مدل سازي مي شود

. سرمايه گذاري، امكان به دست آوردن مسير زماني بهينه متغيرهاي تصميم گيري را فـراهم مـي آورد   در ارتباط با
براي به دست آوردن مسير رشـد بلنـد مـدت اقتصـاد بـه ويـژه مسـير زمـاني          CGEبنابراين، مي توان از مدل هاي 

  .مصرف و پس انداز بهينه كل اقتصاد در افق بلند مدت استفاده نمود
  

  بين زماني CGEابعاد و ساختار يك مدل  -3-3-1  
  :بين زماني را به صورت زير نشان داد CGEمي توان ساختار و چارچوب يك مدل 

)1...,(كه در آن  hiFit )1...,(و  = mjF jh معادلهء اول معادالت بـين   h. تابع مشتق پذير است h+mتعداد  +=
 m. ان مي دهند كه متغيرهـا را در طـول زمـان بـه هـم مـرتبط مـي سـازند        زماني در دوره هاي زماني مختلف را نش

ايستا  CGEديگر نشان دهنده معادالت مربوط به يك زمان خاص، يعني معادالت ايستاست كه يك مدل  معادلهء
پويا،  CGEيكي از مسائل همه در مدل سازي . را به يكديگر مرتبط مي سازند Zرا تشكيل مي دهند و متغيرهاي 

ممكـن اسـت پويـايي مبتنـي بـر فـرض       . ض انتظارات فعاالن اقتصادي و مكانيسم تصميم گيري بين زماني استفر
پويا را به  CGEبر اين اساس، مي توان مدل هاي . انتظارات ايستا يا فرض فعاالن اقتصادي با پيش بيني كامل باشد

  ):2007مديو و رينس، (دو دستهء كلي تقسيم بندي كرد 
  پويا با پويايي حركت به جلو؛ CGEمدل هاي  -1
 .پويا با پويايي نگاه به جلو CGEمدل هاي  -2

در مـدل هـاي   . پويا با پويايي حركت به جلو، مبتنـي بـر فـرض انتظـارات ايسـتا هسـتند       CGEمدل هاي 
CGE در مدل هاي . پويا، پويايي حركت به جلو يك سري از تعادل هاي ايستا به صورت بازگشتي حل مي شوند
CGE     پويا با پويايي نگاه به جلو، انتظارات نسبت به پيامدهاي آتي ناشي از رفتار عوامي اقتصـادي وارد مـدل مـي

رويكرد حركـت بـه جلـو بـراي اولـين بـار توسـط آدلمـن و         . شود و مدل براي يك تعادل بين زماني حل مي شود
در ايـن نـوع   . تبيـين گرديـد  ) 1982(ان مورد استفاده قرار گرفت و بعدها توسط درويس و ديگر) 1978(رابينسون 

فرمول بندي پويايي، به طور ضمني فرض مي شود كه انتظارات نسبت بـه حـوادث و وقـايع آينـده هـيچ اثـري بـر        
. تصميم گيري عامالن اقتصادي در دورهء جاري ندارد و رفتار عامالن اقتصادي تنها به گذشته و حال بسـتگي دارد 

ف كنندگان و توليد كنندگان بر اساس قيمت هاي نسبي حال و گذشـته تصـميم   براي مثال، فرض مي شد كه مصر
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پويايي نگاه به جلو، مـدل هـاي    CGEمدل هاي . مي گيرند و روند آتي قيمت ها بر تصميم فعلي آنها اثري ندارد
ك تعـادل  كاملي هستند؛ يعني در اين مدل ها اثر وقايع آتي در نظر گرفته مي شود و مدل براي به دست آوردن يـ 

به عبارتي ديگر، حوادثي كه در هر دوره رخ مي دهـد، تعـادل در هـر دوره را بـه نحـوي      . بين زماني حل مي شود
تحت تأثير قرار مي دهد كه تصميم هر لحظه از زمان بر پايه نتايج گذشته و انتظارات نسبت به آينـده صـورت مـي    

  .گيرد
   

  تفادهمورد اس نمايي كلي از الگوي تعادل عمومي -3-4
ايـن مـدلها    .باشـد  ابزار تجزيه و تحليل در اين مطالعه استفاده از مدلهاي قابل محاسبه تعادل عمـومي  مـي  

توضـيحات   ابتداي اين فصـل  كه در. يك راه حل عددي براي اقتصاد تحت شرايط تعادل عمومي فراهم مي آورد
اين تحقيق مدلي مبتني بر الگوي نئوكالسـيكي و  مدل بكار رفته در . مبسوطي در مورد انواع اين مدلها ارائه گرديد
  .بر پايه ماتريس حسابداري اجتماعي مي باشد
 ،گردد دولت و بخش خارجي تعريف مي ،بنگاهها ،ها شامل خانواده ،بر اين اساس يك مدل چهاربخشي

بنگاههـا   .طبقه بندي مي گردنـد  )شهري و روستايي( گروه مختلف بر حسب درآمد و محل زندگي 4خانوارها در 
و بخش هاي توليدي نيز به بخش هاي صنعت كه شامل بخش ساختمان و مسكن ، نفت و پتروشيمي و معـدن مـي   

اقتصـاد از طريـق صـادرات و واردات بـا جهـان خـارج داراي        باشد، بخش كشاورزي و خدمات تقسيم مـي شـود  
  .ارتباط است

ل عمـومي ارائـه شـده توسـط توربـك و      عادمدل بكار برده شده در اين تحقيق بر اساس مدل استاندارد ت
كه . ونگ مي باشد كه آن مدل نيز توسعه يافته مدل تعادل عمومي ارائه شده توسط درويس و رابينسون مي باشده

هر چند مـدل بـر اسـاس آمـار و اطالعـات موجـود       . پويا با پويايي نگاه به جلو مي باشدCGE در واقع يك مدل 
مدل بكار بـرده شـده مـدل نئوكالسـيكي چهـار       .قتصادي كشور سازگار گرديده استتغييراتي داشته و با ساختار ا

خانوارها در پـي دسـت    .در ابتدا اقتصاد داراي موجودي اوليه از سرمايه انساني و سرمايه مي باشد. بخشي مي باشد
ورت بهينـه اسـتخدام   بنگاهها نيز سود خود را حداكثر كرده و نيروي كار را به ص. يابي به حداكثر مطلوبيت هستند

موجـودي سـرمايه و سـرمايه انسـاني نيـز افـزايش مـي يابـد،         ) نقطه برابري دستمزد و  ارزش نهايي توليد( مي كنند
سرمايه از طريق پس انداز و سرمايه گذاري داخلي و خارجي و سرمايه انساني از طريق رشـد جمعيـت و آمـوزش    
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عرضـه نيـروي كـار و     ش بـر روي متغيرهـاي كـالن اقتصـادي،    ثير آموزأكه ساختار و چگونگي ت.افزايش مي يابد
  .زير آورده شده است) 2-3( توزيع درآمد در قالب يك مدل تعادل عمومي در نمودار

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 , Hong-Sang) بر گرفته شـده از مـدل   كيد بر نقش آموزشأل عمومي با تساختار يك مدل تعاد: 2-3نمودار

2003)  
  

ثير هزينه هاي آموزش در چارچوب و ساختار يك أهمانگونه كه در نمودار نيز مشخص گرديده است، ت
ثير هزينه هاي آموزش هم در طرف عرضه و هم در طـرف  أدر اين ساختار ت. مدل تعادل عمومي آورده شده است

 اشتغال تعادلي

مخارج -سرمايه گذاري: شامل
 مخارج جاري-عمراني

 پس انداز بنگاهها

 صادراتي ماليات

 واردات تعرفه

كاالهاي 
 واسطه اي

 توليد ناخالص

 داخلي

كار نيروي تقاضاي 

 كار نيروي دستمزد

 جمعيت رشد  سرمايه انساني عرضه

 آموزش هزينه

هابنگاهدرآمد

 خانوار درآمد

 

سرمايه گذاري موجودي سرمايه

 غيرمستقيم ماليات

هابنگاهماليات

 خانوارها انداز پس

 خانوارها مصرف

 خانوارها ماليات

 دولت بودجه كسري دولت درآمد

 دولت مخارج

 صادراتقيمت
 ادراتص

 واردات  واردات قيمت ارز خنر
 ها پرداخت موازنه

 سرمايه جريان 

 خالص انداز پس

 جمعيت

 درآمد سرانه
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در طرف عرضه هزينه آموزش باعث افزايش سرمايه انساني و تغيير در عرضـه نيـروي كـار     .ديده شده است تقاضا
از طرفي از . داخلي مي گردد باعث افزايش توليد ناخالص) سرمايه انساني( افزايش عرضه نيروي انساني  مي گردد

وري نيـروي كـار مـي گـردد بنـابراين       آنجا كه تغيير در هزينه هاي آمـوزش باعـث تغييـر سـرمايه انسـاني و بهـره      
بـا توزيـع توليـد     .دستمزدها را نيز تغيير ميدهد كه موجب تغيير دستمزد نيروي كار و تغيير توزيع درآمد مي گردد

ناخالص داخلي با توجه به درآمدهاي جديد بين خانوراها با تغيير در درآمد سرانه، توزيع درآمد و همچنين ميرزان 
  .فقر مي گردد

طرف ديگر افزايش در هزينه هاي آموزش باعث باال رفتن سرمايه فيزيكي مي گردد ازآنجا كه توليد از  
تابعي از سرمايه انساني و سرمايه فيزيكي است تركيب اين دو پس از افزايش در هزينه هاي آمـوزش و بـه تبـع آن    

تغييـر در توليـد ناخـالص    . ه دنبـال دارد افزايش سرمايه اساني و سرمايه فيزيكي تغيير در توليد ناخالص داخلي را بـ 
تغييـر  ) شامل خانورها، بنگاهها، دولت و خارج از كشـور ( داخلي باعث مي گردد توزيع درآمد ميان اجزاء اقتصاد 

  .يابد بنابراين انتظار براين است توزيع درامد و همچنين ميزان فقر در جامعه تغيير يابد
وع توليد در بخش هاي مختلـف اقتصـادي حاصـل مـي شـود و      از آنجا كه توليد ناخالص داخلي از مجم

بنابراين توليد در بخش هاي مختلف  نيـز تغييـر مـي يابـد     . آموزش باعث تغيير در توليد ناخالص داخلي مي گردد
بنابراين منابع درآمدي دولت نيـز كـه از ماليـات بخـش هـاي مختلـف اقتصـادي و درآمـد حاصـل از تعرفـه هـاي            

  .    تشكيل مي شود تغيير مي نمايد صادراتي و وارداتي
  

  معادالت الگوي پايه -3-5
نشان دهنده   jو  iانديس هاي . در اين قسمت معادالت الگوي پايه كاربردي تعادل عمومي بيان مي شود

نيز زمان را نمايش مي دهد كـه سـال    tاز طرف ديگر انديس . بخش مي باشد nبخش هاي اقتصادي بوده و شامل 
 .خواهد بود Tو پاياني الگ

  

  تابع توليد و كاال  -3-5-1
يا   CESتابع توليد داراي ساختاري با كشش جانشيني ثابت فرض مي شود كه مي تواند داري دو مدل

Cobb-Douglas  ارزش افزوده هر يك از بخش ها برابر خواهد بود با توليد در بخش هاي مختلف . باشد
د استفاده براي سرمايه انساني در اين مدل سالهاي تحصيل و شاخص مور. منهاي ارزش كاالهاي واسطه اي
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بنابراين نيروي كار بر حسب ميزان سواد و تحصيل به سه دسته مختلف تقسيم بندي شده . آموزش افراد مي باشد
بي سواد، با سطح سواد متوسط و (اما نيروي كار مورد استفاده در هر بخش تركيبي از انواع نيروي انساني . است
چگونگي  .با شاخص نيروي كار مركب آورده شده است) 9(مي باشد كه در معادله ) راي تحصيالت عاليدا

نحوه ارتباط ميان نيروي كار، سرمايه انساني و تابع توليد با توجه به عرضه نيروي كار و همچنين نيروي كار مركب 
 .به صورت زير خواهد بود

خواهد  هر فرد مي. زي درآمد عمر افراد تعيين مي شودديده توسط حداكثر سا عرضه نيروي كار آموزش
 سازي حداكثر اگر فرض شود كه شرايط تراگذري حاكم باشد،. مطلوبيت خود را از مصرف به حداكثر برسانند

فرض بر اين است كه افراد همانند يكديگرند بجز در . درآمد عمر آنهاست سازي حداكثرمطلوبيت نيازمند 
مانند فاصله تا مدرسه و حمل ونقل به آنجا، در دسترس بودن آموزگار، كتاب (آموزشي دسترس بودنِ امكانات 

كرده بستگي دارد به سطح دستمزد و وجود  ارزش مورد انتظار درآمد شغلي يك فرد تحصيل). درسي و ميز
الت باالتر در كسب سطح تحصي: گزيند زير را برمي هر فرد يكي از دو گزينه  tدر دورة زمانيِ . امكانات تحصيلي

يا ادامه دادن به كار بدون تحصيالت باالتر و ) t+1(اين دوره تا درآمد شغلي باالتري در اين دوره بدست آورد 
شود كه براي اين تصميم، هر فرد از اطالعات  فرض مي. بدست آوردن درآمد شغلي براي همان سطح تحصيالت

مدتي هستند مثالً نرخ  ود كه افراد داراي انتظارات كوتاهش باز هم فرض مي. كند قيمت دورة پيشين استفاده مي
  .ثابت خواهد بود rt-1 رشد يابد و  نرخ بهرة  gt-1افزايش حقوق در آينده با نرخ رشد اقتصاديِ 

خواهد بود و اگر ادامه تحصيل ندهد درآمد  با اين فرضيات، اگر فرد ادامه تحصيل دهد درآمد عمرش 
  : خواهد شد؛ بدين صورت عمرش 

  :1- 3 معادله

    :2- 3 معادله

 

10كه در آن ≤≤ i
tR نرخ حقوق افراد  و  تحصيل امكانات وجود نشاندهنده شاخص

ثابت نرخ ماليات  τتوان با تحصيالت بيشتر بدست آورد،  كه مي سطحي است mتحصيلكرده در دورة قبل است، 
دهد اگر مجموع  در شرايط زير فرد ادامه تحصيل مي. هاي كاري است تعداد كل دوره Tبر درآمد است، و 

  :بنابراين خواهيم داشت. درآمد انتظاري او پس از تحصيل بيشتر يا مساوي درآمد او بدون تحصيل باشد
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    :3-3  معادله

 
 

در سمت چپ نشاندهندة موجود بودن امكانات تحصيل است و سمت راست نشاندهندة ديفرانسيل حقوق  

  :، داراي تابع زير باشدشود كه شاخص وجود امكانات آموزش،  فرض مي iدر مورد فرد . عمر هر فرد  است
   :4- 3معادله 

در حقيقت اين معادله . است tهزينة آموزش عمومي در دورة  EGtثابت هستند و  ρEو  φ، كه در آن، 
هر چند در نگاه اول امكانات آموزشي . بيان مي دارد كه امكانات آموزشي تابعي است از هزينه عمومي آموزش

معادله وارد  مي تواند تابعي از متغييرهاي ديگري هم باشد اما اين متغييرها به جهت ساده سازي صورت ثابت در
با فرض اينكه تعداد افراد بسيار زياد باشد و مدت زمان كار سالهاي زيادي را شامل شود كه در دنياي . شده است

، )r>g(واقعي نيز اين فروض وجود دارد و اقتصادي كه در آن نرخ بهره از نرخ رشد اقتصادي آن باالتر است 
  :از راه زير بدست آورد توان تقريباً كرده را مي عرضة نيروي كار تحصيل

  :5- 3معادله 
 

جريانهاي انواع مختلف نيروي كار با سطوح مختلف با يكديگر . ثابتهاي مثبت هستند ϕ2و  ϕ1كه در آن 
در ارتباطند، در حقيقت اين معادله بيان مي دارد عرضه نيروي كار در هر سطح آموزشي بستگي به امكانات 

همانگونه كه در . چنين اختالف دستمزد در سطوح مختلف تحصيلي داردآموزشي ارائه شده توسط دولت و هم
نكرده  درحاليكه بقيه تحصيل) MS2(روند  ، برخي به دبستان مي(MS1)در رشد جمعيت . آمده است) 1(جدول 
 در حاليكه ديگران مستقيماً و با) MS3(رسند  از دبستان هم برخي به تحصيالت باالتر مي). ML1(مانند  باقي مي

از تحصيالت ) ML3(نهايتاً كارگران داراي تحصيالت باال . شوند وارد بازار كار مي) ML2(تحصيالت ابتدايي 
وقتي افزايش كل نيروي كار محدود به نرخ رشد جمعيت ثابتي . حاصل شده وارد بازار كار ميشوند) MS3(عاليه 

اين ارتباط بدين صورت مشخص . گردد ن مينكرده از نيروهاي باقيمانده تعيي باشد، عرضة نيروي كار تحصيل
 :شود مي

 MS3 = MS3; MS2 = ML2 + MS3; MS1 = ML1 + MS2  :6- 3معادله 
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. است 1عرضة نيروي كار جديد با سطح تحصيل  ML1و  1جريان خروجي تحصيالت سطح  MS1كه در آن، 
  از سوي ديگر،

 MS1 = ML1 + ML2 + ML3; MS2 = ML2 + ML3; MS3 = ML3  :7- 3معادله 

  
  ساختار جريان نيروي كار: 1-3جدول 

  التحصيالن عالي فارغ  التحصيالن ابتدايي فارغ  جمعيت  
  آموزش
  ابتدايي
  عالي

  
MS2 

-  

  
-  

MS3  

  
-  
-  

  نيروي كار
  بدون تحصيالت

  تحصيالت ابتدايي
  تحصيالت عالي

  
ML1 

- 
- 

  
-  

ML2 
- 

  
-  
-  

ML3 

 MS1 MS2 MS3  جمع كل

  
        LBi 

 
LILi3 ( حصيالت عاليت )                               LAi ( اي از نيروي غيرماهر مجموعه ) 

