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 چکیده

براساس مطالعات گذشته کامالُ واضح است که بهره وری نیروی کار و موجودی سرمایه از جمله عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی 

می باشند. ما در این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که نحوه اثرگذاری هر کدام از این دو متغیر بر رشد 

برای بررسی مانی اثر تغییرات آن ها بر رشد اقتصادی کشور قابل مشاهده است. اقتصادی به چه صورت است و در چه دوره ز

و  1109 -1151طی سال های  د ناخالص داخلیبهره وری نیروی کار و تولی بین متغیرهای موجودی سرمایه،رابطه بلند مدت 

استفاده شده است. نتایج حاصل از  (VAR)وهانسن و الگوی خود توضیح برداری آن ها از آزمون یپویایی های کوتاه مدت 

در کوتاه مدت  سرمایه می باشد؛ اماجودی تحقیق، حاکی از وجود یک رابطه تعادلی بلند مدت بین تولید ناخالص داخلی و مو

  .ارتباط متغیر شاخص بهره وری نیروی کار با تولید ناخالص داخلی بیشتر است

 نیروی کار، موجودی سرمایه، مدل خود توضیح برداری، شاخص بهره وری : رشد اقتصادیواژه های کلیدی 
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 دمهمق -1

رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در 

در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در GDP(2(یا تولید ناخالص داخلی GNP1)(سطح کالن، افزایش تولید ناخالص ملی 

علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت های سال پایه استفاده می یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می شود. 

شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی و یا داخلی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش 

 )تورم( حذف گردد. قیمت ها

های تولید )افزایش سرمایه یا نیروی کار(، افزایش بهره وری عوامل تولید از جمله منابع رشد اقتصادی می توان به افزایش نهاده 

 و به کارگیری ظرفیت های احتمالی خالی در اقتصاد اشاره کرد. 

مجموعه کاالهای سرمایه ای فیزیکی مشهود کشور که موجودی سرمایه یا دارایی های تولید شده ثابت مشهود عبارت است از 

و در فرآیند تولید کاالها و خدمات و ایجاد درآمد نقش دارند. بنا به تعریف نظام حساب های ملی، قابل اندازه گیری بوده 

موجودی سرمایه، خالص ارقام تجمعی تشکیل سرمایه با توجه به طول عمر مفید آنها می باشد. بنابراین موجودی سرمایه را می 

اتی دانست که در فرآیند تولید مورد استفاده قرار گرفته یا توان مجموع ارزش ساختمان و تأسیسات و ماشین آالت و تجهیز

قابل استفاده هستند. براساس توصیه نظام حساب های ملی، اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی از روش موجودی گیری 

 (1111)بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،  دائمی به منظور برآورد موجودی سرمایه استفاده می نماید.

ی از مهمترین شاخص های بهره وری تک عاملی، شاخص بهره وری کار می باشد که کاربردهای گسترده ای از جمله در یک

سیاست گذاری دارد. از آنجا که بهره وری کار یک عامل تعیین کننده اصلی در سطح درآمد سرانه و استانداردهای زندگی است 

ررسی روند تغییرات کلی سطح استاندارد زندگی در کشور می باشد. این لذا یکی از کاربردهای شاخص های بهره وری کار ب

شاخص می تواند نشان دهد که عامل نیروی کار با چه میزان از کارایی با سایر عوامل تولید ترکیب شده و تغییرات فنی با چه 

امل تحلیل دقیقی از ظرفیت های روندی تغییر می کند. البته باید توجه نمود که شاخص بهره وری کار نمی تواند به طور ک

در ادبیات بهره وری، شاخص های متعددی جهت اندازه گیری آن  شخصی نیروی کار و میزان تالش آنها در تولید ارائه نماید.

معرفی شده است که به تناسب آن کاربردهای مختلفی نیز برای آنها تعریف شده است. انتخاب هر شاخص بستگی به هدف و 

نیز میزان دسترسی به اطالعات مورد نیاز جهت تهیه آن دارد. با توجه به مزایای روش شاخص عددی در  نوع کاربرد و

محاسبات بهره وری از جمله امکان مقایسه پذیری با کشورهای دیگر و سهولت به روز رسانی، با استفاده از این روش و با جمع 

ری کار محاسبه شده است. در این روش نسبت شاخص مقداری آوری داده ها و آمارهای موجود، سری زمانی شاخص بهره و

ستاده بر داده به عنوان شاخص بهره وری محاسبه می شود. که در اینجا شاخص بهره وری کار به صورت نسبت تولید ناخالص 

 ه تعداد افراد شاغل معرفی می شود.داخلی ب
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از بانک مرکزی، شاخص بهره وری نیروی کار از  1131به قیمت های ثابت سال  داده های موجودی سرمایهدر این مقاله 

 از مرکز آمار ایران جمع آوری شده است.  1131به قیمت های ثابت سال  سازمان بهره وری و تولید ناخالص داخلی

 

 نظری یمبان تحقیق -2

مروری در تاریخ باورهای اقتصادی نشان می دهد که نظریه های اقتصادی اولیه در موضوع رشد، به طور عمده بر اهمیت 

بر مفاهیم کلیدی دست نامرئی، تقسیم  ،(1331)1اسمیت فیزیکی تأ کید داشتند؛ به طور مثال، نظریه توسعه اقتصادیسرمایه 

نیز با طرح قانون بازده نزولی، رشد اقتصادی را ناشی از  (1113)2ریکاردوکار، انباشت سرمایه و گسترش بازار متکی بود.

 دستمزدهای پایین کارگران صنعتی، باال بودن سودهای سرمایه داران و انباشت بیشتر سرمایه در صنعت معرفی می کرد. 

سرمایه به ر مشابه، توجه اصلی نئوکالسیک ها نیز به سرمایه فیزیکی معطوف می شد. به باور آنها، نرخ پس انداز و نسبت به طو

و نقش کار به عنوان عامل تولید، نقش ثانوی است. از این رو در تمام مدل های سنتی رشد در است  محصول، عامل اصلی رشد

 (1،1011)مورگان .ن تابعی از سرمایه مطرح می شددهه های اول قرن بیستم، اشتغال به عنوا

مدل های بعدی در حوزه الگو سازی رشد اقتصادی نیز همچنان بر سرمایه فیزیکی تأکید داشتند. نمونه ای از این الگوها، مدل 

که در آن نقش اساسی در روند رشد اقتصادی به سرمایه گذاری ارجاع شده است. در  (1041)5دومار–( 1010)4هارود های رشد

، از طریق افزایش در موجودی سرمایه ، ایجاد درآمد می کند و ثانیاَاین مدل سرمایه گذاری دارای خصوصیت دوگانه است. اوالَ

و (1053)1کالدور(،1051)3سولو–(1015)1توبین،مدل های دیگر ظرفیت های تولید اقتصاد را افزایش می دهد.

هستند. نقطه اشتراک این مدل ها آن بود که همگی تنگنای موجود بر سر راه رشد اقتصادی را کمبود سرمایه (1051)0دوزنبری

روزن  می دانستند؛ بنابراین، راه حل اساسی را انباشت سرمایه فیزیکی مطرح می کردند. نظریه های دیگر؛ مانند: رشد متعادل

نیز بر انباشت سرمایه برای رسیدن به رشد و توسعه تأکید داشتند؛ با  (1051) 11هیرشمن و رشد نامتعادل( 1051) 19اشتاین

این تفاوت که نظریه های رشد متعادل، سرمایه گذاری متعادل در تمام بخش ها و نظریه های رشد نامتعادل، سرمایه گذاری در 

 (. 12-1: 1113راءنژاد، )زبخش های برگزیده را عامل رشد می دانستند 
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اما به مرور زمان، اشکالی اساسی در این مدل ها مشاهده شد، به این صورت که چنین نظریه هایی که به طور عمده برگرفته از 

نیازها و وضعیت کشورهای توسعه یافته بودند، نمی توانستند مشکالت کشورهای در حال توسعه را که با کمبود سرمایه و مازاد 

بودند، حل کنند. به همین علت، برخی از نظریه پردازان توجه خود را به نیروی کار و وضعیت نیروی انسانی غیر ماهر روبه رو 

نظریه عرضه نیروی کار نامحدود را مطرح کرد. بر اساس این  لوئیسکشورهای در حال توسعه معطوف کردند. در این جهت، 

وگانگی از وجود بخش سنتی کشاورزی در کنار نظریه، اقتصادهای کشورهای در حال توسعه، اقتصادهای دوگانه است. این د

روبه رو است؛ حال آنکه بهره 1بیکاری پنهان بهره وری ناچیز باا مازاد نیروی کار و بخش مدرن صنعت ناشی است. بخش سنتی ب

سنتی باور داشت که انتقال مازاد نیروی کار بخش  لوئیسوری در بخش مدرن بسیار باالتر از بهره وری در بخش سنتی است. 

اگر ترقیات فنی یا تکنولوژی به کار لوئیسبه بخش مدرن باعث تحرک و انباشت سرمایه در بخش مدرن می شود. به عقیده 

گرفته شده از روند تولید سرمایه اندوز باشد، از طریق افزایش بهره وری نیروی کارمیزان مازاد یا سود افزایش خواهد یافت. 

ولد نمی گذارد و هر دو را پدیده های یکسان می شناسد. مات و دانش فنی و رشد سرمایه بدین ترتیب وی فرقی بین رشد ترقی

که تنها منتهی به افزایش سود سرمایه داران چون هدف اصلی از ترقیات فنی افزایش بازدهی نیروی کار در جریان تولید است 

است. وی در تئوری خود فقدان نیروی ماهر را فرض می کند که مازاد نیروی کار شرط اصلی رشد اقتصادی لوئیسخواهد شد.