 
 

LILi1 ( نكرده تحصيل )  LILi2 (تحصيالت ابتدايي) 
 مجموعة انواع نيروي كار): 3-3(نمودار

  
شوند تا سطوح گوناگون جايگزيني را  انواع نيروي كار تحصيلكرده در دو مرحلة مدل با هم تركيب مي

- در تجمع آرمينگتون كاب) بدون تحصيالت و با تحصيالت ابتدايي(انواعِ بامهارت كمترِ كار . دهند نشان
) LAi(اين مجموعة نيروي كار غيرماهر . شوند باشد با هم تركيب مي مي 1داگالس كه داراي كشش جانشيني 
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  شود تا معيار نيروي كار تركيبي جمع مي CESدر تجمع آرمينگتون نوع ) با تحصيالت باال(با نيروي ماهر دوباره 
)LBi (،نموداراين تجمع در . كه كشش جانشيني كمتري دارد به دست آيد )شركتها . نشان داده شده است )5-3

كردنِ سود است تناسب دارد و  كنند كه البته با اولويت اول آنها كه بيشينه را استخدام مي) LBi(بهترين ميزان كار 
اين طرح . سازد ، نرخ حقوق و محدوديتهاي فني و بودجه را بهينه مي)LILil(عِ نيروي كار اين به نوبه خود هر نو

كرده  كارگران ماهر يا تحصيل. را نشان دهد) آموزش(دهد رشد توليد در اثر تحصيل  تجميع به مدل امكان مي
باالترِ آن در تنظيم داگالس هستند و اين بخاطر سطح حقوق اولية -يا كاب CESداراي سهم باالتري در تابع 

كرده منجر به  بنابراين، افزايش عرضة نيروي كار تحصيل. است) و در نتيجه سهمِ بيشترِ آن در كار تركيبي( 1كردن
  .شود ارزش باالترِ كار تركيبي و در نتيجه افزايش توليد مي

نيروي كار مركب تركيبي اين معادله نشان مي دهد كه . نشان داد) 8(اين رابطه را مي توان به صورت معادله 
اين رابطه به صورت يك . مي باشد) بي سواد يا كم سواد(و نيروي كار غير ماهر ) تحصيلكرده(از نيروي كار ماهر 

  .2داگالس آورده شده است –تابع كاب 
)  : 8- 3 معادله )( ) iii

PLPL
ii

PL
iii LILlLAlALLB

1

31 λλ −+= 
  كه در رابطه فوق

 AL  سطح دانش نيروي كار
 LAi  غل در هر بخشنيروي كار غير ماهر شا

 LILi3  تقاضا براي نيروي كار تحصيلكرده در هر بخش اقتصادي

 λli  پارامتر سهم نيروي كار غير ماهر

  PLi  پارامتر جانشيني نيروي كار

  .مي باشند

                                                 
1 : calibration 

  :عه بيشتر رجوع كنيد بهبراي مطال. داگالس وجود دارد –زيادي براي ارائه تابع نيروي كار به صورت تابع كاب  شواهد:  ٢
Romer, Paul (1990) "Endogenous Technological Change" Journal of Political Economy, 98, 
October, Part 2 
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  )2005.(اوجاها و پرادهان : خذأم ساختار الگوي توليد  مورد استفاده در مدل: 4-3نمودار

]                    :  9- 3معادله  ] iii
iiiiii KLBAX

ρρρ λλ
1

)1( −+=  

]                :   10- 3معادله  ] iii
tt

ii
t

iiii DtEtATX
ρρρ λλ

1
)1( −+=  

]                :   11- 3معادله  ] iii
cc

ii
c

iiii DcMcQ
ρρρ λ−+λ=

1
)1(AC   

  
  :12- 3معادله 

)1(1
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i
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PEDE
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⎝

⎛
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  :13- 3معادله 

)1(1

λ1

ic

i

i

i

i
ii c

c
PM
PD

DM
ρ

λ
−

⎥
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⎤
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⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
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  :بطوريكه در معادله فوق
iA پارامتر تغيير و شيفت توليد

  پارامتر تغيير در عرضه كاالي مركب
iAC

CET iATپارامتر تغيير در 

 توليد در بخش هاي مختلف اقتصادي

  كاالهاي واسطه اي )VA(ارزش افزوده

 )LB(نيروي كار تركيبي   )K(سرمايه  

  دهنيروي كار آموزش دي )غيرماهر(نيروي كار بيسواد 

  )نيمه ماهر(نيروي كار با سواد متوسط   )ماهر(با سطح سواد باالنيروي كار
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  پارامتر سهم هر عامل توليد
iλ 

  پارامتر سهم عرضه كاالي مركب
icλ 

  پارامتر سهم نيروي كار
ilλ  

  پارامتر سهم توليد
itλ 

  پارامتر جانشيني در توليد
iρ 

  پارامتر جانشيني در كل تقاضا
icρ 

  پارامتر جانشيني در نيروي كار
ilρ 

itρ پارامتر جانشيني در توليد

  فروش داخلي از توليد داخلي
iD 

  صادرات
iE  

  iجودي سرمايه در بخش مو 
iK  

  نيروي كار مركب
iLB 

  واردات
iM 

  قيمت فروش داخلي
iPD 

  قيمت داخلي صادرات
iPE 

  قيمت داخلي واردات
iPM 

  عرضه كاالي مركب
iQ 

  توليد داخلي
iX 

  .مي باشند
مي  بيان) 10-3(معادله . نشان مي دهد توليد توسط تركيبي از سرمايه انساني و سرمايه بدست مي آيد) 9-3(معادله 

نشان ) 11-3(معادله . دارد كه كاالي توليد شده در كشور يا صادر مي گردد يا در داخل كشور مصرف مي شود
معادالت . مي دهد كه مصرف يا از طريق كاالهاي توليد شده در داخل كشور تامين مي گردد يا از طريق واردات

يمت جهاني كاال و قيمت داخلي كاال مي نشان مي دهند كه صادرات و واردات تابعي از ق) 13-3(و ) 3-12(
  .باشد

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



٧٨ 
 

 

  

  معادالت قيمت -3-5-2
در قسمت صادرات و واردات ، فرض كوچك بودن كشور ايران رعايت گرديده است لذا قيمـت هـاي   

با اين تعريف قيمت هاي داخلي صادرات و واردات همـانطور كـه در   . جهاني صادرات و واردات برونزا مي باشند
مشاهده مي شوند از حاصلضرب قيمت هاي جهـاني در نـرخ ارز كـه شـامل نرخهـاي      ) 15-3(و ) 14-3(معادالت 

  .سوبسيد يا تعرفه نيز مي باشند، خواهند بود
نشان دهنده قيمت مركب كاالهـاي صـادراتي و وارداتـي بصـورت متوسـط      ) 17-3(و ) 16-3(معادالت 

  .مي باشندوزني قيمتهاي داخلي و قيمت هاي داخلي صادرات و واردات 
) منهاي ماليات(  ارزش افزوده معادل ارزش خالص) قيمت كلي(نشان مي دهد كه ارزش ) 18-3(معادله 

  . توليد شدهداخلي منهاي هزينه هاي است كه براي كاالهاي واسطه اي پرداخت گرديده است كاالهاي
در . ام را نشـان مـي دهـد   iقيمت يك واحد كاالهاي سرمايه اي قرار داده شده در بخش ) 19-3(معادله 

  .نيز شاخص قيمت مي باشد) 20-3(آخر معادله 
  :14- 3 معادله

)te1(
PWEERPE

i

i
i +

×
= 

 : 15- 3 معادله

  
)tm1(PWMERPM iii +××=   

 
 :16- 3 معادله

  i

iiii
i D

EX ×−×
=

PEPXPD   

 
 17-3معادله

 i

iiii
i D

MDP PMPD ×+×
=  

i  :18- 3 معادله
j

iii υji PX)ti1(PXPVA ×−−= ∑ 
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  :بطوريكه 
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  iبه مقصد  jضريب انتقال سرمايه از مبداء 
ijkp 

  بر صادرات) يارانه(نرخ ماليات 
ite  

  hنرخ ماليات بر درآمد هر خانوار از گروه 
hth 

  نرخ ماليات غير مستقيم كاالي داخلي
iti 

  )شامل تعرفه(نرخ ماليات بر واردات 
itm  

  ستانده –ضريب داده 
ijυ 

  در ارزش افزوده iيد سهم تول
iω 

  فروش داخلي از توليد داخلي
iD 

  صادرات
iE 

 ER  نرخ ارز
  واردات

iM 
     قيمت كاالي مركب                                                

iP 
  قيمت فروش داخلي

iPD 
  قيمت داخلي صادرات

iPE 
 PIND  شاخص قيمت

  iقيمت كاالي سرمايه اي براي سرمايه گذاري در بخش 
iPK 

  قيمت داخلي واردات
iPM 

    قيمت ارزش افزوده
iPVA 

  قيمت جهاني صادرات
iPWE 

  قيمت جهاني واردات
iPWM 

  قيمت توليد
iPX 

  توليد داخلي
iX 

  .مي باشند
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  بازار عوامل توليد -3-5-3
و نيروي كار مـدنظر مـي باشـند، فـرض بـر ايـن       ) پس انداز( ان نامه دو نوع عامل توليد سرمايهدر اين پاي

است كه واحدهاي توليدي تقاضا براي عوامل توليد را تا جايي ادامه مي دهنـد كـه ارزش توليـد نهـايي آن عامـل      
به عنوان حداكثر كننده سـود مـي    در حقيقت رفتار توليد كننده كه. توليد برابر با پرداختي به آن عامل توليد گردد

  :حال به بررسي معادالت موجود در اين دو پرداخته مي شود . باشد در اينجا مورد توجه بوده است
  

  بازار نيروي كار  -1 -3-5-3
نيروي كار در نظر گرفته شده در اين مدل بر اساس سطح دانش و مهارت به سه دسته نيروي كار بيسـواد  

تقسـيم بنـدي مـي    ) مـاهر (و نيروي كار با سطح سواد باال ) نيمه ماهر( ار با سطح سواد متوسط، نيروي ك)غير ماهر(
در سطح ابتدايي اقتصاد داراي موجود اوليه نيروي كار و سرمايه مي باشد كه چگونگي تعديل نيروي كـار و  . شود

  .سرمايه در قسمت پويايي الگو بطور كامل توضيح داده مي شود
همانطور كه اشاره شد، ايـن معادلـه نشـان دهنـده     . براي نيروي كار را نمايش مي دهد تقاضا) 21(معادله 

كل تقاضا بـراي نيـروي كـار را كـه حاصـل جمـع       ) 22(معادله . برابري توليد نهايي نيروي كار با دستمزد مي باشد
نيـروي كـار در   رابطـه تقاضـا بـراي    ) 23(معادله . تقاضا در تك تك بخش هاي اقتصادي است را نمايش مي دهد

كه با سطح دستمزد در بخش هاي مختلف اقتصادي، سهم نيروي كار . دوبخش متفاوت اقتصادي را نشان مي دهد
تـابع تقاضـا بـراي نيـروي كـار      ) 24(معادله . در بخش توليدي و تفاوت ميان دستمزد در اين دو بخش ارتباط دارد

كيد قـرار مـي   أدر بخش هاي مختلف اقتصادي را مورد تتقاضاي نيروي كار ) 25(معادله . مركب را نشان مي دهد
ايـن معـادالت نشـان مـي دهـد      .  دستمزد نيروي كار ماهر و غير ماهر را نشان مي دهد) 27(و ) 26( معادالت. دهد

دستمزد نيروي كار تركيبي است از دستمزد پرداختي به نيروي كار بي سواد، با سطح سواد متوسط و با سطح سواد 
  .نيز تعادل در بازار نيروي كار با فرض نرخ بيكاري مشخص نشان مي دهد) 28(دله معا.  عالي
  :21- 3 معادله
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iii :24- 3 معادله ll
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  : 27- 3 معادله
i

iii33i3
i

W
LB

LAWALILwdWB ×+××
=

×−=∑   : 28- 3 معادله
i

illl u LIL)1(LS  

  :كه در معادالت فوق
  پارامتر تغيير و شيفت توليد

iA 
  از هر بخش lسهم نيروي كار با سطح 

illf 
  lنرخ بيكاري در سطح 

lu 
  اختالف دستمزد ميان صنايع

ilwd 
  پارامتر سهم هر عامل توليد

iλ 
  پارامتر سهم نيروي كار

ilλ  
  پارامتر جانشيني در توليد

iρ 
  پارامتر جانشيني در نيروي كار

ilρ 
  iموجودي سرمايه در بخش 

iK 
  نيروي كار غير ماهر مركب

iLA 
  نيروي كار مركب

iLB 
l ilLILدر سطح  iتقاضا براي نيروي كار در بخش 

  عرضه نيروي كار
lLS 

  قيمت ارزش افزوده
iPVA 

l lWنرخ دستمزد در سطح 
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  دستمزد نيروي كار غير ماهر مركب
iWA 

  دستمزد نيروي كار مركب
iWB 

  توليد داخلي
iX 

  .باشند مي 
  

  بازار سرمايه و پس انداز -3-5-3-2
ميزان پس انداز شركتها و خانوار ها كه به سطح درآمد آنها و ميزان ميل نهايي بـه پـس انـداز در ايـن دو     

هـاي   ان مي دهد كه برابر با ميزان درآمـد دولـت منهـاي هزينـه    شميزان پس انداز دولت را ن. گروه ارتباط مي يابد
كل پـس انـداز در اقتصـاد برابـر اسـت بـا مجمـوع پـس انـداز خانوارهـا، دولـت،            . دولت در نظر گرفته شده است

  . اقتصادي و پس اندار افراد خارجي) شركتهاي(بنگاههاي 
نيـز بسـته بـه پارامترهـاي مختلـف      ) خانوارهـا و شـركتها  (و خصوصـي  ) دولتـي (سرمايه گذاري عمـومي  

يه گذاري دولتي در هر دوره به صورت متغير برونزا و برابر با پـس انـداز دولـت در    سطح سرما. مشخص مي گردد
از آنجا كه ميزان پس انداز دولت از تفاضل هزينه هاي دولت از درآمدهاي دولت بدست مي . نظر گرفته مي شود

بنـابراين سـرمايه    .آيد و از آنجا كه درآمدها و هزينه هاي دولت و به تبع آن پس انداز دولت نامشخص مـي باشـد  
سرمايه گـذاري بخـش خصوصـي بسـتگي بـه ميـزان       . گذاري دولتي به عنوان متغير برونزا در نظر گرفته شده است

سـرمايه گـذاري بخـش خصوصـي و دولتـي داراي مكـانيزم هـاي        . بازگشت سرمايه، هزينه و قيمـت سـرمايه دارد  
دن سود معيار تخصيص مي باشد در بخش تخصيص مختلف مي باشند در حاليكه براي بخش خصوصي بيشينه كر

عمومي يا دولتي سرمايه گذاري بر اساس بيشينه كردن سود نبوده و يك متغير استراتژيك به حساب مي باشد كـه  
 .بيشتر به مالحظات بلند مدت بستگي دارد

د آنها و ميزان پس انداز شركتها و خانوار ها را نشان مي دهد كه به سطح درآم) 30-3(و ) 29-3( معادله
ان مـي  شـ ميزان پس انداز دولـت را ن ) 31-3( معادله. ميزان ميل نهايي به پس انداز در اين دو گروه ارتباط مي يابد

ميزان كل پس انـداز در اقتصـاد    )32-3( معادله. دهد كه برابر است يا ميزان درآمد دولت منهاي هزينه هاي دولت
اقتصادي و پـس انـدار   ) شركتهاي(داز خانوارها، دولت، بنگاههاي را نشان مي دهد كه برابر است با مجموع پس ان

نشان مي دهد كل سرمايه گذاري در هـر بخـش اقتصـادي معـادل اسـت بـا مجمـوع        ) 33-3(معادله . افراد خارجي
  سرمايه گداري هاي بخش هاي مختلف اقتصادي در آن بخش
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YNfsnSN  : 29- 3 معادله ×=  
hhi  :30- 3 معادله YDsSH ×=

GEGRSG  :31- 3 معادله −= 
∑  :32- 3 معادله ×+++=

h
h ERFSVSNSGSHTS 

∑  :33- 3 معادله ×=
j

jiji IVDkpINV 

  :كه در معادالت فوق
 fsn  آمدرهر كارخانه از كل دپس انداز سهم 

  i به مقصد jضريب انتقال سرمايه از مبداء 
ijkp 

  خانوارها ميل نهايي به پس انداز
hS 

 ER  نرخ ارز
 GE  كل هزينه هاي دولت

 GI  هزينه هاي سرمايه گذاري
 GR  درآمد دولت

  از مقصد سرمايه گذاري
iIVN 

 IV  سرمايه گذاري تجمعي
  سرمايه گذاري بوسيله منبع

iIVD  
  FSV  خارجي) پس انداز(سرمايه گذاري 

 SF  پس انداز در بخش خارجي
 SG  پس انداز دولت

  hپس انداز گروه خانوار 
hSH 

 SN  پس انداز شركت
 TS  كل پس انداز
hYD هادرآمد خانوار

  YN  كل درآمد ناخالص شركت
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  .مي باشند
  

  معادالت درآمد -3-5-4
درآمـد نيـروي كـار     .درآمد نيروي كار و سرمايه را نمايش مي دهـد ) 35-3(و ) 34-3(معادالت شماره 