 (2،1054)لوئیس .نگنا بر طرف خواهد شدیک تنگنای موقتی قلمداد می کند که با گذشت زمان این ت

ضمن اشاره به وجود پدیده دوگانگی در کشورهای در حال توسعه، انتقال مازاد نیروی کار از ، لوئیسنیز همچون ( 1011)1چاو

از نیروی کار غیر ماهر ممکن است تولید  استفاده4کوریهارابه عقیده  درن را عامل رشد مطرح کرد.بخش سنتی به بخش م

سرمایه ثابت را که اهمیت ویژه ای در روند صنعتی کردن کشور دارد به نحو چشمگیری افزایش ندهد و در ادامه بیان می کند 

د نمی تواند که انتقال این نیروی کار به پروژه های نوین سرمایه گذاری کاربر که نیاز به مهارت و یا ابزارهای تولید خاصی ندار

سرمایه ثابت مورد نیاز برای رشد اقتصادی را ایجاد کند. این افراد فاقد توانایی الزم از قبیل مهارت و دانش برای استفاده از 

 جهت تولید ماشین های جدید هستند.  ماشین آالت موجود

را « سرمایه انسانی » طور مشخص مفهوم به  (1011)5شولتز فرایند توجه به نیروی کار در دهه شصت نیز ادامه یافت تا اینکه

یه انسانی در جایگاه عامل تولید مطرح شده و مثل سرمایه طبیعی و سرمایه فیزیکی، جایگاه ، سرماشولتزمطرح کرد. در مدل 

ایه و مناسبی دارد و نقش آن در تولید، بهره وری و رفاه باید مورد توجه قرار گیرد. این دیدگاه باعث بازنگری در مفهوم سرم

 (11 :1113ایه گذاری شد. )زراءنژاد، سرم
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رشد درون زا را مطرح کرد. در این  مدل (1010)1رومردر ادامه کوشش ها برای مدل سازی سرمایه انسانی در نظریه های رشد، 

متغیرهای درون زا هر دو به عنوان دیدگاه، سرمایه به مفهوم عام )شامل سرمایه انسانی( تعریف شده و فناوری و سرمایه انسانی 

 در مدل رشد وارد شدند و کوشش ها در این زمینه ادامه یافت.

رشد تولید و بنابراین در طول بیش از سه قرن نظریه پردازی، به تدریج از توجه به سرمایه فیزیکی به عنوان یگانه عامل و محور 

 ه ویژه ای شد.توج قشی که می تواند در رشد ایفا کنداقتصادی کاسته شد و به انسان و ن

 

 پیشینه تحقیق  -3

با توجه به نقش محوری بهره وری و موجودی سرمایه در دستیابی کشورها به رشد و توسعه پایدار و نقش آن در افزایش تولید 

در بخش صنعتی و سایر بخش های اقتصادی مطالعات زیادی توسط محققین خارجی و داخلی انجام شده است که در این 

 از نمونه ها اشاره می شود.قسمت به برخی 

بررسی » ( بر اساس طرح تحقیقاتی معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان 1131خسروی نژاد ) قره باغیان و 

متغیر نیروی  و با استفاده از تابع تولید کاب داگالس بیان می کنند تولید به صورت تابعی از سه« ع رشد اقتصادی در ایران مناب

تولید در کل کشور  1134-1149می باشد. مطالعات بیانگر این است که طی دوره مورد مطالعه  R&Dکار، سرمایه و موجودی

 از بازدهی ثابت نسبت به مقیاس برخوردار می باشد.

تأثیر گذار بر رشد  رعواملدر کنار سای «دی ایرانبررسی عوامل تعیین کننده رشد اقتصا»( در مقاله 1119ابوالفضل شاه آبادی )

ؤثر دیگر بر رشد اقتصادی از عامل تولیدی کار و سرمایه یاد می کند. در این مقاله اثر نیروی کار، موجودی سرمایه و عوامل م

اقتصادی را در قالب روش همگرایی متقابل یوهانسن مورد آزمون قرار داده و به این پرسش پاسخ می دهد که نقش هر یک از 

عیین کننده رشد اقتصادی به چه میزان است. نتایج مقاله، مؤید این مطلب است که نیروی کار و موجودی سرمایه تأثیر عوامل ت

 مثبت بر رشد اقتصادی دارند.

( در مطالعه ای به بررسی منابع رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران با استفاده از اطالعات سری زمانی 1115شاه آبادی )

)پس از انقالب( پرداخته است. وی با استفاده از آزمون همگرایی به بررسی  1111 -1111)قبل از انقالب( و  1151 -1142

وجود رابطه بلند مدت معنادار بین متغیرها پرداخته و ضرایب معادله تولید بخش صنایع و معادن را برآورد کرده است. وی 

بهره نیروی کار و  بهره وریزیکی،معتقد است منابع رشد بخش صنایع و معادن قبل از انقالب به ترتیب موجودی سرمایه فی

 نیروی کار می باشد. بهره وریعوامل و وجودی سرمایه فیزیکی، بهره وری کلاز انقالب به ترتیب مکل عوامل بوده و بعد وری 

( سهم سرمایه فیزیکی، فناوری اطالعات، نیروی کار و بهره وری را از رشد اقتصادی ایران در 1113کمیجانی و محمودزاده )

 چوب حسابداری رشد محاسبه و به این نتیجه رسیده اند که سرمایه فیزیکی نقش مسلط بر رشد اقتصادی ایران دارد.چار

                                                            
Romer. 1 
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(  به بررسی تأثیر موجودی سرمایه داخلی و خارجی بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ 1110محمد زاده و فرا ملکی )

تایج به دست آمده نشان می دهد که طی دوره مزبور، موجودی سرمایه پرداخته اند. ن 1111 -1131ایران طی دوره زمانی 

داخلی، موجودی سرمایه خارجی و سرمایه انسانی دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ 

 ایران هستند.