و بنگاههـاي اقتصـادي    ه سرمايه خود به شركتهاچنين درآمد خانوارها از طريق ارائحاصل از ارائه نيروي كار و هم
معادلـه  . اين درآمدها خالص بوده و ماليات بردرآمد نيروي كار و سرمايه از درون آن خارج شـده اسـت   مي باشد

درآمد حاصل از بكارگيري سرمايه را نشـان مـي دهـد كـه برابـر اسـت بـا ارزش افـزوده منهـاي دسـتمزد           ) 3-35(
ير در اين رابطه درآمد نيروي كار را به طريق ديگر هم محاسبه كـرد  مي توان با تغيبنابراين . پرداختي به نيروي كار

  كه مي توان بيان داشت درآمد نيروي كار برابر خواهد بود با ارزش افزوده منهاي پرداختي به سرمايه
را نشان مي دهد كه برابر اسـت بـا درآمـد سـرمايه بـه عـالوه        ناخالص شركتها نيز درآمد ) 36-3(معادله 

در آمد قابـل تصـرف بنگاههـا را نشـان مـي دهـد كـه درآمـد         ) 37-3(معادله  .انتقالي دولت به بنگاههاپرداختهاي 
ميزان درآمد خانوارها را نشان مي دهد ) 38-3(معادله . ماليات، پس انداز و پرداخت به نيروي كارآنهاست منهاي 

ختهاي انتقالي دولت و يا درآمـد خـارجي   كه مي تواند حاصل از عرضه نيروي كار يا سرمايه باشد يا از طريق پردا
آموزش باعث باالتر رفتن بهره وري فرد شده و همين عامل مـي توانـد زمينـه افـزايش درآمـد فـرد را        .بدست آيد
براساس روابط و معادالت بيان شده ، با توجه به محاسبه سرمايه انساني و سرمايه در الگوي ارايه شده . فراهم آورد

توليـد در حقيقـت معـادل اسـت بـا ارزش كاالهـاي واسـطه اي بـه عـالوه          . ليد را محاسبه نمودفيزيكي مي توان تو
دستمزد پرداختي به نيروي انساني و سرمايه فيزيكي، كه با كم كردن ماليات از آن مي تـوان ميـزان درآمـد در هـر     

براي سال پايـه ، تغييـر در   سپ با توجه به افزايش درامدها و همچنين خط فقر محاسبه شده  .بخش را محاسبه نمود
  .شاخص فقر و همچنين ضريب جيني را براي سناريوهاي مختلف مورد محاسبه قرار داد

درآمد مصرفي خانوار را نشان مي دهد كه برابر با كل درآمد خانوار منهـاي ماليـات و   ) 39-3( معادله در
نشـان مـي دهـد كـه مـي توانـد ناشـي از         مد هاي دولت راآنيز در) 45-3(تا ) 40-3(معادالت . پس انداز آنهاست

) 47(در نهايت معادله شماره . تعرفه هاي واردات يا صادرات و ماليات هاي دريافتي از خانوارها و شركت ها باشد
هاي تجـاري و همچنـين درآمـدهاي نفتـي اسـت را       نيز درآمدهاي دولتي كه از سرجمع مالياتهاي دريافتي، تعرفه

  :شكل مي دهد
∑  :34- 3 معادله ××=

i
illill Wwd LILYL  
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  :35- 3 معادله
iiiii X LBWBPVAKINC ×−= 

∑  :36- 3 معادله ×+=
i

i GGTfgnKINCYN 

YNfwnfsntnYDN  :37- 3معادله  ×−−−= )1( 
∑  :38-3معادله ×−×=

l
llhlh sY YL)1(fl 

ERTRWGCTfgYDNfk  :39- 3معادله  ×+×+×+ hhh 
  :40- 3معادله 

hhhh Y×−−= )fwth1(YD 
∑  :41- 3معادله  ×××=

i
iii E PWEERteTET 

∑  : 42- 3معادله  ×××=
i

iii M PWMERtmTMT 

  
∑  : 43معادله  ××=

i
iii D PDtiTIT 

∑  : 44معادله  ×=
h

hh YthTHT  

∑  :45معادله  ×=
i

YNtnTNT

TNTTHTTITTETTMTGR  :46معادله  ++++= 
  

  :بطوريكه در معادله فوق
  هر گروه از خانوارها از پرداختهاي انتقالي دولتسهم 

hfg 
 fsn  آمدراز كل د بنگاهسهم هر 
 fgn  از پرداختهاي انتقالي دولت بنگاهسهم هر 

  سهم هر گروه از خانوارها از درآمد سرمايه اي
hfk 

  اخت خانوارها به خارج از كشورپرد
hfw 

  lسهم هر گروه از خانوارها از درآمد كار سطح 
hlfl 

  از هر بخش lسهم نيروي كار با سطح 
illf 

  خانوارها ميل نهايي به پس انداز
hS 
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  بر صادرات) يارانه(نرخ ماليات 
ite  

  hنرخ ماليات بر درآمد هر خانوار از گروه 
hth 

  نرخ ماليات غير مستقيم كاالي داخلي
iti 

  )شامل تعرفه(نرخ ماليات بر واردات 
itm  

  اختالف دستمزد ميان صنايع
ilwd 

  فروش داخلي از توليد داخلي
iD 

  صادرات
iE 

 ER  نرخ ارز
 GCT  كل مصرف دولت

 GR  درآمد دولت
 GGT  هاي انتقالي دولت كل پرداخت
  درآمد سرمايه

iKINC 
  نيروي كار مركب

iLB 
  lدر سطح  iتقاضا براي نيروي كار در بخش 

ilLIL 
  قيمت فروش داخلي

iPD 
  قيمت ارزش افزوده

iPVA 
  قيمت جهاني صادرات

iPWE 
  قيمت جهاني واردات

iPWM 
 TET  )يا يارانه(درآمد حاصل از ماليات صادرات 

 THT  درآمد مالياتي حاصل از درآمد خانوار
 TIT  درآمد ماليات غير مستقيم
 TMT  )شامل تعرفه(درآمد ماليات بر واردات 

  TNT  بنگاههارآمد مالياتي حاصل از درآمد د
  hنقل و انتقال خارجي گروه خانوار ) انتقال به خارج(

hTRW  
l lWنرخ دستمزد در سطح 
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  دستمزد نيروي كار مركب
iWB 

  توليد داخلي
iX 

 كل درآمد گروه خانوار 
hY 

hYD درآمد مصرفي خانوار 

 YDN  كل درآمد مصرفي شركت
 l lYLكل درآمد نيروي كار در سطح 

  YN  كل درآمد ناخالص شركت
  .                                                  مي باشند

  معادالت مصرف و هزينه  -3-5-5
ه گذاري دولتـي و  ، سرمايبخش دولتي  به ترتيب مصرف بخش خصوصي ،) 50-3(و ) 47-3(معادالت 
مي گويد مصارف خانوارها بايد برابر با درآمد آنهـا منهـاب   ) 47-3(معادله .را نمايش مي دهند كل مخارج دولت
بيان مي دارد هزينه هاي دولت در هـر بخـش اقتصـادي بايـد معـادل سـهم هـر        ) 48-3(معادله . پس انداز آنها باشد

سـرمايه گـذاري دولـت در    نيز بيان مي دارد ) 49-3(معادله . بخش اقتصادي ضرب در كل هرينه هاي دولت باشد
نيـز  ) 50-3(معادله . هر بخش اقتصادي معدل است با سهم هر بخش اقتصادي ضرب در كل سرمايه گداري دولتي

كل مخارج دولت را نشان مي دهد كه برابر است با هزينه هيا مصرفي به عالوه سـرمايه گـداري دولتـي بـه عـالوه      
  .انوارها و بنگاههاپرداختي به خ

∑  :47- 3 معادله =α
i

ih 1       where       [ ]∑ −=
h

hhihii SHYDCP )(α  

GCTfgcGC  :48- 3 معادله ×= ii 
GITfgiGI  :49- 3 معادله ×= ii 

∑∑∑ :50- 3معادله  ××+×+×=
h

h
i

ii
i

iiP GCTfgPINDGIPKGCGE

  GCTfgnPIND ××+ 
  
  : له فوقكه در معاد

  سهم هر گروه از خانوارها از پرداختهاي انتقالي دولت
hfg 

 fgn  سهم هر كارخانه از پرداختهاي انتقالي دولت
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  مصرف دولت از كل هزينه ها
ifgc 

  سهم كل سرمايه گذاري دولت از كل هزينه ها
ifgi 

  سهم مصرف كاال
ihα 

  تقاضاي مصرف
iC 

 GC  كل مصرف دولت
 GCT  كل مصرف

 GE  كل هزينه هاي دولت
 GI  هزينه هاي سرمايه گذاري

 GIT  گذاري كل سرمايه
  قيمت كاالي مركب       

iP 
 PIND  شاخص قيمت

  iقيمت كاالي سرمايه اي براي سرمايه گذاري در بخش 
iPK 

 hپس انداز گروه خانوار 
hSH 

 hدرآمد مصرفي خانوار 
hYD  

  .مي باشند
 
  معادالت تعادل  بازار  -3-5-6

عرضه كاالي مركب مي بايست برابـر بـا مصـرف    . تعادل در بازار با تسويه كليه بازارها صورت مي گيرد
اقتصادي براي هر كاال بر اساس تابع با كشش جانشـيني ثابـت نشـان     عرضه هر بخش. باشد) تقاضا( كل در اقتصاد

به عبارت ديگر تقاضا براي هر كاال تركيبي است از تقاضاي داخلي و . داده مي شود كه در بخش توليد آورده شد
تقاضاي تجمعي براي كاالها از مجموع مصرف، سرمايه گذاري، مخارج دولـت و تقاضـاي   . تقاضا براي صادرات

ي واسطه اي بدست مي آيد كه مي بايست با عرضه تركيبي كه بوسيله تابع آرمينگتون كـه از تركيـب عرضـه    كاال
مدل بكار برده شده بر مبناي مدل والراسي بوده و بازارها تسـويه مـي   . داخلي و واردات تعريف مي شود برابر باشد

ر اين اساس قيمت نرخ ارز ثابت و معادل يـك  بر اين اساس تنها قيمت هاي نسبي هستند كه اهميت دارند ب. گردند
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در آخر اينكه فروض نئوكالسيكي بـر مـدل حـاكم بـوده و فـرض تسـاوي پـس انـداز و         . در نظر گرفته شده است
 .سرمايه گذاري در اقتصاد وجود دارد

 مي باشد كه مي بايست برابر بـا مصـرف كـل در اقتصـاد     كل مخارج مصرفينشان دهنده ) 51-3(معادله 
  .نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را  نمايش مي دهد) 52-3(معادله . باشد) ضاتقا(

∑  :51- 3 معادله +++=
j

iiiijiji GIGCIVDCXQ υ 

 ∑ ××−××+
i

iiii MERPWMEERPWE )(

  ∑ ×−×+
h

hhh Y )fwERTRW(   

  :52- 3 معادله 
PIND

XPVA
RGDP i ii∑ ×

=  

   :كه در معادالت فوق
  رمايه ايسهم ساير كشورها از درآمد س

hfw 
  ستانده –ضريب داده 

ijυ 
  صادرات

iE 
 ER  نرخ ارز

 GC  كل مصرف دولت
 GE  كل هزينه هاي دولت

 GI  هزينه هاي سرمايه گذاري
 GR  درآمد دولت

  سرمايه گذاري بوسيله منبع
iIVD  

  قيمت كاالي مركب       
iP 

 PIND  شاخص قيمت
  قيمت ارزش افزوده

iPVA 
  قيمت جهاني صادرات

iPWE 
  قيمت جهاني واردات

iPWM 
  عرضه كاالي مركب

iQ 
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 RGDP  توليد ناخالص داخلي واقعي
 TET  )يا يارانه(درآمد حاصل از ماليات صادرات 

 TIT  ير مستقيمدرآمد ماليات غ
 TMT  )شامل تعرفه(درآمد ماليات بر واردات 

  hنقل و انتقال خارجي گروه خانوار ) انتقال به خارج( 
hTRW  

  توليد داخلي
iX 

h hYكل درآمد گروه خانوار 

  .مي باشند
  

  پويايي الگو -3-5-7
موجودي اوليه نيروي انسـاني و  . در اين مدل سرمايه هاي فيزيكي و انساني در هر دوره تعديل مي گردد 

موجـودي  . مي شوند اما از دوره اي به دوره اي تعديل. سرمايه در ابتدا به عنوان متغير برونزا در نظر گرفته مي شود
سـتهالك سـرمايه هـاي موجـود     اه گذاري هاي انجام شده در طـي دوره و همچنـين ميـزان    سرماي سرمايه بر اساس
بنابراين موجودي سرمايه در دوره بعد معادل خواهد بود با ميزان موجودي سـرمايه ابتـداي دوره   . تعديل مي گردد

. آورده شده است) 53-3(كه در معادله . به عالوه سرمايه گذاري انجام شده در طي دوره منهاي استهالك سرمايه
  .درصد در نظر گرفته شده است 10در اين مدل نرخ استهالك سرمايه معادل 

در طول دو دوره موجودي سرمايه انساني نيز تغيير خواهد كرد سطح آموزش نيروي كار كه در اين مدل 
بـا دسـتمزد   ) m(نشان داده مي شود بستگي به اختالف دستمزد در طول دوره عمر ميان هر سطح آمـوزش  ) m(با 

ميـزان عرضـه   ) 54-3(معادلـه   .خواهـد داشـت  ) نشان داده مـي شـود  ) l(كه با ( نيروي كار در سطح آموزش كمتر
آموزش را نشان مي دهد كه به هزينه هاي آموزشي دولت، دستمزد نيروي كار تحصـيكرده و غيـر تحصـيلكرده و    

  .نرخ رشد اقتصادي و نرخ بهره در زمان آينده بستگي دارد
هم بيان مي دارد كه ورودي هاي جديد نيروي كار  به بـازار بسـتگي بـه نـرخ اسـتهالك      ) 55-3( ادلهمع

  .سرمايه انساني و جمعيت فعال اقصادي و نرخ رشد جمعيت دارد
در . آمده اسـت ) 5-3(انواع مختلف نيروي كار با سطوح مختلف با يكديگر در ارتباطند، همانگونه كه در نمودار  

از ). ML1(ماننـد   نكرده باقي مي در حاليكه بقيه تحصيل) MS2(روند  ، برخي به دبستان مي(MS1)رشد جمعيت 
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در حاليكـه ديگـران مسـتقيماً و بـا تحصـيالت ابتـدايي       ) MS3(رسـند   دبستان هم برخي به تحصـيالت بـاالتر مـي   
)ML2 (نهايتـاً كـارگران داراي تحصـيالت بـاال     . شوند وارد بازار كار مي)ML3 ( يالت عاليـه  از تحصـ)MS3 (

وقتي افزايش كل نيروي كار محدود به نرخ رشد جمعيت ثابتي باشـد، عرضـة   . حاصل شده وارد بازار كار ميشوند
  .گردد نكرده از نيروهاي باقيمانده تعيين مي نيروي كار تحصيل

ي كـار در  را نشان مي دهد كه برابر است با عرضه نيرو) t+1(عرضه نيروي كار در زمان ) 56-3(معادله 
به عالوه ورودي هـاي جديـد   ) خروجي از بازار كار به دليل بازنشستگي(منهاي استهالك سرمايه انساني ) t(زمان 

  . سال در نظر گرفته شده است 30در اين مدل عمر مفيد نيروي كار . به بازار كار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )2005( اوجاها و پرادهان: خذأم يكديگرساختار بازار نيروي كار و نحوه ارتباط آنها با : 5-3نمودار

  

نيروي كار با سطح سواد 
 )ماهر(عالي 

 آموزش عالي

نيروي كار با سطح سواد 
 )نيمه ماهر(متوسط 

سطح آموزش 
 ابتدايي

 رشد جمعيت

كار بيسواد نيروي 
 )غير ماهر(

ML3 

ML2 

ML1 

MS3 

MS2 

MS1 
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  :53- 3معادله 
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  :54- 3معادله 
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+
+

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
ϕ+×ϕ= +ρ

1-t

1t

1-tl

1-tm
timt r1

g
W
WE 1EGMS

)(

)(
2 

∑  :55- 3معادله 
=

×=×−
3

1
)(

l
lltlt (t)EAPndhMSML 

  :56- 3معادله 
ltllttl MLdhLSLS +−=+ )1()1( 

  
  :كه در معادالت فوق

  نرخ استهالك سرمايه انساني
idh 

  نرخ استهالك سرمايه فيزيكي
idp 

 n  نرخ رشد جمعيت
  r  )درآمد سرمايه( نرخ بهره 

 EAP  نيروي فعال اقتصادي
 EG  آموزش مخارج

 g  نرخ رشد
  سرمايه گذاري از مقصد

iIVN  
 iموجودي سرمايه در بخش 

iK 
  عرضه نيروي كار

lLS 
  در بازار كار lورودي هاي  جديد براي سطح 

lML 
  كل عرضه سطوح آموزش

mMS 
l lWزد در سطح نرخ دستم

  .مي باشند
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  .دهند معادالت الگوي پايه را نمايش مي) 2-3(جداول 
  معادالت الگوي پايه كاربردي تعادل عمومي ايران) 2-3(جدول 

  :معادالت توليد و كاال 
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  :معادالت قيمت
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 :معادالت بازار نيروي كار
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 :معادالت سرمايه و پس انداز 
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  :معادالت درآمد
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t∀  ltllttl ML)dh1(LSLS )1( +−=+  

  
سـرمايه   بـر   آمـوزش مخـارج  رسي تـأثير  آمده است اينك مدل كاربردي جهت بر) 2-3(همانگونه كه در جدول 