منابع رشد اقتصادی بخش معدن در ایران ( در مقاله خود به اندازه گیری و تحلیل 1109محمودزاده و زیتون نژاد موسویان )

 21و  21بهره وری نیروی کار و موجودی سرمایه به ترتیب  1115 -1155د. یافته ها نشان می دهد طی دوره زمانی نمی پرداز

ف برنامه رشد نظریه عملکرد مطلوب بخش صنعت در تحقق اهدا صادی بخش معدن را تشکیل می دهند و بنا بردرصد رشد اقت

 رشد اقتصادی کشور کمک مؤثر می کند. عه اقتصادی، بخش معدن بهو توس

آنها ابتدا الگوی سولو را مورد ( در مقاله مشترکی الگوی رشد اقتصادی کاربردی را تکامل داده اند. 1002) 1مانکیو، رومر وول

را به عنوان یکی از عامل های تولید بررسی قرار داده و آن را برای کشورهای گوناگون تخمین زدند. سپس، بهره وری نیروی کار 

سرمایه  ،برای همان کشور برآورد کردند. در نتیجه چنین یافتند که با توجه به تأثیر مثبت این عامل تولید در رشد اقتصادی

 گذاری باید در حوزه بهبود آموزش و مهارت های نیروی کار انجام گیرد.

رشد اقتصادی یک کشور را و در آنها عوامل تأثیرگذار بر  ارائه دادند 0510و  1001مقاالتی تجربی در سال  و همکاران 2کو

مورد مطالعه قرار دادند؛ از جمله این عوامل می توان به نیروی کار و موجودی سرمایه اشاره کرد. تمرکز مقاالت مذکور، 

، طی دوره OECDر عضو کشو 21برتخمین نقش عوامل تعیین کننده بلندمدت رشد اقتصادی، براساس مجموعه اطالعات 

 می باشد.  1009 -1039زمانی 

( به بررسی منابع رشد اقتصادی در ایاالت متحده بر حسب صنعت پرداخته اند؛ و در این زمینه 2999) 1جورگنسن و استیرو

به فرد استفاده تابع تولید کل منحصر بهره وری نیروی کار و کل عوامل تولید را مورد بررسی قرار داده و برای هر صنعت از یک 

 1001 -1051یج این تحقیق نشان می دهد که بهره وری این بخش از سطح اقتصاد ایاالت متحده در طول دوره اشده است. نت

 درصد افزایش یافته است. 45/9به طور متوسط ساالنه به میزان 

( در تحقیقی به بررسی منابع رشد اقتصادی در چین پرداخته و به این نتیجه رسیده استکه منابع رشد اقتصادی 2991) 4لیانگ

به ترتیب عبارتند از: رشد موجودی سرمایه، رشد بهره وری و موجودی نیروی کار و  1001 -1011این کشور طی سال های 

 افزایش بهره وری کل عوامل تولید.

                                                            
Romer Weil –. Mankiw 1 

. Coe2 

Stiroh -. Jorgenson 3 

. Liang4 
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. ( مورد مطالعه قرار داده است2991-1119( منابع رشد اقتصادی بلند مدت را در اندونزی در دوره زمانی )1929) 1اندر انگو

درصد  11تا  44وی بیان می کند رشد موجودی سرمایه مسئول بخش بزرگی از رشد تولید ناخالص داخلی بوده است ) حدود 

 درصد نیز رسیده است.  11تا  51( این میزان به 1001 -1013(، و حتی در سال هایی که رشد سریع اتفاق افتاده )

 

 روش تحقیق و مدل -4

تأثیر می گذارند اشاره شده است. بر پایه توضیحات داده شده،  ه تعدادی از متغیرهایی که بر تولید و رشددر بحث نظری ب

 الگوی مناسب در پژوهش حاضر به صورت زیر است: 

(1)  LGDP = f ( K , LPI ) 

 1131سال  تولید ناخالص داخلی به قیمت پایهلگاریتم  LGDP 2الف( 

 1131موجودی سرمایه به قیمت ثابت  K3( ب

 شاخص بهره وری نیروی کار  LPI4ج( 

استفاده می شود. فرض صفر این آزمون وجود ریشه  تعمیم یافتهفولر –برای بررسی پایایی متغیرها از آزمون ریشه واحد دیکی 

 متغیرهایی ناپایا هستند که با یک بار تفاضل گیری پایا شده اند. K وLGDP ، LPIواحد است. با توجه به این آزمون 

 

 فولر تعمیم یافته -دیکی( : آزمون ریشه واحد 1جدول )

 متغیر شدهمقدار محاسبه  SBC %5مقدار بحرانی         نتیجه آزمون

 DLGDP -1139/3 -4544/215 -1502/1 فرضیه صفر رد می شود

 DLPI -4595/4 -1213/15 -9115/1 فرضیه صفر رد می شود

 DK -2113/4 -4929/211 -1454/1 فرضیه صفر رد می شود

 منبع: نتایج تحقیق

 