بنـابراين مـي    .انساني، رشد اقتصادي و فقر مشخص شده است و معادالت الزم بر اين مبنـا طراحـي گرديـده اسـت    
  .توان با جمع آوري اطالعات الزم به مدل را براي سال پايه برآورد نمود

  

  جمع بندي و نتيجه گيري -3-6
بر اين مبنا ابتدا تعاريف . ر برده شده در پايان نامه اختصاص داشتفصل به بررسي روش تحقيق به كااين 

. مدل و الگوها بيان گرديد سپس انواع مدل هاي اقتصاد كالن معرفي، مزايا و معايـب آنهـا بـه اختصـار آورده شـد     
 سـپس . تعادل عمومي كاربردي كه در اين پايان نامه بكار رفته است به طـور مفصـل توضـيح داده شـد    سپس مدل 

در فصـل بعـد ابتـدا    . الگوي مورد استفاده بيان گرديد پايان بخش اين فصل معادالت بكار برده شـده در مـدل بـود   
سپس مدل براي سال پايه اندازه گيري مي شود و در نهايـت  . اطالعات پايه بكار برده شده در مدل آورده مي شود

  .نساني، رشد اقتصادي و فقر آورده مي شودآموزش در سناريوهاي مختلف بر سرمايه امخارج اثر افزايش در 
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  :فصل چهارم

  نتايج الگوتحليل 
  

  
  
  
  
  

  مقدمه
در ابتدا بايد براي آنكه بتوان اثرات سياستهاي اقتصادي را در مدلهاي تعادل عمومي شبيه سـازي و پـيش   

. تصريح گردد و معادالت بكار رفته و مـدل پايـه مشـخص گـردد    مدلي متناسب با شرايط اقتصاد كالن . بيني نمود
و  قـرار گرفتـه  در اين فصـل اطالعـات مـورد اسـتفاده در مـدل مـورد پـااليش        . جام گرفتاين كار در فصل قبل ان

عمده اطالعات بكار رفته در مدلهاي تعادل عمومي اطالعات مـاتريس  . گرددمي اطالعات متناسب با الگو تعديل 
اجتمـاعي داده  حسابداري اجتماعي مي باشند، بنابراين ابتدا الزم است توضـيحاتي در مـورد مـاتريس حسـابداري     

عـالوه بـر آن سـاير    . سپس ماتريس حسابداري اجتماعي متناسب با مدل و الگوي بكار رفتـه محاسـبه گـردد   . شود
سـپس مـدل تعـادل    . اطالعات كه به عنوان متغيرهاي برونزا در مدل وارد مي گردد نيز الزم است مشخص گردنـد 

ي مختلف بر متغيرهـاي مـورد   هاسناريورات سياستها در پس از آن بايد اث. عمومي براي سال پايه اندازه گيري شود
  .نظر مورد برازش قرار گيرد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



٩٨ 
 

  
 

تدوين يك مدل تعادل عمومي ساده براي ايران كه از يك طرف اشكاالت مطالعات گذشته را اصالح 
شوارترين كند و از طرف ديگر قابليت اعتبار و اعتماد نيز داشته باشد، كاري بسيار پيچيده و دشوار بود؛ و البته د

  . هاي سال پايه بود سازي، مربوط به كار كردن با داده قسمت در فرآيند مدل
سفانه از زمان شروع به كار با جدول، أمت. در ابتدا الزم بود تا ماتريس حسابداري مناسب تهيه شود

مربوط به  براي مثال آمار. بسياري از داده هاي مورد نياز براي تكميل اطالعات به صورت ناقص وجود داشت
نيروي كار بر حسب سطح سواد و اشتغال در بخش هاي مختلف اقتصادي تنها براي سالهايي كه آمارگيري انجام 

طالعات با تعديل و اصالحاتي در ماتريس حسابداري اجتماعي ابنابراين الزم بود تا . مي گيرد وجود دارد
  .آورد نمودمدل را براي سال پايه بر نگنجانده شود تا بتوان از طريق آ

  

  نوع مدل و اجزاي آن -4-1
اي از يك اقتصاد كوچك باز و مقايسهپويا مدل مورد استفاده در اين مطالعه يك مدل تعادل عمومي  

به عبارت ديگر مدل داراي . ثيرگذار نيستأهاي جهاني ت اقتصاد كوچك به اين معناست كه بر روي قيمت. است
  :سه خصوصيت اصلي است

اما مدل از دوره اي به دوره ديگر به  ايستا؛: هاي يك سال است ل با كمك به دادهكاليبراسيون مد -1
  .صورت پويا برآورد مي گردد

  اقتصاد كوچك؛: پذير فرض شده است اقتصاد نسبت به دنيا قيمت -2
  .اقتصاد باز: اقتصاد داراي صادرات و واردات با دنياي خارج است -3

 

  پايه اطالعاتي الگو -4-2
مهمتـرين پايـه اطالعـاتي الگوهـاي     . يه هاي اطالعاتي الگو مورد بحث قرار مـي گيرنـد  در اين قسمت پا

اين ماتريس بر مبناي چرخه درآمدي يك اقتصـاد  . كاربردي تعادل عمومي ماتريس حسابداري اجتماعي مي باشد
انسـاني،   آموزش بـر روي سـرمايه  مخارج ثير أاز طرف ديگر با توجه به هدف تحقيق كه بررسي ت. شكل مي گيرد

رشد اقتصادي و فقر در ايران مي باشد، مي بايست جدول حسابداري اجتماعي به گونه اي تصحيح گردد تـا بتـوان   
بنابراين ابتدا توضيحاتي در مورد جدول حسابداري اجتمـاعي داده شـده ،    ،از طريق آن به بررسي اين امر پرداخت

  .ي الگوي تحقيق آورده شده استمربوط به اين جدول در راستا سپس تعديالت و اصالحات
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  ماتريس حسابداري اجتماعي -4-2-1
مي باشد لذا  SAMمورد استفاده در اين پايان نامه يك الگوي بر پايه  CGEبا توجه به اينكه الگوي 

بي به ضرايب و متغيرهاي برونزا مورد ماتريس حسابداري اجتماعي به عنوان مهمترين پايه اطالعاتي جهت دستيا
را در يك اقتصاد باز  1جهت تشريح بيشتر اين ماتريس در ابتدا ساختار چرخه جريان درآمدي. استناد خواهد بود
  .جريان درآمدي فوق را نمايش مي دهد) 1(نمودار . داده مي شودمورد بررسي قرار 

ن اقتصادي كه شامل دولت، كارآفرينان، عوامل همانطوركه مالحظه مي گردد در اين چرخه كليه عاملي
، خانوارها و عرضه كنندگان هستند، فعاليت هاي خود را در داخل و خارج انجام )سرمايه و نيروي كار(توليد 
  .دهند  مي

ماتريس حسابهاي اجتماعي نيز با در نظر گرفتن اين جريان چرخه درآمدي در يك اقتصاد باز، جريان   
اين ماتريس يك نظام آماري . ا بين عاملين مختلف اقتصادي مورد بررسي قرار مي دهدحسابهاي اجتماعي ر

يكپارچه را شكل مي دهد كه به نظام حسابداري ميانه كه تلفيقي از الگوهاي كالن و بخشي است، معروف 
ر اقتصاد ماتريس حسابداري اجتماعي ماتريس مربعي است كه جريان كامل ايجاد درآمد را در ساختا«. باشد  مي

اين ماتريس در ارزيابي هايي كه نيازمند حسابداري جامعي از جريان . در يك زمان مشخص به نمايش مي گذارد
   2.»درآمدي اقتصاد باشد، بسيار مفيد است

  :اين ماتريس از دو ايده اصلي در اقتصاد نشأت مي گيرد
  ستاده –جدول داده  -1
 حسابداري درآمد ملي -2

،  SAMزاز ويژگي هاي بار. در ستون ها شكل مي گيرند هزينه هار سطر و در اين ماتريس درآمدها د
. دو باشد بوده كه اين مي تواند نتيجه منطقي اثرات متفاوت اين 4و كاالها 3ل شدن بين حساب فعاليت هائتفاوت قا

وليد كاالهاي مشابه شكل داده به اين تفاوت باعث مي گردد كه اوالً بتوان بيش از يك نوع فعاليت را جهت ت
عنوان مثال واحدهاي كشاورزي كوچك و بزرگ هر دو مي توانند يك نوع خاص از يك كاال را با استفاده از 

______________________________________________________________________ 
1-Circular Flow Of Incomes 

  .165ص . ژوهشهاي بازرگاني، تهران، مؤسسه مطالعات و پآثار سياست هاي اقتصادي بر رفاه خانوار، )1384(علي اصغر بانويي  -٢
3- Activities 
4- Commodities 
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ثانياً مي تواند مشكل رفتارهاي وارداتي را تا حدود زيادي مرتفع . عوامل توليد و تكنولوژي متفاوت توليد نمايند
رقابتي با كاالهاي داخلي قرار داشته باشد، در اين صورت كاالهاي مصرفي داخل اگر واردات در حالت . نمايد

اما اين در حالي است كه تنها كاالهاي توليد شده در داخل . شامل تركيبي از هر دو نوع اين كاالها خواهد بود
كه نشان (الها و حساب كا) كه نشان دهنده توليدات داخل است(تمايز بين حساب فعاليت ها . صادر خواهند شد

  .مي تواند اين مشكل را تا حدود زيادي برطرف نمايد) دهنده تقاضا جهت كاالهاست
ماتريس حسابداري اجتماعي همانطور كه بيان گرديد جريان مدور درآمد و مخارج را در يك اقتصاد   

  :مي كند بطور كلي حسابهاي زير را بطور دقيق دنبال SAM. باز نشان مي دهد
  فعاليت ها -1
 كاالها -2

 )نيروي كار و سرمايه(عوامل توليد  -3

 )دولت و خانوارها(نهادها  -4

 سرمايه گذاري و پس انداز -5

 )حساب دنياي خارج(ساير نقاط جهان  -6

را نمايش مي  عي محاسبه شده براي اقتصاد ايرانساختار كلي ماتريس حسابداري اجتما) 1-4( نمودار
  :ن ماتريس پرداخته مي شودررسي عناصر ايحال به ب. دهد
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  )1384بانويي، (  ساختار جريان چرخه درآمدي در يك اقتصاد باز) 1-4(نمودار 
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  دريافت ها -1 -4-2-1
  :سطر فعاليت ها) الف

عرضه داخلي در بخش  ميزانهمانطور كه مالحظه مي گردد محل تالقي فعاليت با ستون كاالها  :كاال –فعاليت  
  .دهدمي دي را نمايش هاي مختلف اقتصا

محل تالقي سطر فعاليت ها با دولت ميزان سوبسيدهاي صادراتي پرداخت شده توسط دولت به : دولت –فعاليت  
  .را نشان مي دهد) صادر كنندگان(عرضه كنندگان 

فعاليت ها با حساب دنياي خارج نيز نشان دهنده ميزان صادرات  رمحل تالقي سط: حساب دنياي خارج –فعاليت  
 .خواهد بود

را از سرجمع عرضه داخلي با صادرات و سوبسيدهاي صادراتي كل درآمدهاي موجود در اقتصاد 
  .بدست آورد توان  مي

  
  سطر كاالها)ب

محل تالقي سطر كاالها با ستون فعاليتها مواد واسطه در بخش هاي مختلف اقتصادي تشكيل :  فعاليت -كاال 
  .خواهد شد

ميزان مصرف بخش خصوصي و ) خانوارها و دولت(نهادها ستون كاالها با سطر  محل تالقي: نهادها –كاالها  
  .ميزان مصرف بخش دولتي به دست مي آيد

ابت ناخالص ثمحل تالقي سطر كاالها با ستون حساب سرمايه نيز ميزان تشكيل سرمايه :  حساب سرمايه –كاال  
  .خواهد بود

ب در جذابت ناخالص كل ثتشكيل سرمايه  سرجمع مواد واسطه با مصرف بخش خصوصي و دولتي و
  .اقتصاد خواهد بود

  
  سطر عوامل توليد) ج

محل تالقي عوامل توليد با . د بودنعوامل توليد در اين ماتريس شامل نيروي كار و سرمايه خواه  
  .يروي كار و سرمايه خواهد بودنها نشان دهنده پرداختي به  فعاليت
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  ادهاهسطر ن) د
د كه ما در زير به تفكيك آنها را بررسي نتريس شامل خانوارها و دولت مي باشنهادها در اين ما  

  :نمائيم  مي
محل تالقي سطر خانوارها با ستون عوامل توليد نشان دهنده درآمد نيروي كار و : عوامل توليد –خانوار  

  .سرمايه خواهد بود
ها راي انتقالي توسط دولت به خانومحل تالقي سطر خانوارها با ستون دولت پرداخت ها: دولت –خانوارها  

 .را نمايش مي دهد

محل تالقي فوق نيز جريان سرمايه بخش خصوصي به خارج از كشور را : حساب دنياي خارج –خانوارها  
 . نمايش مي دهد

سرجمع درآمد نيروي كار، سرمايه، پرداخت هاي انتقالي و جريان سرمايه خارجي، درآمد خانوارها را نشان  
 .مي دهد

ا همحل تالقي سطر دولت با ستون فعاليت ها ماليات هاي غيرمستقيم پرداختي توسط فعاليت : فعاليت -ولتد 
 .به دولت را به تفكيك بخش هاي اقتصادي نشان مي دهد

محل تالقي سطر دولت با ستون كاالها نيز تعرفه هاي وارداتي پرداختي توسط كاالها به : كاال –دولت  
 .هاي اقتصادي نشان مي دهددولت را به تفكيك بخش 

محل تالقي سطر دولت با ستون خانوارها نيز ماليات هاي مستقيم پرداختي توسط : خانوارها –دولت  
 .خانوارها به دولت را نشان مي دهد

نهايتاً از محل تالقي حساب دولت با حساب دنياي خارج نيز جريان   :حساب دنياي خارج -دولت  
 .را نمايش مي دهدهاي دولتي به خارج  سرمايه

ت هاي غيرمستقيم، مالياتهاي مستقيم با تعرفه هاي وارداتي و جريان سرمايه دولت، درآمد ماليااز سرجمع  
 .دولت به دست مي آيد

  
  سطر حساب سرمايه) هـ

محل تالقي سطر حساب سرمايه و ستون نهادها پس انداز بخش هاي خصوصي و : نهاد –حساب سرمايه  
  .دهد ي را نمايش ميدولت
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ارج نيز خمحل تالقي سطر حساب سرمايه و ستون حساب دنياي : حساب دنياي خارج –حساب سرمايه  
  .انداز خارجي را نشان مي دهد پس
از سرجمع پس انداز هاي بخش خصوصي، بخش دولت و پس انداز خارجي، كل پس انداز در اقتصاد   

  .به دست مي آيد
  
  سطر حساب دنياي خارج) و

ميزان واردات را به نيز محل تالقي سطر حساب دنياي خارج با حساب كاالها  :كاالها –رج حساب دنياي خا 
  .گذاردنمايش مي به اين سطر ميزان خروج ارز را . تفكيك بخش هاي اقتصادي نمايش مي دهد

  

  پرداخت ها -4-2-1-2
  ستون فعاليت ها) الف

در بخش هاي مختلف اقتصادي  هميزان مواد واسطمحل تالقي ستون فعاليت ها با سطر كاالها : كاال –فعاليت  
  .را نشان مي دهد

محل تالقي ستون فعاليت با سطر عوامل توليد نيز ميزان پرداختي به نيروي كار و : عوامل توليد -فعاليت  
  .سرمايه را نمايش مي دهد

غيرمستقيم  محل تالقي ستون حساب فعاليت ها با سطر حساب دولت نيز ميزان ماليات: دولت –فعاليت  
  .پرداختي فعاليت ها به دولت را نشان مي دهد

از سرجمع مواد واسطه، پرداختي به نيروي كار و سرمايه و همچنين ماليات هاي غيرمستقيم، كل هزينه ها   
  .به دست مي آيد

  
  ستون كاالها) ب

ن اشهاي مختلف را ن محل تالقي ستون كاالها با سطر فعاليتها ميزان عرضه داخلي در بخش: فعاليت  -كاال  
  .ي دهدم
محل تالقي ستون كاالها و سطر حساب دنياي خارج نيز ميزان واردات در : حساب دنياي خارج –كاال   

  .بخش هاي مختلف را نمايش مي دهد
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 .سرجمع عرضه داخلي، تعرفه هاي وارداتي و واردات نشان دهنده كل جذب در اقتصاد مي باشداز  

  
  عوامل توليد حساب) ج

در محل تالقي ستون عوامل توليد با سطر خانوارها ميزان درآمد نيروي كار و : خانوارها –امل توليد عو  
  .سرمايه قرار دارد

سرجمع ستون نيروي كار مجموع دستمزد پرداختي و سرجمع ستون سرمايه نيز اجاره پرداختي بـه عامـل   
  .سرمايه را نشان مي دهد

  
  ستون نهادها) د

  :ارها و دولت مي باشند را به تفكيك بررسي مي كنيمنهادها كه شامل خانو
محل تالقي ستون خانوارها با سطر كاالها ميزان مصرف بخش خصوصي را نمايش مي  :كاال –خانوارها  

  .دهد
پرداختي توسط  مستقيممحل تالقي ستون خانوارها با سطر دولت نيز ميزان مالياتهاي : دولت –خانوارها  

 .ايش مي دهدخانوارها به دولت را نم

انداز خانوارها  محل تالقي ستون خانوارها با سطر حساب سرمايه نيز ميزان پس: حساب سرمايه –خانوارها  
 .را نشان مي دهد) بخش خصوصي(

انداز خانوارها مخارج بخش خصوصـي بـه دسـت    و پس  مستقيماز سرجمع مصرف بخش خصوصي، ماليات هاي 
  . مي آيد
ميزان سوبسيدهاي صادراتي پرداختي توسط  ،تون دولت با سطر فعاليت هامحل تالقي س: تفعالي -دولت  

  .فعاليت ها به دولت را نشان مي دهد
 .محل تالقي ستون دولت با سطر كاالها نيز ميزان مصرف بخش خصوصي را نمايش مي دهد: كاال –دولت  

 .اي انتقالي قرار دارددر محل تالقي ستون دولت با سطر خانوارها ميزان پرداخته: خانوارها –دولت  

دولت با حساب سرمايه نيز ميزان پس انداز دولت حساب همچنين در محل تالقي : حساب سرمايه –دولت  
 . قرار دارد

انداز دولتي ميزان مخارج  از سرجمع سوبسيدهاي صادراتي، مصرف دولتي، پرداخت هاي انتقالي و پس 
 .دولت بدست مي آيد
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  ستون حساب سرمايه) هـ
محل تالقي ستون حساب سرمايه با سطر حساب كاالها تشكيل سرمايه ثابت ناخالص : كاال –سرمايه حساب   

 .داخلي را نمايش مي دهد

  
  ستون حساب دنياي خارج) و

محل تالقي ستون حساب دنياي خارج با سطر فعاليت ها ميزان كل صادرات : فعاليت  –حساب دنياي خارج  
  .شكل مي گيرد

در محل تالقي ستون حساب دنياي خارج با سطر خانوارها جريان سرمايه : خانوارها –حساب دنياي خارج   
  .بخش خصوصي در خارج را نمايش مي دهد

اين حساب نيز كه در محل تالقي ستون حساب دنياي خارج با سطر دولت : دولت –حساب دنياي خارج   
  .سرمايه هاي دولتي را نمايش مي دهد خارجي مي باشد ميزان جريان

محل تالقي ستون حساب دنياي خارج با سطر حساب سرمايه نيز : حساب سرمايه –حساب دنياي خارج   
  .ميزان پس انداز خارجي را نشان مي دهد

از سرجمع صادرات، جريان سرمايه بخش خصوصي و دولت و همچنين پس انداز خـارجي ميـزان ورود     
  .ارز بدست مي آيد

بـا يكـديگر برابـر     SAMطرها و سـتون هـاي متنـاظر در مـاتريس    همانطور كه قبالً اشاره شد سرجمع سـ 
باشند لذا مي توان گفت كه برابري ميزان كل هزينه ها با درآمدها، دستمزد با جبران خدمات، اجاره سرمايه بـا   مي

داز با سـرمايه گـذاري و   ولت با مخارج دولت، پس اندمازاد عملياتي، درآمد خانوارها با مخارج خانوارها، درآمد 
  .همچنين خروج ارز با ورود ارز خارجي وجود خواهد داشت

  

  ماتريس حسابداري اجتماعي ايران -4-2-2
در ابتدا الزم . هاي سال پايه است سازي، مربوط به كار كردن با داده دشوارترين قسمت در فرآيند مدل  

  .تهيه شود ر برده شده در مدلبه الگو و معادالت بكا ناسبتتا ماتريس حسابداري م است
ماتريس حسابدراي  اي در جدول ، نيازمند اعمال تغييرات عمدهتهيه يك جدول متناسب با موضوع تحقيق 

 ISICبخش و حساب توليد بر اساس  22در  CPCاز يك طرف حساب كاالها بر اساس . موجود بود اجتماعي
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سي الزم بود اين ماتريس مستطيل به يك ماتريس متقارن تبديل نوي اما براي برنامه. بندي شده بود بخش طبقه 28در 
از طرف ديگر مي بايست نيروي كار بر اساس ميزان تخصص دسته بندي شود، عالوه بر آن مي بايست . شود

ل مي طلبيد تا با وسواس ئتمام اين مسا .خانوارها بر حسب روستايي و شهري و فقير و غير فقير دسته بندي شود
  .ي و محاسبه گردندحول بر اساس مدل طرااها مورد پااليش قرار گرفته و جدخاص داده 

ذكر  .بر اين اساس كاالها و خدمات در سه دسته اصلي، كشاورزي، صنعت و خدمات مورد بررسي قرار گرفت
، سرمايه انساني آموزش برمخارج ثير أاين نكته ضروري به نظر مي رسد كه با توجه به هدف تحقيق كه بررسي ت

ت چندان ارشد اقتصادي و فقر مي باشد، بنابراين تفكيك بيشتر در زمينه كاالها و خدمات و همچنين توليد
  .ضروري به نظر نمي رسد

و كم سواد، با تحصيالت متوسط و با  همانگونه كه بيان شد مي بايست نيروي كار برحسب بي سواد  
شد تا در  ترتيبي اتخاذ ميشود بنابراين مي بايست  در جدول حسابداري اجتماعي آورده) عالي( باال تتحصيال

بنابراين با توجه به ميزان نيروي كار  .گرددلحاظ جدول حسابداري كه در اين تحقيق بكار برده شده است اين امر 
و  1375و تعديل آمار سالهاي  1380و مشخصات نيروي كار بر حسب گروههاي شغلي و سطح سواد  در سال 

وي كار بر حسب سطح سواد در سال پايه محاسبه گرديد و بر اساس آن در جدول حسابداري ، ميزان نير1385
هر . اجتماعي درآمد نيروي كار بر حسب گروه بندي شغلي و همچنين سطح سواد مورد محاسبه قرار گرفته است

دي انجام گرفته كارمند دفتري باشد و در دسته بنچند ممكن است افرادي داراي مدارك باالي تحصيلي باشند و 
در دسته با تحصيالت متوسط دسته بندي شود اما اين موارد اندك و با توجه به محدوديت هاي تحقيق قابل 

  .اغماض مي باشد
  

  1380توزيع اشتغال بر حسب سطح سواد در بخش هاي مختلف اقتصادي در سال ): 1- 4(جدول

 مجموع با سطح سواد عالي با سطح سواد متوسط بي سواد شرح

 4,268,889 73,42713,6844,356,000 بخش كشاورزي

 2,837,570 1,922,064347,3665,107,000 بخش صنعت

 3,041,757 2,825,4301,357,8137,225,000 بخش خدمات

 10,148,216 4,820,9211,718,86316,688,000 مجموع

  محاسبات تحقيق: خذأم

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 1380ف اقتصادي در سال سواد در بخش هاي مختلبر حسب سطح توزيع نسبي اشتغال ) : 2- 4(جدول

 مجموع با سطح سواد عالي  با سطح سواد متوسط بي سواد شرح

 25.6 0.4 0.1 26.1 بخش كشاورزي

 17.0 11.5 2.1 30.6 بخش صنعت

 18.2 16.9 8.1 43.3 بخش خدمات

 60.8 28.9 10.3 100.0 مجموع

  محاسبات تحقيق: خذأم
  

سهم بخش  ،اقتصاد هزار نفر شاغل در 16680مالحظه مي گردد از مجموع ) 1-4(همانگونه در جدول 
همانگونه كه مالحظه . درصد مي باشد 43 سهم بخش خدمات درصد و 31صنعت  بخش درصد، 26كشاورزي 
درصد داراي  10درصد داراي سطح سواد متوسط و  29 درصد نيروي كار بي سواد 61حدود  مي گردد

بيشترين نيروي كار بي سواد مربوط به بخش كشاورزي است اين بدين دليل است . ندتحصيالت دانشگاهي هست
عالوه براين تحصيل يكي  .كه كشاورزي در كشور به صورت سنتي انجام گرفته و نقش دانش در آن ناچيز است

يز در بخش ترين ميزان نيروي كار با تحصيالت دانشگاهي نشبي .از عوامي مهاجرت روستائيان به شهرها مي باشد
دليل عمده اين امر قرار گرفتن دو بخش آموزش و بهداشت و درمان در زير شاخه بخش خدمات  ،خدمات است

  .مي باشد
ر و غير فقير دسته بندي گردند يبا توجه به اينكه مي بايست خانورها نير بر اساس شهري و روستايي و فق   

خص هاي رفاهي صورت گيرد تا در جدول حسابداري الزم بود تا محاسباتي با توجه به آمارهاي ملي و شا
بنابراين با توجه به خط فقر روستايي و شهري . اظ گرددحاجتماعي مورد استفاده در اين تحقيق  اين دسته بندي ل

توسط سازمانهاي مربوطه و لحاظ كردن آن در جدول  سپس با توجه به آمارهاي ارائه شده برآورد شده
  .حاسبات صورت گرفت و جدول حسابداري اجتماعي بنا بر نياز تحقيق تصحيح گرديدحسابداري اجتماعي اين م

اقتصادي و همچنين بر حسب سطح سواد نيروي كار به تفكيك  بر اين اساس فقر در بخش هاي مختلف  
به ترتيب ميزان درصد افراد زير خط فقر نيز در هر بخش روستايي و شهري  .شهري و روستايي محاسبه گرديد

  . بر اساس گزارشات مركز آمار ايران منظور گرديده استدرصد  8/11و 7/11دل معا
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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گونه كه مالحظه مي گردد خط فقر و درصد افراد زير خط  فقر در بخش كشاورزي و افراد بي  همان

سپس با توجه به درصد افراد زير خط فقر به تفكيك شهري و . سواد و كم سواد باالترين رقم را دارا مي باشد
رها بر ار مربوط به درآمد خانوروستايي و همچنين سهم هر يك از دهك هاي درآمدي از كل درآمد جامعه آما

  .حسب شهري و روستايي و به تفكيك فقير و غير فقير محاسبه گرديد
  

  
 ستانده محاسبه شده بر اساس ماتريس حسابداري اجتماعي  - ضرايب داده): 4- 4(جدول

 شرح  صنعت  كشاورزي   خدمات
 كشاورزي 0.182 0.081 0.011 

 صنعت 0.178 0.335 0.113 
 خدمات 0.032 0.068 0.099 
 مجموع 0.393 0.484 0.222 

  محاسبات تحقيق: مأخذ  

 خط فقر بر اساس بخش هاي مختلف اقتصادي): 3- 4(جدول

 خدمات صنعت كشاورزي شرح
بي سوارد يا 
 كم سواد

با سطح 
سواد متوسط

با سطح  
 سواد باال

 1.8 7.5 15.55 10.01 11.81 14.75 خط فقر

 قيقمحاسبات تح: مأخذ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ارقام به هزار ميليارد (  1380در سال  درآمد نيروي كار بر حسب سطح سواد در بخشهاي مختلف اقتصادي ):5-4(جدول    

 )ريال

  بخش خدمات بخش صنعت بخش كشاورزي شرح
 39.18 23.09 4.32 نيروي كار بي سواد يا كم سواد 

 39.63 21.64 0.03 نيروي كار با سطح سواد متوسطه

 21.19 4.34 0.02 )عالي( نيروي كار سطح سواد باال 

 4.37 49.07 100.00 مجموع

    محاسبات تحقيق: مأخذ        
  

نشان مي  1380ستانده  و درآمد نيروي كار برحسب سواد را در سال  -ضرايب داده ) 5-4(و ) 4-4(جداول 
درآمد نيروي كار نيز در دسته بندي . ستانده براي محاسبه ارزش افزوده بكار برده مي شود -يب داده ضرا. دهد

مختلف نيروي كار و هر بخش اقتصادي با استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي و گروه بندي شغلي و همچنين 
  . آمار تفصيلي نيروي كار محاسبه گرديده است

سابداري اجتماعي بر حسب نياز الگو، با توجه به معادالت بيان شده در پس از تعديل جدول ماتريس ح
موردنظر مورد برازش قرار . فصل قبل و با توجه به ساختن مدل مورد نظر مي توان مدل را مورد برازش قرار داد

باز توليد  .نمايد مي گرفته و نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه مدل به خوبي واقعيات اقتصادي كشور را بيان
براي مثال محاسبات مربوط به ارزش افزوده از  . شاخص هاي اقتصادي براي پايه نشان از صحت شبيه سازي دارد

ميليارد ريال مي باشد  731694معادل  1380سال  ردكه ارزش افزوده اقتصاد در كشور  طريق مدل نشان مي دهد
ارزش افزوده . ستانده مي باشد -بر اساس جدول داده  محاسبه شده 1380كه معادل ارزش افزوده اقتصاد در سال 

ن مي محاسبه شده براي زير بخش هاي اقتصادي نيز با استفاده از مدل با واقعيت هاي اقتصادي سازگار بوده و نشا
  .گرديده است دهد كه مدل به درستي اندازه گيري

  مدل و نتايج حاصل از اعمال سياستها اندازه گيري - 3- 4
سپس سناريوسازي . كاليبره شده است 1380دي با استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي سال مدل پيشنها

كه در فصل قبل ) 55(و ) 53( معادالتآموزش از طريق مخارج اثرات افزايش . هاي الزم صورت گرفته است
در سرمايه نيز از  همچنين تغييرات. ثير مي گذاردأبر روي عرضه نيروي كار و سرمايه انساني ت آورده شده است

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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بنابراين با داشتن موجوي سرمايه جديد و سرمايه . كه در پويايي مدل ذكر شد تعديل مي شود) 52( طريق معادله
  .به برآورد توليد و ارزش افزوده پرداخت) 9(انساني جديد مي توان از طريق معادله 
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در اين مطالعه سه سناريو . جدول ايسيك در نظر گرفته شده است 80در اين تحقيق بخش آموزش برابر كد 

سناريو  3كه اين . مي گرددمتفاوت اعمال  دورهآموزش در نظر گرفته شده است كه در دو مخارج براي رشد 
  :عبارتند از 

  آموزشمخارج درصدي  15رشد : سناريوي اول
  آموزشمخارج درصدي  30رشد : سناريوي دوم
  .آموزش مخارجدرصدي  50رشد : سناريوي سوم

. عالوه بر اين در سال پايه نيز رشد نيروي كار در هر سه گروه برابر و معادل رشد جمعيت مدنظر قرار گرفته است
موزش اتفاق افتاده از يك آ مخارجين اساس انتظار بر اين است كه با توجه به رشد سرمايه كه از طريق رشد برا

انجام شده بر روي آموزش باعث افزايش رشد مخارج طرف و رشد نيروي انساني و سرمايه انساني به دليل 
  .اقتصادي گردد

  

  نتايج اعمال سياستها بر روي سرمايه انساني - 1- 3- 4
  نتايج حاصل از اعمال سناريو ها در جدول زير آمده است 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  اول دورهدر مختلف  يآموزش بر سرمايه انساني در سه سناريو مخارجثير افزايش أت): 6-4(جدول

 شرح  پايه يسناريو  اول  يسناريو  دوم يسناريو  سوم يسناريو

 سواد رشد نيروي كار بي 2.5%  1.94%  1.42%  0.77% 

 رشد نيروي كار با سواد متوسط  2.5%  2.92%  3.32%  3.81% 

 رشد نيروي كار با تحصيالت عالي 2.5%  2.92%  3.32%  3.81% 

  يافته هاي پژوهش: خذأم
  

آموزش باعث مي گردد گرايش به مخارج رشد . مشخص شده است باالهمانگونه كه در جدول 
  .تحصيل افزايش يافته و سرمايه انساني افزايش يابد

درصد  81/3آموزش باعث مي شود رشد نيروي تحصيلكرده به حدود مخارج درصدي در  50افزايش 
رشد . مالحظه مي گردد. درصد لحاظ گرديده است 5/2حاليكه در مدل پايه اين رشد حدود  افزايش يابد در

درصدي در  50سرمايه انساني آهنگي بيش از رشد سرمايه گذاري در آموزش دارد به نحوي كه يك افزايش 
  .درصد در رشد نيروي كار تحصيلكرده را به دنبال دارد 50عمومي آموزش رشدي بيش از مخارج 

  

  رشد اقتصادي نتايج اعمال سياستها بر - 2- 3- 4
آموزش بر روي رشد ارزش افزوده و اقتصاد  مخارجيكي ديگر از اهداف اين تحقيق بررسي اثر افزايش 

براي اينكه بتوان به ارزش افزوده دست يافت مي بايست ابتدا ميزان نيروي كار و سرمايه در سناريوهاي . بود
، توليد را بدست آورد پس )3تا  1معادالت (بيان شده در فصل قبل  اس روابطمختلف را بدست آورد سپس بر اس

آموزش مخارج ثير أبر اين اساس ت. هاي واسط از توليد كسر گرديده تا به ارزش افزوده دست يافتهزينه از آن 
زير هر يك از بخش هاي عمده اقتصادي و كل اقتصاد محاسبه گرديده و در جدول  در بر رشد ارزش افزوده

  .آمده است

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  اول دورهدر  مختلف يبر روي رشد ارزش افزوده در سه سناريو مخارجثير افزايش أت): 7- 4(جدول

 شرح  سال پايه  سناريوي اول   سناريوي دوم سناريوي سوم
 بخش كشاورزي 5.8%  7.0%  7.2%  7.3% 

 بخش صنعت 4.7%  5.2%  5.2%  5.3% 
 بخش خدمات 4.9%  5.2%  5.3%  5.4% 

 كل اقتصاد 4.9%  5.4%  5.5%  5.6% 

  يافته هاي پژوهش: ماخذ       
  

آموزش اثر مثبتي بر روي ارزش افزوده مخارج همانگونه كه در جدول باال مالحظه مي گردد رشد   
درصد  7/4داشته و باعث افزايش رشد ارزش افزوده مي گردد به نحوي كه باعث افزايش رشد اقتصادي از حدود 

آموزش بر روي رشد افزوده بخش هاي مختلف اقتصادي نيز مخارج اثر افزايش . دددرصد مي گر 4/5به بيش از 
مخارج آورده شده است كه مالحظه مي گردد اين اثر بر روي بخش هاي مختلف اقتصادي مثبت است و افزايش 