                                                            
. Vander Eng1 

. Logarithm Gross Domestic Product2 

. Capital3 

. Labor Productivity Index4 
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 VARنتایج برآورد الگوی  -5

زمانی تک متغیره، متغیر درون زا براساس روند گذشته خود شکل می گرفت. ولی باید توجه داشت  بر اساس مدل های سری

که متغیرهای اقتصادی غالبا با یکدیگر در ارتباطند، بنابراین هنگامی که بررسی رفتار چند متغیر سری زمانی مدنظر است، الزم 

ستم معادالت همزمان مورد توجه قرار گیرد. یک روش بسیار است تا ارتباطات متقابل بین متغیرها در قالب یک الگوی سی

های خود توضیح برداری است که در این مدل ها مجموعه متغیرهای  بندی چنین مواردی استفاده از مدل متداول برای فرموله

، VARتخمین مدل  یکی از مراحل اصلی در ایر متغیرهای موجود در سیستم هستند.درون زا تابعی از مقادیر با وقفه خود و س

 است. VARانتخاب درجه بهینه مدل 

 VAR( : تعیین درجه بهینه مدل2جدول )

 Adjusted LR test وقفه

5    .................. 

4 (191/0 )4110/5 

3 (495/0 )4124/11 

2 (444/0 )3411/21 

1 (244/0 )2410/40 

0 (034/0 )5049/43 

 منبع: نتایج تحقیق                                           

 

 : زیر گسترش می یابدیک است.در نتیجه الگو به صورت  VARدرجه بهینه مدل  Adjusted LR testمعیار براساس 

 

 

(2)           1+ e1-tDK 13a+ 1-tDLPI 12+ a1-tGDPLD 11+ a1= CtGDPLD 

 (3) 2+ e 1-tDK 23+ a 1-tDLPI 22+ a 1-tGDPDL 21+a 2= CtDLPI 

 (4) 3+ e 1-tDK 33+ a 1-tDLPI 32+a 1-tGDPDL 31+a 3= C tDK 

متغیر دارند، تشکیل دهنده سیستم مورد نظر برای شناسایی اثرات متغیرها  4مطابق الگوی ارائه شده، سه معادله که هر کدام 

 می کنیم. مه نتایج برآورد الگو را بیاندر ادا بر یکدیگر است.



 
 
 

0 

 

 VARتخمین مدل(1-5

و ممکن است برخی روشن نخواهد بود  امالَک VARبرای تفسیر نتایج باید به این نکته توجه کرد که تفسیر ضرایب در الگوی 

در استنتاج ساختاری و  VARباشند. بنابراین در دیدگاه برخی از جمله استاک و واتسن، توانمندی الگوی  از ضرایب بی معنی

 تجزیه و تحلیل سیاستی ضعیف بوده است. 

 

 

 VAR( : تخمین مدل 3جدول )

DK DLPI DLGDP  

14219/0 

(412/0) 

2425/0 

(451/0) 

051455/0- 

(154/0) 

DLGDP (-1) 

21934/0 1242/0 14541/0 t-statistics 

2424/349 

(224/0) 

45011/0 

(020/0) 

3414/441- 

(011/0) 

DLPI (-1) 

2522/312 14254/0 4444/244 t-statistics 

19551/0 

(000/0) 

4139/0- 

(144/0) 

13413/0- 

(129/0) 

DK (-1) 

1043/0 4101/0 0444/0 t-statistics 

5/1304 

(143/0) 

4343/1 

(542/0) 

4441 

(310/0) 

C 

2/5044 9150/2 4/4310 t- statistics 

144/0 241/0 211/0 R- squared 

 منبع: نتایج تحقیق                             

 

با حداقل  %5سه سطح خطای نبودن هر کدام از ضرایب برای هر کدام از معادالت فوق از طریق مقای یا دار بودنبررسی معنی 

تر باشد،  بزرگ %5داری )برای هر ضریب در پرانتز بیان شده است( صورت می پذیرد. اگر این عدد از سطح خطای سطح معنی 

حداقل tGDPDLدار نبودن این متغیر پذیرفته می شود. با توجه به این توضیحات برای معادله فرضیه صفر مبنی بر معنی 

با الگوی مذکور توضیح  DLGDPاز تغییرات  %21و تنها  بزرگ تر است %5ایب از سطح خطای کلیه ضرداری سطح معنی 

از تغییرات  %21تنها و که دارای عالمت مثبت است معنادار است  DLPIوفقه تنها ضریب tDLPI. در معادله داده شده است
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DLPI در معادله و  با این الگو توضیح داده شده استtDK 1(تنها ضریب-DK (  و این الگو با عالمت مثبت معنادار است

 را توضیح دهد. DKتغییرات  %34قادر است 

 

 1(IRF)توابع واکنش به ضربه  (2-5

در تجزیه و تحلیل ساختار اقتصاد، تالش شده است با ابزارهایی این نقیصه از بین برود یا  VARبا توجه به محدودیت الگوی 

در بررسی واکنش ضربه ای، اثر یک انحراف معیار تکانه یک متغیر  .بزارها، توابع واکنش به ضربه استتخفیف یابد. یکی از این ا

اثر تکانه های وارد بر الگو و پاسخ متغیرها به  ( موجود در ضمیمه 1با توجه به نمودار )ود. روی متغیرهای دیگر بررسی می ش

 این تکانه ها تا پنجاه دوره قابل مشاهده است. 

می رسد؛ اما موجودی  -4/5959، تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش می یابد و به عدد GDPدر اولین دوره بعد از شوک 

و در شاخص نیروی کار نیز کاهش داشتیم که  رسیده است 0/19941سرمایه افزایش داشته و به باالترین مقدار خود یعنی عدد 

دوره  10د شده در تولید ناخالص داخلی بعد از با گذشت زمان مقدار تغییر ایجا به دلیل کوچک بودن عدد قابل مشاهده نیست.

دوره تعدیل شده که این مبین پایداری الگو است. با اعمال شوک شاخص بهره وری  25و افزایش موجودی سرمایه بعد از 

رسیده است و پس از آن شروع به  -5/1512نیروی کار در دوره اول تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش یافته و به عدد 

دوره به  10که تقریبا  ایش می کند. با توجه به نمودار این تغییر در تولید ناخالص داخلی در طول زمان در حال تعدیل استافز

رسیده است و از این دوره به  5/11211دوره پس از شوک افزایش داشته و به عدد  نطول می انجامد. موجودی سرمایه در اولی

می شود. در اولین دوره پس از وارد کردن شوک موجود  مدوره تعدیل انجا 24عد از بعد شروع به کاهش می کند و تقریبا ب

دوره تعدیل انجام می شود. تولید ناخالص داخلی در  24سرمایه، موجودی سرمایه کاهش خود را آغاز کرده و تقریبا بعد از 

دوره  10افزایش کرده و بعد از تقریبا رسیده است و پس از این دوره شروع به  -4141اولین دوره کاهش داشته و به عدد 

واحد تأثیر گذار بوده که عدد بسیار  0/1تعدیل انجام شده است. این شوک بر روی شاخص بهره وری نیروی کار هم به میزان 

 ناچیزی است و بعد از یک دوره هم تعدیل شده است.

ه را وارد کرده و بعد هیچ دخالتی در سیستم نداشته ایم ما تنها در یک دوره تکانبه طور خالصه می توان این طور بیان کرد که 

و تغییرات در متغیرها پس از این دوره خودکار بوده است. با توجه به اینکه تغییرات متغیرها در طول زمان تعدیل شده است ما 

اه مدت شاخص بهره وری تغییر کوتمی توانیم این طور نتیجه گیری کنیم که،  پویا هستیم. با توجه به نمودار ویدارای الگ

با توجه به اینکه این تغییرات در بلند  بر تولید ناخالص داخلی داشته است.نسبت به موجودی سرمایه نیروی کار تأثیر بیشتری 

 مدت روی اقتصاد اثر خود را می گذارند، توابع واکنش به ضربه در زمینه تجزیه تحلیل سیاستی کاربرد خواهد داشت.

 

 

                                                            
. Impulse Response Functions1 
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 1(FEVD)خطای پیش بینیانس تجزیه واری (3-5

تجزیه است.   VARهم ابزاری برای تحلیل نتایج الگوی خطای پیش بینی عالوه بر توابع واکنش به ضربه، تجزیه واریانس 

و تا چه  چه اندازه از اجزای اخالل خود سریواریانس خطای پیش بینی برای هر متغیر نشان می دهد که تغییرات یک سری تا 

در واقع تجزیه واریانس ابزاری است که شدت تأثیر  اندازه از اجزای اخالل سایر متغیرهای درون سیستم تأثیر پذیرفته است.

 سایر متغیرها را در متغیر مورد نظر ما توضیح می دهد. 

( موجود در ضمیمه، در 2نمودار )بینی می شود. با توجه به به ایجاد خطای پیش  تغییر در مقادیر جاری و تکانه های آتی منجر

واریانس خطای پیش بینی متغیر تولید ناخالص داخلی را توضیح می  %55یک افق سه ساله، شوک های موجودی سرمایه 

و  %41 است. در یک افق پنج ساله، شوک های تولید ناخالص داخلی %11دهند که این عدد برای بهره وری نیروی کار برابر 

واریانس خطای پیش بینی متغیر بهره وری نیروی کار را توضیح می دهند. در مورد  %11شوک های موجودی سرمایه حدود 

و شوک های موجودی سرمایه  %21خطای پیش بینی موجودی سرمایه در یک افق پنج ساله، شوک های تولید ناخالص داخلی 

در نتیجه می توان بیان کرد، در کوتاه مدت ارتباط متغیر  یح می دهند.واریانس خطای پیش بینی این متغیر را توض 13%

  شاخص بهره وری نیروی کار نسبت به موجودی سرمایه با تولید ناخالص داخلی بیشتر است.