  .آموزش باعث رشد اقتصادي در بخش هاي مختلف كشور مي گردد
اثرات رشد سرمايه گذاري در آموزش بر رشد اقتصادي داشت براي آنكه بتوان تحليل جامعتري نسبت به 

آموزش بر رشد اقتصادي به سه بخش مجزا تفكيك شده است، به مخارج اثر كل افزايش در  تحقيقدر اين 
مجموع تغييرات رشد اقتصادي ناشي از افزايش سرمايه انساني و  برابر است با عبارتي تغييرات در رشد اقتصادي

اين تفكيك كمك مي كند تا بتوان اثر واقعي . اين دو اثر است 1فيزيكي و همچنين اثرات تجمعيافزايش سرمايه 
و مجزاي افزايش در سرمايه انساني و نيروي كار را بر روي رشد اقتصادي به دست آورد و زمينه را براي تحليل 

براين ابتدا بايد تغيييرات رشد بنا. جامعتر اثرات افزايش سرمايه انساني بر روي رشد اقتصادي فراهم مي آورد
سپس ابتدا سرمايه گذاري را با همان ساختار نيروي كار قبلي . ارزش افزوده نسبت به سال پايه را محاسبه نمود

سپس سرمايه را ثابت نگهداشت و . تغيير داد و اثرات آن را بر روي رشد اقتصادي و ارزش افزوده محاسبه نمود
. سناريوهاي مختلف تغيير داد و اثرات آن را بر روي رشد ارزش افزوده بدست آورد نيروي انساني را با توجه به

آموزش بيشترين تأثير را در بخش كشاورزي مخارج مشاهده مي گردد، رشد ) 8-4(همانگونه كه در جدول 
كار  دارد؛ علت اين امر آن است كه اين بخش داراي موجودي سرمايه كمي بوده و از طرف ديگر ساختار نيروي

______________________________________________________________________ 
1 : Crowding out 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در اين بخش اقتصادي نيز عمدتاً بي سواد و كم سواد بوده و تغيير در ساختار نيروي كار در اين بخش هر چند 
  .اندك مي تواند اثر بيشتري در رشد اقتصادي اين بخش داشته باشد

 
 اول دوره تغييرات ارزش افزوده نسبت به سال پايه در ): 8-4(جدول

 شرح  سناريوي اول   سناريوي دوم  سناريوي سوم

 بخش كشاورزي 1.24%  1.37%  1.55% 

 بخش صنعت  0.52%  0.58%  0.67% 

 بخش خدمات 0.32%  0.41%  0.52% 

 كل اقتصاد  0.50%  0.58%  0.69% 

   محاسبات تحقيق: خذأم

  
-4(همانگونه كه نتايج جدول . آمده است )9-4( نتايج حاصل از تفكيك اجزاي رشد اقتصادي در جدول

هر چند همين نتايج نشان مي . ثير معني داري بر روي رشد اقتصادي نداردأهد رشد سرمايه انساني تنشان مي د )9
دهد هر چه ساختار نيروي كار به سمت استفاده از نيروي متخصص و با دانش چرخش پيدا كند ميزان اثر سرمايه 

 .انساني بر روي رشد اقتصادي بيشتر مي شود

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 اول دورهدر  مختلف ياقتصادي  در سه سناريو تفكيك اجزاي رشد):  9-4(جدول

 شرح  بخش كشاورزي  بخش خدمات  بخش صنعت  كل اقتصاد

اول  يسناريو

 اثر كل 1.24%  0.52%  0.32%  0.50% 

 اثر سرمايه 1.22%  0.55%  0.29%  0.49% 

 انساني سرمايهاثر  ‐0.03%  0.00%  0.05%  0.02% 

 اثرات تجمعي 0.05%  ‐0.02%  ‐0.02%  ‐0.01% 

 دوم يسناريو

 اثر كل 1.37%  0.58%  0.41%  0.58% 

 اثر سرمايه 1.34%  0.63%  0.35%  0.56% 

 انساني سرمايهاثر  ‐0.06%  ‐0.01%  0.10%  0.04% 

 اثرات تجمعي 0.09%  ‐0.04%  ‐0.04%  ‐0.03% 

 سوم يسناريو

 اثر كل 1.55%  0.67%  0.52%  0.69% 

 اثر سرمايه 1.65%  0.68%  0.35%  0.62% 

 انساني رمايهساثر  ‐0.09%  ‐0.02%  0.17%  0.07% 

 اثرات تجمعي 0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 

          محاسبات تحقيق: خذأم
  

آمده است بيشترين اثر نيروي انساني بر روي رشد اقتصادي در بخش ) 9-4( همانگونه كه در جدول
. حصيلكرده در اين بخش استامر قرار گرفتن بخش عمده اي از نيروي كار تاين خدمات بوده است و علت 

شايد بتوان گفت اگر ساختار بازار نيروي كار به سمت افزايش در اشتغال نيروي متخصص متمايل شود اثرات 
  .نيروي انساني در اقتصاد و رشد اقتصادي بيشتر خواهد شد

تار توليد يكي ديگر از داليل عدم ارتباط ميان افزايش درسرمايه انساني و رشد اقتصادي مي تواند ساخ
در حقيقت مي توان گفت كه توليد در ايران بيش از آنكه به دانش و تخصص وابسته باشد به منابع . در كشور باشد

  . طبيعي وابسته است

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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براي اثبات اين فرضيه كه ساختار بازار نيروي كار در ايران و  باال بودن نسبت نيروي كار بي سواد و كم 
فرض گرديده است . ليل عدم ارتباط ميان رشد سرمايه انساني و رشد اقتصادي استد) و نيمه ماهر غير ماهر(سواد 

مخارج با اين تفاسير نتايج حاصل از افزايش . ديگر نيز وجود داشته باشد سالآموزش در يك مخارج كه رشد 
همانگونه كه مالحظه مي گردد افزايش  .آورده شده است) 10-4( آموزش در يك دوره مجدد در جدول

نتايج در جدول . درصد مي گردد 3/7با سه سناريوي قبلي باعث افزايش  رشد اقتصادي تا سال بعد وزش در آم
  .آمده است) 4-10(

مختلف با فرض رشـد   يآموزش بر روي رشد ارزش افزوده در سه سناريو مخارجثير افزايش أت): 10-4(جدول

  دوم دورهآموزش در مخارج 

 شرح  اول  يسناريو  دوم يسناريو  سوم يناريوس

 بخش كشاورزي 8.9%  9.2%  9.7% 

 بخش صنعت 6.8%  6.9%  7.2% 

 بخش خدمات 6.5%  6.7%  6.9% 

 كل اقتصاد 6.8%  7.1%  7.3% 

  يافته هاي تحقيق: خذأم
دوم و افزايش  دورهآموزش در مخارج مشاهده مي گردد افزايش در ) 10-4(همانگونه كه در جدول 

  . يابدافزوده افزايش سرمايه انساني باعث مي شود  ارزش 
در اين حالت براي تفكيك اثرات رشد اقتصادي ابتدا بايد تغييرات آن را بدست آورد براي اين كار رشد 

آمده است از رشد اقتصادي محاسبه شده در همان ) 11-4(ارزش افزوده هر بخش اقتصادي را كه در جدول 
ت كه سال پايه، در دوره دوم، سناريوهاي در نظر گرفته گردد؛ دليل اين امر اين اسمي سناريو در دوره اول كسر 
  .شده در دوره اول مي باشد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 دوره اولدوم نسبت به  دورهتغييرات ارزش افزوده در ): 11-4(جدول

 سناريوي اول   شرح  سناريوي دوم   سناريوي سوم
 بخش كشاورزي 1.87%  2.03%  2.41% 

 بخش صنعت  1.59%  1.68%  1.84% 

 بخش خدمات 1.25%  1.44%  1.54% 

 كل اقتصاد  1.45%  1.59%  1.75% 

       محاسبات تحقيق: خذأم

  
آموزش مخارج نشان مي دهد كه اثرات افزايش در ) 8-4(و مقايسه آن با جدول ) 11-4(نگاهي به جدول 

 هاي مختلف اقتصادي در دوره دوم به مراتب بيش از دوره اول مي باشد و نشانبر رشد ارزش افزوده در بخش 
  .مي دهد كه آموزش در بلند مدت اثرات به مراتب بيشتري بر اقتصاد و جامعه خواهد داشت

تفكيك رشد اقتصادي در هر بخش را به عوامل نشان مي دهد در حقيقت در اين جدول  )12-4( جدول
شد ر ،ه مي گرددظبر اين اساس مالح. نشان مي دهدسال دوم تفاوت رشد اقتصادي در سناريوهاي مختلف در 

ثير معني داري بر روي رشد اقتصادي دارد و اين اثر در بخش خدمات كه افراد بيشتري از آن را أسرمايه انساني ت
رمايه انساني بر ساز طرف ديگر اثر رشد . نيروي كارتحصيلكرده تشكيل مي دهد بيش از دو بخش ديگر است

نيروي كار غير ماهر در اين بخش و بوده و علت اين امر كاهش  داراي روند كاهشي روي بخش كشاورزي 
بنابراين نتايج نشان مي دهد هر چه ساختار نيروي كار به سمت استفاده از . اشتغال در ساير بخشها مي تواند باشد

نكته . نيروي متخصص و با دانش چرخش پيدا كند ميزان اثر سرمايه انساني بر روي رشد اقتصادي بيشتر مي شود
دليل اين امر  ؛در غالب بخش ها منفي مي باشد و اثر منفي بر روي رشد اقتصادي داردديگر آنكه اثرات تجمعي 

  . نيز عدم تطابق ميان ساختار سرمايه انساني و سرمايه فيزيكي مي باشد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 دوم دورهمختلف در  يتفكيك اجزاي رشد اقتصادي  در سه سناريو): 12- 4(جدول

 شرح
بخش 

 كشاورزي
 بخش صنعت

بخش 
 خدمات

 تصادكل اق

 يسناريو
 اول 

 اثر كل 1.87% 1.59% 1.25% 1.45% 

 اثر سرمايه 1.87% 1.59% 1.25% 1.44% 

انساني سرمايهاثر  0.41% 0.98% 0.94% 0.90% 

 اثرات تجمعي -0.41% -0.98% -0.93% -0.89% 

 يسناريو
 دوم

 اثر كل 2.03% 1.68% 1.44% 1.59% 

 اثر سرمايه 2.08% 1.69% 1.35% 1.56% 

انساني سرمايهاثر  0.34% 0.97% 1.07% 0.95% 

 اثرات تجمعي -0.39% -0.98% -0.98% -0.92% 

 يسناريو
 سوم

 اثر كل 2.41% 1.84% 1.54% 1.75% 

 اثر سرمايه 2.44% 1.85% 1.50% 1.74% 

انساني سرمايهاثر  0.33% 0.97% 1.08% 0.96% 

 اثرات تجمعي -0.36% -0.98% -1.05% -0.95% 

  محاسبات تحقيق: خذأم
  
  تايج اعمال سياستها بر روي فقرن - 3- 3- 4

بر اين اساس . آموزش بر فقر مي باشدمخارج افزايش در  تاهداف اين تحقيق بررسي اثرااز يكي ديگر 
مد خانوارها محاسبه نمود و سپس اثر آن را بر روي مصرف و درآآموزش را بر مخارج مي توان اثر افزايش در 

دالت بيان شده در فصل قبل و با توجه به محاسبه سرمايه ابنابراين براساس روابط و مع .قرار دادفقر مورد سنجش 
توليد در حقيقت معادل است با ارزش كاالهاي واسطه اي . انساني و سرمايه فيزيكي مي توان توليد را محاسبه نمود

م كردن ماليات از آن مي توان ميزان درآمد كه با ك ،به عالوه دستمزد پرداختي به نيروي انساني و سرمايه فيزيكي
  .در هر بخش را محاسبه نمود

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ضرايب كاالهاي واسطه بين بخشي، سهم نيروي كار و مالياتها از توليد): 13- 4(جدول

 شرح  صنعت  كشاورزي   خدمات
 كشاورزي 0.182 0.081  0.011

 صنعت 0.178 0.335  0.113
 خدمات 0.032 0.068  0.099
 مجموع 0.393 0.484  0.222

 سهم نيروي انساني از توليد 0.033 0.092  0.207
 خالص مالياتها ‐0.024 0.013  0.011

0.597  سهم سرمايه فيزيكي 0.411  0.561

     يافته هاي تحقيق: ذخأم

  
سهم هر يك از عوامل بوجود آورنده درآمد را از توليد هر بخش مشخص مي اين جدول در حقيقت 

خالص ماليات دريافتي به بخش كشاورزي منفي است و اين . ر اين جدول مالحظه مي گرددهمانگونه كه د. كند
كه سهم هر يك از  هنگامي. بدين معناست كه يارانه پرداختي به اين بخش بيش از ماليات دريافتي از آن است

نوارها را مد خاآعوامل توليد از درآمد مشخص شد بر اساس ضرايب محاسبه شده در مدل پايه مي توان در
همانطور كه در جدول باال آمده است در بخش خدمات سرمايه انساني سهم بيشتري از درآمد توليد . محاسبه نمود

له نشان مي دهد با افزايش سطح سواد در بخش هاي مختلف اقتصادي سهم أرا به خود اختصاص مي دهد اين مس
  . سرمايه انساني از توليد افزايش بيشتري خواهد داشت

آموزش در سناريوهاي مختلف بر درآمد مخارج اثر افزايش ) 15-4(و ) 14-4(اين اساس جداول  بر 
  .ر و غير فقير نشان مي دهديخانوارهاي شهري و روستايي به تفكيك فق

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در آموزش مخارج مختلف با فرض رشد  يخانوارها در سه سناريو مصرفبر آموزش  مخارجثير افزايش أت): 14- 4(جدول

 لاو دوره

 شرح  سال پايه   سناريوي اول  سناريوي دوم  سناريوي سوم

 شهري
 غير فقير 4.3%   4.8%   4.8%   4.9%  

 فقير 4.4%   4.9%   4.9%   5.0%  

 روستايي
 غير فقير 4.4%   4.9%   4.9%   5.1%  

 فقير 4.5%   5.0%   5.0%   5.2%  

  يافته هاي تحقيق: خذأم
آموزش در مخارج در سه سناريوي مختلف با فرض رشد  آموزش بر مصرف خانوارها مخارجتأثير افزايش ): 15- 4(جدول

 دوره دوم

 شرح  سناريو اول   سناريو دوم  سناريو سوم

 شهري
 غير فقير 6.1%  6.3%  6.5% 

 فقير 6.2%  6.4%  6.7% 

 روستايي 
 غير فقير 6.3%  6.5%  6.7% 

 فقير 6.4%  6.6%  6.9% 

     يافته هاي تحقيق: ماخذ

  
آموزش باعث رشد مصرف خانوارها مي مخارج الحظه مي گردد رشد همانگونه كه در جداول فوق م

گردد نكته قابل ذكر آنكه رشد مصرف در خانوارهاي روستايي بيش از خانوارهاي شهري و در افراد فقير بيش از 
درصد مي  5اول باعث افزايش مصرف خانوارها بيش از  دورهموزش در آمخارج رشد . افراد غير فقير مي باشد

اول مي  نوارها در سال دوم بسيار بيش از سالآموزش بر روي مصرف خامخارج در حاليكه اثر افزايش . گردد
مصرف خانوارهاي فقير روستايي  ،درصد 50دوم به ميزان  آموزش در سالمخارج ض افزايش و با فر. باشد

  . د بوددارا خواه) درصد 9/6معادل(شد را بيشترين ر
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) 17-4(و ) 16-4( روي دستمزد نيروي كار نيز مثبت است جداول آموزش برمخارج اثر افزايش در 
متفاوت را بر دستمزد نيروي كار نشان مي  در سناريوهاي مختلف و در دو سالموزش آمخارج اثرات افزايش در 

  .البته نيروي كار نيز بر حسب سطح سواد از يكديگر تفكيك شده اند. دهد
آموزش مخارج مختلف با فرض رشد  يبر دستمزد نيروي كار در سه سناريو آموزش مخارجثير افزايش أت): 16- 4(جدول

 اول دوره در

 شرح   سال پايه  اول  يسناريو  دوم يسناريو  سوم يسناريو

 نيروي كار بي سواد 2.9%   3.3%   3.3%   3.5%  

 نيروي كار با سواد متوسط 4.8%   5.2%   5.3%   5.4%  

 نيروي كار تحصيلكرده 7.4%   7.8%   7.9%   8.0%  

     يافته هاي تحقيق: خذأم

  
مخارج ف با فرض رشد مختل يبر دستمزد نيروي كار در سه سناريوآموزش  مخارجثير افزايش أت): 17- 4(جدول

 دوم دورهآموزش در 

 شرح  اول  يسناريو  دوم يسناريو  سوم يسناريو

 نيروي كار بي سواد 4.7%  4.9%  5.2% 

 نيروي كار با سواد متوسط 6.6%  6.8%  7.1% 

 %9.2  وي كار تحصيلكردهنير 9.4%  9.6% 

   يافته هاي تحقيق: خذأم

  
آموزش و از دوره اي به مخارج نتايج حاصل شده نشان مي دهد كه رشد درآمد نيروي كار با افزايش 

عالوه بر اين رشد درآمد در نيروي كار تحصيلكرده بيش از ساير نيروي كار مي . دوره ديگر بيشتر مي گردد
  . باشد

آموزش مخارج مد خانوارها مي توان به بررسي اثرات افزايش ت رشد مصرف و درآتوجه به اثراحال با 
  .آمده است) 19-4(و ) 18-4( كه نتايج آن در جداول. بر فقر در خانوارها بر حسب شهري و روستايي پرداخت
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آموزش در مخارج  مختلف با فرض رشد يبر فقر در سه سناريوآموزش   مخارجثير افزايش أت: )18- 4(جدول

 اول دوره

 شرح  1380سال   سناريو اول  سناريو دوم  سناريو سوم

 خانوارهاي شهري 11.70%  10.95%  10.88%  10.88% 

 خانوارهاي روستايي 11.90%  11.23%  11.17%  11.16% 

 %11.80  كل جمعيت 11.06%  10.99%  10.99% 

     يافته هاي تحقيق: خذأم

  
 دوم هدورآموزش در مخارج مختلف با فرض رشد  يبر فقر در سه سناريوآموزش  رجمخاثير افزايش أت ):19- 4(جدول

 شرح  اول يسناريو  دوم يسناريو  سوم يسناريو

 خانوارهاي شهري 10.67%  10.63%  10.59% 

 خانوارهاي روستايي 10.97%  10.95%  10.94% 

 كل جمعيت 10.79%  10.76%  10.73% 

   يافته هاي تحقيق: خذأم

  
مد و مصرف آموزش باعث افزايش درآمخارج افزايش ايج حاصله نشان مي دهد ته نهمانگونه ك

هر چند در سال . ه تبع آن باعث كاهش فقر در خانوارها و درصد افراد زير خط فقر مي گرددبخانوارها شده و 
د افراد ه درصدرصد مي باشد اما نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد ك 8/11پايه درصد افراد زير خط فقر معادل 

بيش از  شهرينكته مهم ديگر اينكه كاهش فقر در خانوارهاي . درصد كاهش يابد 7/10زير خط فقر مي تواند تا 
 دمتوالي صورت پذير دورهآموزش در دو مخارج ر عالوه بر اين اگر افزايش د. مي باشد روستاييخانوارهاي 

  .اثرات به مراتب مطلوبتري بر روي فقر خواهد داشت
 همانگونه كه قبالً. ته مي توان كاهش درصد افراد زير خط فقر را به صورت ديگري هم محاسبه نمودالب

بنابراين مي توان با اين فرض كه   .ذكر شد فقر در بين نيروي انساني بر حسب سواد از يكديگر متفاوت مي باشد
ي توان با محاسبه درصد هر يك سهم درصد افراد زير خط فقر در گروههاي مختلف نيروي انساني ثابت است م
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روههاي نيروي انساني از فقر گروه سهم هر يك از گاز گروههاي نيروي انساني و ضرب آن در درصد فقر آن 
مخارج افزايش در . بيان شد زيرا همانگونه كه قبالً. كل و در مجموع درصد افراد زير خط فقر را محاسبه نمود

نساني تحصيلكرده مي گردد كه از درصد فقر پايين تري نسبت به ساير آموزش باعث افزايش بيشتر در نيروي ا
  .برخوردار هستندگروههاي انساني 

  

  نتايج اعمال سياستها بر روي توزيع درآمد- 4- 3- 4
در . آموزش بر توزيع درآمد مي باشدمخارج اهداف اين تحقيق بررسي اثرات افزايش در از يكي ديگر 

مد از شاخص ضريب جيني استفاده آآموزش بر روي توزيع درمخارج يش در فزاتحقيق براي بررسي اثرات ااين 
شده است بديهي است كه با توجه به تعريف اين شاخص هر چه اين شاخص كاهش يابد نشان دهنده توزيع 

كل براي ) سال پايه( 1380در سال بر اساس آمار  ضريب جيني محاسبه شده . عادالنه درآمد در كشور است
كه نشان . مي باشد 40/0دل او براي خانوارهاي روستايي مع 4168/0وارهاي شهري نخا، براي  4103/0جمعيت 

  .مي دهد توزيع درآمد در خانوارهاي روستايي عادالنه تر از توزيع درآمد در خانوارهاي شهري مي باشد
اوت و در متف يسناريو 3همانند ساير شاخص هاي محاسبه شده در اين تحقيق ضريب جيني نيز  در 

مخارج درصدي در  50و  30 ،15در حقيقت ضريب جيني با فرض افزايش . دوحالت مختلف محاسبه شده است
. متوالي محاسبه گرديده است و افزايش در دو سال آموزش در يك سال مخارجموزش در دو حالت افزايش آ

براي اين امر . مشخص گرددج مخارص مي بايست تغييرات در سهم هر دهك از درآمد و خبراي محاسبه اين شا
تقسيم  1380فرض گرديده است افزايش درآمد از طريق افزايش درآمد سرمايه بر مبناي سهم دهك ها در سال

در حقيقت فرض . باشد متفاوت ميدرآمدي شود اما افزايش در درآمد از طريق عرضه نيروي كار براي هر دهك 
ه تغييري ايجاد نگردد و توزيع درآمد تنها به دليل تغيير در رديده است كه در توزيع درآمد حاصل از سرمايگ

 دورهسناريوي مختلف و در يك يا دو با اين فرض تغييرات ضريب جيني در سه . حاصل شود نيروي كار درآمد
    .آمده است) 21-4(و ) 20-4( آموزش در جداولمخارج افزايش در 
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آموزش در مخارج جيني در سه سناريو مختلف با فرض رشد  آموزش بر ضريب مخارجتاثير افزايش :) 20- 4(جدول

 دوره اول

 شرح  1380سال   سناريو اول   سناريو دوم  سناريو سوم

 شهري 0.4168  0.4091  0.4090  0.4088 
 روستايي  0.4001  0.3943  0.3943  0.3941 
 كل 0.4119  0.4047  0.4047  0.4045 

       يافته هاي تحقيق: ماخذ

آموزش در مخارج آموزش بر ضريب جيني در سه سناريو مختلف با فرض رشد  مخارجافزايش تاثير ):16- 4(جدول

 دوره دوم  

 شرح  سناريو اول   سناريو دوم  سناريو سوم  
 شهري 0.4069 0.4065 0.4062  

 روستايي  0.3926 0.3924 0.3924  
 كل 0.4027 0.4024 0.4021  

   يافته هاي تحقيق: ماخذ  
  

كاهش ضريب جيني مي  افزايشِآموزش باعث مخارج ج حاصله نشان مي دهد افزايش همانگونه كه نتاي
آموزش در دو مخارج دي در درص 50با فرض افزايش  4168/0ضريب جيني براي خانوارهاي شهري از  گردد،
كاهش مي  4021/0به  4119/0د ضريب جيني كل جامعه نيز از حدو. كاهش مي يابد 4062/0به  متوالي دوره
كمتر از خانوارهاي شهري مي باشد دليل اين امر در خانوارهاي روستايي  ضريب جينينكته مهم ديگر اينكه . يابد
) زمين( ن است كه درآمد خانوارهاي روستايي بيش از آنكه وابسته به نيروي كار باشد وابسته به سرمايه فيزيكيآ

وزش توزيع درآمد ناشي از سرمايه فيزيكي را آم مخارجمتوالي افزايش در  واضح است كه در چند سال. مي باشد
  . نيز تغيير خواهد داد و باعث توزيع درآمد مطلوبتر خواهد گرديد
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  جمع بندي و نتيجه گيري - 5- 4
حوه جمع آوري اطالعات مورد نيـاز و محاسـبه مـاتريس    ندر اين فصل در ابتدا نوع مدل مورد استفاده و 

پـس از آن  . شـد  اندازه گيريبراي سال پايه  لسپس مد. توضيح داده شدحسابداري اجتماعي بكار رفته در تحقيق 
. ثير سياست ها و سناريوهاي مختلف بـر روي شـاخص هـاي مـورد نظـر مـورد بررسـي و ارزيـابي قـرار گرفـت          أت

افزايش درصد كه به صورت  50و  30 ،15آموزش به ميزان  مخارجسناريوهاي بكار رفته در اين فصل افزايش در 
پس از آن اثر اين سناريوها بر روي سرمايه انساني، رشـد  . اعمال مي گردد مي باشد يا در دو سال متوالييك سال 

  .مد مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گرفتآاقتصادي، فقر و توزيع در
نتـايج حاصـل از تحقيـق بـه طـور مختصـر       . بندي كلي از پايان نامه ارائـه خواهـد شـد    در فصل بعد جمع  

در انتها نيز پيشنهادات و راهكارهايي بـا توجـه   . داده خواهد شد و آزمون فرضيه ها صورت خواهد گرفتتوضيح 
  .ه خواهد گرديدئبه نتايج حاصل از اين پايان نامه ارا
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  فصل پنجم

  گيري و پيشنهادات نتيجه
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
. امروزه توسعه اقتصادي پايدار بدون سرمايه گذاري اساسي و بنيادين بر روي نيروي انساني ميسـر نيسـت  
. آموزش باعث افزايش قدرت خالقيت، سازندگي و بهره وري شده و نقش تعيين كننده اي در توسعه پايـدار دارد 

ي اثرات سرمايه گذاري در آموزش بر روي  سرمايه انساني و رشد اقتصـادي يكـي از مطالـب    بررسي و اندازه گير
بسياري از صاحب نظران علوم انساني و به ويژه اقتصاددانان سرمايه فيزيكي را . بحث برانگيز علم اقتصاد بوده است

بي و ظرفيت هاي آموزشي را كـه  تنها عامل پيشرفت اقتصادي قلمداد نمي كنند، بلكه يافته ها، كشفيات علوم تجر
وي ر از طريق آموزش ، تحقيقات و فنĤوري حاصل مي شود را جزء سرمايه انسـاني بـه حسـاب آورده و آن را بـر    

برخي ديگر از دانشمندان سرمايه انساني را ظرفيت بدست آوردن مهارت هـاي الزم  . رشد اقتصادي مؤثر مي دانند
  .براي انجام وظايف شغلي مي دانند

د اقتصادي مناسب و پايـدار تنهـا بـا ايجـاد تحـول در بهـره وري نيـروي انسـاني و توسـعه فـن آوري           رش
. رشد اقتصادي زماني مطلوب و بهينه است كه بتواند توزيع ثـروت در جامعـه را بهبـود بخشـد     .امكانپذير مي باشد

سـرمايه گـذاري در    .ود بخشـد مـد بهبـ  ست از بين برنـده فقـر بـوده و بـه توزيـع درآ     يو توسعه اقتصادي مي بارشد 
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ه سـاز كـاهش فقـر و بهبـود توزيـع      آموزش يكي از راهكارهايي است كه مي تواند عالوه بر رشـد اقتصـادي زمينـ   
ارتقاء سطح آموزش مستلزم سرمايه گذاري در آمـوزش و افـزايش امكانـات فيزيكـي و انسـاني در       .مد گردددرآ

  .بخش آموزش است
آموزش بر سرمايه انساني، رشد اقتصادي و فقر بـا اسـتفاده از يـك     جمخارتحقيق حاضر به بررسي نقش 

  . پردازد مي الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه در ايران 
دولت براي مخارج رابطه ميان كه اين فرضيات عبارتند از . مي پردازد هايي  اين تحقيق به آزمون فرضيه

گردد، افزايش  ت براي آموزش باعث كاهش فقر ميدولمخارج ، افزايش  است آموزش و رشد اقتصادي مستقيم
دولت در آموزش باعث توزيع مطلوب تر درآمد مي مخارج سرمايه انساني باعث كاهش فقر مي گردد و افزايش 

  .گردد
در اين پژوهش از طريق مدل تعادل عمـومي قابـل محاسـبه و از     آزمون فرضيات فوق، به منظور بررسي و
آمـوزش  مخارج ثير أبه بررسي ت) محاسبه شده توسط دكتر بانويي( 1380ماعي سال طريق ماتريس حسابداري اجت

  .بر روي سرمايه انساني و رشد اقتصادي و فقر پرداخته شده است
نحـوه جمـع   نامه، كلياتي در ضرورت و اهميت تحقيق، اهداف و فرضيات مورد نظـر،   در فصل اول پايان

نحـوه  در فصل دوم به ارائه مباحث نظري در مورد رابطه . ره گرديدهاي كليدي اشا و تعريف واژه آوري اطالعات
پرداخته شد، سپس به مطالعات داخلـي و خـارجي انجـام گرفتـه در      رشد اقتصادي و فقر ،تاثير آموزش در اقتصاد 
در ايـن فصـل مـدل    . شناسي و تصريح مدل اشاره شد در فصل سوم به روش تحقيق، روش. اين زمينه اشاره گرديد

خاص اين مدل بيـان گرديـد و داليـل انتخـاب ايـن مـدل        ه طور كامل تشريح گرديد ويژگي هايدل عمومي بتعا
در فصل چهارم ابتـدا پايـه   . آموزش بر سرمايه انساني، رشد اقتصادي و فقر آورده شد مخارججهت بررسي اثرات 

گوي بكـار رفتـه در ايـن تحقيـق     هاي اطالعاتي الگو و چگونگي جمع آوري اطالعات الزم براي براورد مدل و ال
اثـرات افـزايش در   تصريح نهايي مدل، برآورد اين مدل و نتايج حاصل از آن، همچنـين بـرآورد   بيان شد همچنين 

در فصـل چهـارم   در سـناريوهاي مختلـف   و توزيـع درآمـد    فقر ، بر سرمايه انساني، رشد اقتصادي آموزش مخارج
  .بحث شده است

ه راهكارهـايي  ئـ و سـپس ارا پرداخته شده  سناريوهاي مختلف ه نتايج حاصل از در ادامة اين فصل، ابتدا ب
پرداختـه   افـزاش رشـد اقتصـادي و كـاهش فقـر     چارچوب مباحث مطرح شـده، جهـت   سياستگذاري بهتر دربراي 
  .شود مي
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  گيري  نتيجه -1-5
قـر بـا اسـتفاده از    آموزش بر روي سرمايه انساني، رشد اقتصادي و فمخارج ثير أتتحقيق حاضر به بررسي 

الگوي تعادل عمـومي و بـا   براي اين منظور با استفاده از . پرداخته است الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه در ايران
بـا اعمـال   سـپس  . گرديـد  اطالعات محاسبه شده در ماتريس حسابداري اجتماعي ابتدا مدل براي سال پايه كـاليبره 

  .روي سرمايه انساني ، رشد اقتصادي و فقر مورد برآورد قرار گرفت سناريوهاي مختلف اثرات اين سناريوها بر
آموزش باعث افـزايش در  مخارج افزايش در نتايج كلي حاصل از برآوردها، حاكي از آن است كه اوالً 
هرچه ساختار بازار نيروي كـار  بـه سـمت    ثانياً  .سرمايه انساني و رشد اقتصادي گشته و كاهش فقر را به دنبال دارد

بـراي اثـر    ثالثـاً   .نيروي كار تحصيلكرده گرايش پيدا كند اثرات رشد اقتصادي و كـاهش فقـر بيشـتر خواهـد بـود     
آموزش بر روي سرمايه انساني و رشد اقتصـادي مـي بايسـت سـاختار نيـروي كـار بـا         مخارجگذاري بهتر و بيشتر 

  .ز بازار كار و توليد صورت گيردساختار توليد هماهنگ بوده و سرمايه گذاري در آموزش با توجه به نيا
  

  ها  آزمون فرضيه -2-5
  آزمون فرضيه اول -2-5-1

با  .دولت براي آموزش و رشد اقتصادي مستقيم است  مخارجرابطه ميان  كه دارد اين فرضيه بيان مي
آموزش و رشد  مخارج كه در فصل قبل آورده شد رابطه ميان  حاصل از سناريوهاي مختلف نتيجه توجه به

هرچند نتايج حاصل از سناريوها نشان مي دهد كه اثر گذاري آموزش بر رشد اقتصادي در . است اقتصادي مثبت
عالي در بازار نيروي كار فعال باشند اين اثر  تدوره هاي متوالي افزايش مي يابد و هر چه افراد بيشتري با تحصيال

  .ذاري بيشتر مي شودگ
مخـارج  و نشـان مـي دهـد كـه بـا افـزايش        ده ايـن فرضـيه هسـتند   نيز تأكيد كنن) 10-4(و ) 7-4( جداول

  .درصد افزايش مي يابد 3/7درصد رشد اقتصادي به ميزان  50آموزش در دو دوره مختلف به ميزان
  

  آزمون فرضيه دوم -2-5-2
نتايج حاصل . گردد دولت براي آموزش باعث كاهش فقر مي  مخارجافزايش دارد كه  اين فرضيه بيان مي

درصد در دو  50آموزش به ميزان  مخارجييد كننده اين فرض مي باشد و نشان مي دهد كه افزايش در أقيق تاز تح
  . درصد خواهد شد 7/10درصد به  36/12دوره مختلف باعث كاهش فقر از 
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  فرضيه سومآزمون  -2-5-3

. آمد مي گـردد افزايش مخارج دولت در آموزش باعث توزيع مطلوب تر دردارد كه  اين فرضيه بيان مي
توزيـع بهتـر   باعـث   مخارج آمـوزش توان بيان داشت كه افزايش  مي نتايج حاصل از سناريوهاي مختلف بهبا توجه 

رشد درآمد افراد فقير بيش از افراد غير فقيـر  زيرا هم با توجه به نتايج، فقر كاهش مي يابد و هم  .درآمد مي گردد
عالوه بر اين محاسبه ضريب جيني براي خانوارهاي شهري و روستايي و كل جامعه نشـان مـي دهـد كـه     . مي باشد

كاهش پيدا مي كند كه اين به معناي توزيع مطلوبتر درآمد مي  4021/0به  412/0ضريب جيني براي كل جامعه از 
  . باشد

  
  تايجتحليل ن-3-5

مي تـوان گفـت    ،با توجه به اعمال سياست ها و نتايج حاصل از آن كه در فصل چهارم آورده شده است
از طرف ديگر نتايج نشان مي دهد كه افزايش . آموزش نقش مؤثري بر افزايش سرمايه انساني دارد مخارجافزايش 
آموزش در دوره دوم اثـر بـه   مخارج اعمال سياست افزايش . آموزش باعث رشد اقتصادي باالتر مي گرددمخارج 