 ECM2نتایج بر آورد الگوی -6

متغیرهای  از زمان باشد راابعی به طور کلی متغیرهای اقتصادی که خصوصیات آماری آن ها )میانگین، واریانس و کوواریانس( ت

بدان دلیل که استناد به نتایج چنین  ؛ناپایا نامند. تخمین مدل رگرسیون با استفاده از متغیرهای ناپایا را رگرسیون کاذب نامند

مدلی به نتایج گمراه کننده ای منجر خواهد شد. یک راه برای اجتناب از رگرسیون کاذب، تفاضل گیری و استفاده از تفاضل 

ر خصوص رابطه بلند مدت متغیرها ارائه نمی کند. تحت چنین لی چنین مدلی هیچ گونه اطالعاتی دمتغیرها در مدل است، و

طی می توان به روش های هم انباشتگی متوسل شد و مدل مورد نظر را بدون ترس از کاذب بودن براساس سطح متغیرها شرای

وهانسن یخش تنها به روش ی ارائه شده است که در این ببرآورد کرد. به طور کلی روش های متعددی برای آزمون هم انباشتگ

 پرداخته می شود.جوسیلیوس  –

بودن بیشتر سری های زمانی در اقتصاد کالن وناکارایی روش های سنتی در برآورد الگوهای اقتصاد سنجی، از با توجه به ناپایا 

تنها گرنجر  -جوسیلیوس استفاده می شود. با توجه به اینکه در آزمون هم انباشتگی انگل -وهانسنروش حداکثر درستنمایی ی

ز ضعف اساسی برخوردار است؛ زیرا در یک مدل ممکن است بیش از ااین آزمون وجود یک رابطه هم انباشتگی فرض می شود، 

 وهانسن استفاده می کنیم. ف کردن ایرادات این روش، از روش ییک بردار هم انباشتگی وجود داشته باشد. بنابراین برای بر طر

الگوی تصحیح خطای  وهانسن برای آزمون و تعیین روابط هم جمعی بین متغیرهای سری زمانی، برآوردنقطه آغاز روش ی

. برای اینکه مشخص شود در الگوی تصحیح خطای (121:1131مربوط به آن متغیرها است)نوفرستی،VECM(3(برداری 

                                                            
. Forecast Error Variance Decoposition1 
. Error Correction Model2 

Vector Error Correction Model. 3 
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و آماره های آزمون حداکثر  raceT(λ(حداکثر چند بردار هم انباشته در نظر گرفته شود، آماره های آزمون اثر  VECMبرداری 

 به صورت زیر تعیین می گردند:  بر هر یک از الگوهای پنج گانه مبتنی Max(λ(مقدار ویژه 

( عرض از مبدأ 4( عرض از مبدأ غیرمقید و بدون روند، 1( عرض از مبدأ مقید و بدون روند، 2( بدون عرض از مبدأ و روند، 1

 ( عرض از مبدأغیرمقید و روند غیرمقید.5و روند مقید، غیرمقید 

 "و  "فرضیه صفر عدم وجود رابطه هم جمعی در مقابل وجود یک رابطه هم جمعی  "ه به ترتیب در آزمون حداکثر مقادیر ویژ

 "و ... آزمون می شود. آزمون اثر نیز به ترتیب  "وجود یک یا کمتر از یک رابطه هم جمعی در مقابل دو رابطه هم جمعی

وجود یک یا کمتر از یک رابطه  "و  "ه هم جمعی فرضیه عدم وجود رابطه هم جمعی در مقابل وجود یک یا بیشتر از یک رابط

های در اجرای این آزمون ها، اگر آماره  و ... آزمون می شود. "هم جمعی در مقابل وجود دو یا بیشتر از دو رابطه هم جمعی 

 فرضیه مقابل پذیرفته می شود.از مقادیر بحرانی بیشتر باشد  مربوطه

ی توان حداکثر دو بردار هم انباشته داشت که آزمون حداکثر مقدار ویژه نیز آن را تأیید برای الگوی اول و پنجم با آزمون اثر م

هر دو آزمون آن را تأیید می  می کند. در الگوی دوم، سوم و چهارم حداکثر می توان سه بردار هم انباشته داشت که

کمترین تعداد بردار هم انباشته یعنی دو بردار از نظر آماری معنی دار است و الگوی  پنجم.بنابراین با توجه به اینکه در الگویکند

و دو بردار هم انباشته برای تخمین الگو با  پنجمدارای میزان قیود کمتری است، در نتیجه الگوی  اولنسبت به الگوی  پنجم

نتایج آزمون حداکثر مقدار ویژه و آزمون اثر را  در پایین به ترتیباستفاده از روش تصحیح خطای برداری انتخاب می شود. 

 مشاهده می کنید.

 ( : نتایج آزمون حداکثر مقدار ویژه4جدول )

 %90مقدار بحرانی %95مقدار بحرانی آماره آزمون فرضیه مقابل فرضیه صفر
r=0 r=1     0411/12 35/24 24/22 

r<=1 r=2     4912/29 33/14 24/14 

r<=2 r=3     4110/1 54/11 15/9 

 منبع: منایج تحقیق

 ( : نتایج آزمون اثر5جدول )

 %90مقدار بحرانی %95مقدار بحرانی آماره آزمون فرضیه مقابل فرضیه صفر 
r=0 r>=1 2293/103 33/39 24/34 

r<=1 r>=2 1442/31 43/23 23/21 

r<=2 r=3 4110/1 54/11 15/9 

 منبع: نتایج تحقیق
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بر اساسی پس از تعیین تعداد بردارهای هم جمعی برای اینکه روابط تعادلی بلندمدت ارائه شده شناسا شوند به هر بردار دو قید 

 این روابط بلند مدت عبارتند از:ابرمبانی نظری اقتصادی و یا هرگونه اطالعات قبلی خارج از الگو اعمال گردیده است. بن

1) GDP = 0.172 K                              (5) 

(0.032) 

2) LPI = - 0.4 K                                   (6)                                                                                                

(0.24) 

به میزان یک  Kابطه مستقیم وجود دارد، وقتی د ناخالص داخلی و موجودی سرمایه ررابطه اول نشان می دهد که بین تولی

برابر آن افزایش می یابد. در رابطه دوم، بین شاخص بهره وری نیروی کار و موجودی  9.13به میزان  GDPافزایش یابد واحد 

 د.برابر آن کاهش می یاب 9.4ان به میز LPIافزایش یابد به میزان یک واحد  Kسرمایه رابطه معکوس وجود دارد، وقتی 

 با توجه به مراحل قبل برآورد الگوی تصحیح خطا به صورت زیر خواهد بود:

(7)    1t)+ξtK23+βtLPI  22+β tGDP21( β 12)+ αtK13+β tLPI12+β tGDP11( β 11+ α1= C tdGDP 

(8)       2t) +ξtK23β+ tLPI22β+ tGDP21( β 22) + αtK13+β tLPI12+β tGDP11( β 21+α 2=CtdLPI 

(9)      3t) +ξtK23+ β tLPI22+ β tGDP21( β 32) + αtK13+β tLPI12+ β tGDP11( β 31+α 3=C tdK 

α  ها نشان دهنده سرعت تعدیل هستند، یعنی اینکه هر کدام از متغیرهای ما با چه سرعتی به سمت بلند مدت حرکت می

کنند و در واقع با چه سرعتی فاصله از بلندمدت پر می شود. در معادالت باال سرعت های تعدیل دارای عالمت مثبت و بسیار 

 تر از یک دوره فاصله تا بلند مدت پر می شود.باال هستند به گونه ای که در فاصله زمانی کم

 نتیجه گیری -7

رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شناخت این عوامل و چگونگی تأثیر گذاری آن تولید و بررسی عوامل مؤثر بر 

این مطالعه با استفاده از در  ها می تواند به مسیر سیاستگذاری کالن اقتصادی یک کشور در کوتاه مدت و بلند مدت کمک کند.

 1151تأثیر موجودی سرمایه و شاخص بهره وری نیروی کار بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های ساالنه  VARیک الگوی 

دشوار است، از توابع  معموالَ VARمورد بررسی قرار گرفته است. از آن جا که تفسیر ضرایب تخمین زده شده با مدل  1109تا 

که هر دو متغیر موجودی ربه و تجزیه واریانس خطای پیش بینی استفاده شد. توابع واکنش به ضربه نشان داد واکنش به ض

سرمایه و شاخص بهره وری نیروی کار در کوتاه مدت بر رشد اقتصادی اثر گذار هستند اما اثر شاخص بهره وری نیروی کار 

د که شاخص بهره وری نیروی کار و موجودی سرمایه به ترتیب می بیشتر بوده است. تجزیه واریانس خطای پیش بینی نشان دا

شاخص بهره  ند، پس در کوتاه مدت ارتباطواریانس خطای پیش بینی تولید ناخالص داخلی را توضیح ده %11و  %55توانند 

برای اینکه بتوانیم روابط بلند مدت بین متغیرها را تحلیل کنیم از روش  وری نیروی کار با تولید ناخالص داخلی بیشتر است.

VECM رابطه مثبت وجود دارد که در بلند مدت بین تولید ناخالص داخلی و موجودی سرمایه  استفاده شد. نتایج نشان دادند

موجودی سرمایه در بلند مدت ایران  نشان داد که منبع عمده رشد اقتصادی در اقتصاد ی قبلینیز مانند بررسی ها و این مقاله
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با توجه به نقشی که نیروی کار و موجودی سیاستی می توان به این نکته اشاره کرد که های در بیان پیشنهاد ت. بوده اس

سرمایه در رشد اقتصادی و افزایش تولید ملی می تواند ایفا کند، آموزش و افزایش سطح کیفیت نیروی کار و در کنار آن، 

 ه مؤثر از ماشین آالت و تجهیزات در فرآیند تولید می تواند گام مؤثری برای دستیابی به رشد اقتصادی محسوب گردد.استفاد

بنابراین سیاست ها باید به سمتی رود که منجر به برنامه های تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تخصیص بهینه عوامل 

ایجاد ارتباط بین دستمزد و بهره وری، بهبود و توسعه فضای مناسب کسب و  تولیدی کار و سرمایه در بین بخش های مختلف،

 گردد.ای  متناسب با فضای کسب و کار  کار، گسترش مهارت های فنی و حرفه
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