سـرمايه فيزيكـي و انسـاني و    (تفكيك اثرات رشد اقتصادي به عوامـل  . مراتب بيشتري بر روي رشد اقتصادي دارد
آموزش در دوره اول هر چند باعث افزايش سـرمايه انسـاني مـي    مخارج نشان مي دهد كه افزايش ) اثرات تجمعي

علت اين امـر سـاختار بـازار نيـروي     . بر روي رشد اقتصادي بسيار ناچيز مي باشدگردد، اما اثر عامل سرمايه انساني 
  .كار و همچنين ساختار توليد در كشور مي باشد

 3/7(آمـوزش در دوره دوم، رشـد اقتصـادي رشـد چشـمگيري      مخـارج  نتايج نشان مي دهد بـا افـزايش   
دهد كـه اثـر رشـد سـرمايه انسـاني در رشـد       تفكيك اثرات رشد اقتصادي به عوامل نيز نشان مي . مي يابد) درصد

هر چند همين نتايج نشان دهنده رشد منفي اثـر تجمعـي   . اقتصادي معني دار و بيشتر از اثر سرمايه فيزيكي مي باشد
به عبارت ديگر سازگار نبودن ساختار سرمايه فيزيكي و سرمايه انساني و عدم تناسب اين دو باعـث كـاهش   . است

پس بنابراين الزم است ساختار توليد و سرمايه همراستا با ساختار بازار نيروي كار تعـديل  . رشد اقتصادي مي گردد
از طرف ديگر اگر رشد سرمايه انساني متناسب با نياز بازار نيـروي كـار نباشـد مـي توانـد عـالوه بـر ايجـاد         . گردد

  .اشدبيكاري در قشر تحصيلكرده، عواقب اجتماعي زيانباري بر جامعه در بر داشته ب
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آموزش نشـان مـي دهـد كـه افـزايش در      مخارج نتايج حاصل از اعمال سياست ها و سناريوهاي افزايش 
آموزش باعث رشد درآمد نيروي كار شده و اثر ايـن رشـد بـر روي درآمـد نيـروي كـار تحصـيلكرده بـه         مخارج 

اعـث افـزايش درآمـد    آمـوزش ب مخـارج  عـالوه بـر ايـن افـزايش در     . مراتب بيش از ساير نيروي كار خواهد بـود 
كه اين افزايش درآمد هم از طريق افزايش در درآمد حاصل از ارائه نيروي كار مـي باشـد و   . خانوارها خواهد شد

افزايش در درآمد خانوارها باعث كـاهش فقـر خواهـد    . هم از طريق افزايش در درآمد سرمايه فيزيكي خواهد بود
افزايش مي يابد فقر كاهش مـي يابـد، بنـابراين افـزايش سـرمايه       واد در نيروي كارساز آنجا كه هر چه سطح . شد

  .انساني و نيروي كار تحصيلكرده باعث كاهش فقر در جامعه مي گردد
زيـرا افـزايش در   . آموزش بر توزيع درآمد مثبت مي باشـد مخارج نتايج نشان مي دهد كه اثر افزايش در 

ا مي گردد و كاهش ضريب جينـي بـه معنـاي توزيـع     آموزش باعث كاهش ضريب جيني در تمام سناريوهمخارج 
هر چند كه توزيع درآمد در خانوارهاي شهري نسبت به خانوارهاي روستايي تغيير بيشـتر  . مطلوبتر درآمد مي باشد

  .و مطلوبتري خواهد داشت
ايج، با توجه به نتايج بدست آمده در اين مطالعه و نتيجه گيري هاي بخش قبل، پيشنهاداتي در راستاي نتـ 

  .به صورت خاص و عام و همچنين پيشنهاداتي جهت مطالعات آينده در زير ارائه مي شود
  

  پيشنهادات  -4-5
با توجه به نتايج بدست آمده از برآورد الگوي تعادل عمومي محاسبه شده براي ايران و اعمال سياست ها 

ر جهـت افـزايش سـرمايه انسـاني، رشـد      و سناريوهاي مختلف با ارائه پيشنهادات زير مي تـوان گامهـاي مـؤثري د   
  .اقتصادي، كاهش فقر و توزيع مطلوبتر و بهتر درآمد داشت

  
آموزش باعث افزايش در رشد اقتصادي مي گـردد و اعمـال سياسـت    مخارج از آنجا كه افزايش در  -1

ن افـزايش در  آموزش در دوره دوم اثرات به مراتب بيشتري بـر روي رشـد اقتصـادي دارد، بنـابراي    مخارج افزايش 
بايد به عنوان راهكاري جهت ايجاد رشد اقتصادي پايدار به صورت مداوم ادامه ) سرمايه گذاري(آموزش مخارج 

 .داشته باشد

آموزش باعث كـاهش فقـر در جامعـه    مخارج از آنجا كه نتايج پژوهش نشان مي دهد كه افزايش در  -2
به عنوان راهكـاري در جهـت كـاهش فقـر مـورد توجـه        بنابراين مي بايست سرمايه گذاري در آموزش ،مي گردد
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آموزش در نقاط فقيرتر باشد اثـر  مخارج بديهي است كه هر چه اين افزايش در . سياستگذاران اقتصادي قرار گيرد
آمـوزش در  مخـارج  بنابراين فراهم آوردن امكانات اوليه آموزش و توزيع . مطلوبتري بر كاهش فقر خواهد داشت

شتر مي تواند اثر مطلوبتري بر كاهش فقر داشته و مي بايسـت مـورد نظـر سياسـتگذاران اقتصـادي و      مناطق با فقر بي
 .اجتماعي جامعه باشد

بنـابراين افـزايش    ،آموزش باعث توزيع بهتر درآمد مي گرددمخارج نتايج نشان مي دهد افزايش در  -3
 .د در جامعه مورد توجه قرار گيردآموزش مي تواند به عنوان راهكاري جهت توزيع بهتر درآممخارج در 

آموزش و سرمايه انساني در دوره هاي متوالي مي توانـد باعـث گـردد    مخارج از آنجا كه افزايش در  -4
بنـابراين مـي بايسـت افـزايش در سـرمايه فيزيكـي همراسـتا و         ،كه اثر تجمعي باعث كاهش رشد اقتصـادي گـردد  

 .متناسب با سرمايه انساني صورت پذيرد

بنـابراين مـي بايسـت     ،تفاده از دانـش در توليـد نيازمنـد اسـتفاده از تكنولـوژي هـاي روز دنياسـت       اس -5
زيرا اگر ساختار توليد متناسب با ساختار بازار نيروي . تمهيداتي در جهت انتقال تكنولوژي به كشور انديشيده شود

توليـد ايجـاد نگرديـده و مـي توانـد باعـث        بنابراين نياز به نيروي كار متخصص و با دانش بـاال در  ،كار تغيير نكند
 .بيكاري نيروي كار تحصيلكرده شود

بررسي ساختار بازار نيروي كار در ايران نشان مي دهد عمده نيروي كار با تحصيالت عالي در بخش  -6
بنـابراين مـي بايسـت زمينـه     . در دو بخش آموزش و پزشكي و خدمات درماني مشغول مي باشند خدمات و عمدتاً

  .اي افزايش نيروي كار متخصص و تحصيلكرده در دو بخش صنعت و كشاورزي فراهم گرددبر
 

  پيشنهادات براي مطالعات آينده -5-5
تحقيق و توسعه بر روي ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصادي و همچنـين  مخارج تأثير افزايش در  -1

  .بر روي رشد اقتصادي بررسي شود
ي مشـخص و اثـرات افـزايش در    تكنولوژ از ساختار توليد بر اساس نوعسعي شود در مطالعات آينده  -2

  .آموزش با انواع ساختار توليد ديده شودمخارج 
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در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



واد
م س

ا ك
د ي
وار

ي س
ب

طه
وس

مت

باال
واد 

ح س
سط

ايه
سرم

ب 
حسا

ري
شه
قير

 ف

ري
شه

ير 
ر فق

غي

يي
ستا

ررو
 فقي

يي
ستا

 رو
قير

ر ف
غي

ري
شه

ير 
فق

ري
شه

ير 
ر فق

غي

يي
ستا

 رو
قير

ف

يي
ستا

ررو
 فقي

غير

ري
شه

يي
ستا

رو

ش
وز
آم

دي
صا

 اقت
اي

ش ه
 بخ

اير
س

كشاورزي 123.50 7.45 130.95
صنعت  391.83 142.43 534.27
خدمات 476.09 7.83 483.92
كشاورزي 23.86 43.27 5.22 0.54 25.58 0.34 23.99 0.86 4.37 1.09 0.00 3.15 132.28
صنعت  23.36 178.79 54.45 2.19 135.42 0.72 65.38 0.00 22.21 0.96 6.17 14.84 504.49

1380 ماتريس حسابداري اجتماعي ايران سال

لت
دو

ول
حص

ر م
ت ب

اليا
م

آمد
 در

 بر
ات

مالي

زي
اور

كش

حساب توليد حساب عوامل توليد تخصيص درآمد اوليه حساب ماليات ها

حساب كاالها و خدمات

حساب توليد

خانوارها 

صي
صو

ي خ
 ها
كت

شر

خانوارها

ات
ارد

ه و
عرف

ص ت
خال

لي
ب ما

 نيروي كار حسا

عت
صن

ات
خدم وع

جم
م

خانوارها 

صي
صو

ي خ
 ها
كت

شر

لت
دو بت

ه ثا
ماي

سر
يل 

شك
ب ت

حسا

رج
 خا

اي
دني

ب 
سا
ح

حساب سرمايه نهادها
عت

صن

صي
صو

ي خ
 ها
كت

شر

لت
دو

ات
خدم

زي
اور

كش

حساب مصرف درآمد

سرمايه

حساب كاالها و خدمات

خدمات 4.24 36.48 47.76 1.61 115.23 0.25 26.12 103.88 0.00 0.00 0.18 153.27 489.02
بي سواد يا كم سواد 4.32 23.09 39.18 0.87 67.46

متوسطه 0.03 21.64 39.63 1.90 63.20
سطح سواد باال 0.02 4.34 21.19 1.44 26.99

سرمايه حساب سرمايه 78.24 219.66 271.38 0.00 569.28
1.36 فقيرشهري  1.44 0.68 7.51 0.00 10.99

غير فقير شهري 44.12 46.43 21.96 188.16 0.04 300.70
0.65 فقيرروستايي  0.41 0.09 3.74 0.00 4.90

غير فقير روستايي 20.99 13.36 2.95 85.49 0.01 122.79
شركت هاي خصوصي 133.34 0.00 133.34

دولت  151.05 1.72 152.77
خالص تعرفه واردات -0.99 10.38 0.00 9.39
ماليات برمحصول -3.11 6.98 5.10 8.97
ماليات بر درآمد 2.46 24.89 1.36 8.33 0.00 0.00 37.04
فقير شهري 0.26 6.27 0.36 0.76 7.65

غير فقير شهري 8.27 269.51 11.79 24.47 314.04
فقير روستايي 0.11 2.43 0.05 0.22 2.81
ا فق غ

حساب عوامل توليد
نيروي كار

ساير

حساب مصرف درآمد
خانوارها 

تخصيص اوليه درآمدها
خانوارها 

حساب مالياتها

غير فقيرروستايي 3.43 112.02 1.57 7.21 124.23
شركت هاي خصوصي 133.34 -3.93 129.41

دولت  152.07 9.39 8.97 37.04 0.79 12.95 221.20
شهري  3.31 37.81 0.00 0.00 9.45 50.56

روستايي  1.51 8.73 0.00 0.00 45.38 55.62
0.00 0.00 0.00 0.00 114.85 0.00 39.57 154.41
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.79 21.15 95.94

آموزش 0.30 0.31 0.71 5.03 6.35

ساير بخش هاي اقتصادي 9.84 30.18 55.88 75.34 171.24

40.43 25.13 71.24 13.53 19.39 4.08 173.79

9.77 102.27 12.93 0.37 1.56 1.30 0.00 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 38.86 0.00 167.77

130.95 534.25 483.92 132.28 504.49 489.02 67.49 63.20 26.98 569.28 10.99 300.70 4.90 122.79 133.34 152.77 9.39 8.97 37.04 7.65 314.04 2.81 124.23 129.41 221.20 50.57 55.62 154.41 95.94 6.35 171.24 173.79 167.77

ساير

حساب دنياي خارج
مجموع

شركت هاي خصوصي
حساب سرمايه نهادها

حساب مالي

خانوارها 

دولت 

تشكيل سرمايه ثابت
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  :خذأمنابع و م
  :فارسي) الف

بررسي آثار سرمايه گذاري در آموزش عالي ايران طـي  ). 1390. (پهبان قره باباس. سهيلي كيومرث. الماسي، مجتبي
 .11شماره . سال ششم. پژوهشنامه علوم اقتصادي.  1384-1350وره د

، اداره بررسي و سياست ورخالصه تحوالت اقتصادي كش، )سالهاي مختلف(بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
 .هاي اقتصادي

، )مجموعـه مقـاالت  (مـدلهاي اقتصـادي و برنامـه ريـزي توسـعه     ، )1374(بليتزر، چارلز، پيتر كالرك و النس تيلور
  .كورس صديقي و ديگران، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، تهران: مترجمان

انساني بـر رشـد اقتصـادي در ايـران،  مجلـه پـژوهش       بررسي تأثير سرمايه ) 1382(تقوي، مهدي، محمدي، حسين، 
 . اقتصادي

مركـز  .  "1375هـاي اجتمـاعي ايـران بـراي سـال       جـدول حسـاب  " )1384(.اصـغر و عسـگري،منوچهر   بانويي،علي
  تحقيقات اقتصاد ايران، دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي

، ")بر اساس تحليل ماتريس حسابداري اجتماعي( نقش بخش كشاورزي در اقتصاد ملي") 1384.(اصغر بانويي،علي
ريـزي و اقتصـاد   هـاي برنامـه  سسـه پـژوهش  ؤريزي و اقتصـادي م وزارت جهاد كشاورزي، معاونت برنامه

 .هاي تحقيقاتيكشاورزي، مديريت امور پردازش و تنظيم يافته

طالعـات و پژوهشـهاي بازرگـاني،    مؤسسه م "آثار سياست هاي اقتصادي بر رفاه خانوار ") 1384(اصغر  بانويي،علي
  . تهران
: بررسي سياست هاي پولي و اعتباري و تحليل آثار اقتصادي آن بعد از انقـالب اسـالمي  ، )1375(درخشان، مسعود

  .، وزارت امور اقتصادي، معاونت امور اقتصادي، تهرانكيد بر نرخ پس اندازأبا ت
، وزارت ربردي براي تحليل اثر وضع ماليات ها در ايرانيك الگوي تعادل عمومي كا، )1382(ذوالنور، سيد حسين

  .امور اقتصادي و دارايي، معاونت امور اقتصادي
: ثير آموزش عالي بر رشد اقتصادي در كشـور ايـران  أت) . 1390.(بادي، بهرامآسنگين . دباغ،رحيم. حيدري، حسين

   59موزش عالي، شماره فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آ. كاربرد رهيافت ازمون كرانه ها
ارزيابي اثرگذاري سياسـتهاي پـولي   ). 1388.(داللي اصفهاني، رحيم، موسوي محسني، رضا.خوش اخالق، رحمان

 مجله پژوهش هاي اقتصادي . يك الگوي محاسباتي تعادل عمومي: در اقتصاد ايران
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 اقتصـاد  بـر  صـنعت  و شاورزيهاي ك بخش صادرات افزايش اثرات" ؛) 1380( پرمه زورار و اهللا حبيب سالمي،

 تهران دانشگاه اقتصادي، تحقيقات مجله ؛" اجتماعي حسابداري  ماتريس چارچوب در تحليلي . ايران

  .149-181 صص 80 زمستان و پاييز ، 59 ه شمار .
، 35و  34، مجلـه برنامـه و بودجـه، شـماره     )1375-1367(، فقر و سياستهاي كالن اقتصادي )1377(سوري، داوود 
  .183-155 صص
  انتشارات پارس نويسا. چاپ اول.  "اقتصاد كالن نظريه ها و سياست ها ").1387( شاكري، عباس

، پايان نامه 1375-1355بررسي نقش سرمايه انساني بر رشد اقتصادي در ايران سالهاي ) 1380(شعار قدس، فاطمه، 
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Abstract 
   One of the goals of economic planners is economic growth nearby increasing in 
labor productivity with poverty reducing. Education expenditure to able provides the 
main purpose. The study purpose to investigate the effect of increasing in education 
expenditure on human capital, economic growth and poverty via computable general 
equilibrium approach. 

   In this thesis use dynamic computable general equilibrium model with 1380 social 
accounting matrix. Other information such as initial capital stock and labor gathering 
by other resources and calibration model for 1380 year. Three scenarios education 
expenditure have defined and estimate the effects on human capital , economic 
growth and poverty 

   The results show that education expenditure has positive effects on economic 
growth and human capital. Increasing by 50% in education expenditure in first period 
cause 3/81 and 5/8 percentage growth in human capital and economic growth, and 5/4 
and 7/3 percentage growth for second period in order. The results show that 
increasing share of educated labor force the effect human capital on economic growth 
is more. In addition results show that increased education expenditure cause reduce 
poverty and income distribution is better, so that poverty line reduce of 11/7 to 10/7 
percent. Gini coefficient reduces of 0/4017 to 0/402; however for maximize the 
benefits education expenditure required to high level of physical investment and need 
actions for improve coordination between output education pattern with labor 
demand. Further increase education expenditure causes reduce poverty and income 
distribution is more better. 

Key words: Computable general equilibrium, Poverty, Human capital, Economic 
growth, Education      
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