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 1هاي فقر شوند، تله اي كه به تداوم فقر منجر مي كنندهبه فرآيندهاي خودتقويت

هاي فقر در يك كشور از  در متون تحقيقي توسعه اقتصادي، وجود تله. گويند مي
ها، مدل سرريزهاي از جمله اين روش. هاي مختلفي قابل آزمون است طريق روش

هاي چندگانه و  مثبت است كه براساس آن، با تخمين تابع توليد كل وجود تعادل
هاي فزاينده در بخش  وجود بازدهي .گيرند هاي فقر مورد ارزيابي قرار مي سپس، تله

هاي فقر  هاي كامل توليد، نشانه وجود تله صنعت به دليل عدم استفاده از ظرفيت
اين تحقيق به تخمين تابع توليد با دو معيار سرانه كارگر و سرانه جمعيتي براي . است

 .پردازد كشور، از جمله ايران مي 20هاي تركيبي  يك مجموعه از داده

هش حاكي از آن است كه ايران در دوره مورد بررسي توانسته است به نتايج پژو
هاي طبيعي رشد قابل توجهي در توليد ناخالص داخلي داشته باشد  لطف سرمايه

آنچه در مورد كشورهاي . هاي فقر منجر شده است كه اين امر به گريز از تله
خالي در توليد  هاي شود، وجود ظرفيت توسعه و از جمله ايران مشاهده ميدرحال

براساس اين، اگر كشورها از تمام . هاي فقر است اي از تله بوده، كه نشانه
اي از  طور قابل مالحظهتوانند به هاي موجود در توليد بهره بگيرند، مي ظرفيت
  .هاي فقر ممانعت كنند گيري تلهشكل

  
  .JEL: O14 , O47 , O53 , O11بندي طبقه

سرانه و توليد ناخالص  نه، سرريزهاي مثبت، توليد ناخالصهاي چندگاتله فقر، تعادل :هاكليدواژه
  .داخلي سرانه نيروي كار
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  مقدمه -1
هدف آنها تالش كه  صورت گرفته استدر زمينه توسعه و رشد اقتصادي  اي گسترده مطالعات

 سطح درآمد سرانه و در هاي گسترده وجود تفاوت منظور يافتن علت براي پيدا كردن توضيحي به
هاي  دهنده علل اين تفاوتاز جمله عوامل توضيح. ي مختلف استكشورها بينزندگي در 

طيف . شوند هاي سياسي تا عوامل ساختاري و نهادي را شامل مي گيريگسترده، الگوهاي تصميم
رت صوهب چنينهم وبين كشورها ها  منظور ارزيابي اين فرضيهاز مطالعات تجربي به وسيعي

براي (صورت گرفته است كشور خاص يك رشد اقتصادي در يك منطقه يا  مطالعات موردي
). را مالحظه كنيد 2008 -، آغيون و هويت2005 - ، آسم اوغلو و جانسون2009 -مثال، آسم اوغلو

در اين موضوع هاي رشد اقتصادي وجود دارد كه به ارزيابي  بندي متمايزي از مدلدسته
ها  گروهي از مدلبندي شامل دستهاين . پردازند مي ها در بين كشورها دادهچهارچوب برازش 

ها  در اين گروه مدل .است فقر هاي يا تله هاي چندگانه تعادلشود كه مشخصه آنها وجود  مي
 1دورهاي باطل گرفتارها  اين است كه برخي از كشور  در درآمد سرانه  تفاوت اساسيتوضيح 

براي علت فقر هستند وهم معلول آن؛  كه هم شوند مي ايين درآمديسطح پ 2 شوندهخودتقويت
گذاري  قادر به تأمين سرمايهبه حد كافي ندارد را آوري ماليات توانايي جمع ي كهكشور فقير ،مثال

و سطوح پايين درآمد پايين وري  بهره، ها فقدان زيرساختها نيست و از سويي،  الزم در زيرساخت
 ،تواند بازار مورد نياز طور مشابه يك اقتصاد عقب مانده نميبهد داشت يا را در پي خواهمتوسط 

فقدان يك  و اين درصورتي است كه آوردبراي ايجاد يك بخش صنعتي مدرن سود آور فراهم 
  .دارد نگه ميماندگي در عقب را اقتصاد بخش صنعتي مدرن

 و جان كوپردر اين مقاله از مدل سرريزهاي مثبت استفاده شده است كه نخستين بار توسط 
به  نياز چندگانه هاي  تعادلشود، اين است كه  آنچه در اين مدل مطرح مي. مطرح شد )1988(

 وحدر سط هاي فزاينده هستند، كه شكلي از بازدهي اين سرريزهاي مثبتو  دندار 3سرريز مثبت
، باروري مربوط به اندازها يا تصميماتپس توليد، بين افراد، مانند از تعامالت راهبردي اي گسترده
مورد اشاره قرار گرفته هاي مقياس در سطح ملي  وجود انواعي از صرفههمچنين . دهند رخ مي

                                                                                                                   
1- Vicious circles 
2- Self-reinforcing 
3- Spillovers  
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به عبارت . ردمثبت با رفتار ساير افراد دا اييك فرد رابطه عملكردبازدهي اين صورت كه  به .است
تواند محيط مناسبي براي عملكرد فرد ديگر فراهم كند كه منجر به  گر، عملكرد يك فرد ميدي

  . افزايش بازدهي عملكرد فرد دوم نسبت به زماني شود كه عملكرد فرد نخست وجود نداشت
هاي فزاينده يك افزايش در محصول، هزينه هر  نكته اساسي اين است كه در صورت وجود بازدهي

اين مجموعه يك دور . دهد هاي ديگر در صنعت كاهش مي خود بنگاه و بنگاهواحد را براي 
كند كه  تر براي هر واحد توليد را تشويق ميهزينه پايين. كند شونده مثبت ايجاد ميخودتقويت

چنين بازخوردهاي . يابد شود و اين فرآيند ادامه مي هاي هر واحد مي منجر به كاهش بيشتر هزينه
  .1شودتقويت فقر يا توسعه منجر مي شدت بهمثبتي به

. شودهاي فقر منجر مي هاي فزاينده در بخش صنعت به تله فرضيه اول تحقيق اين است كه بازدهي
كشور منتخب از جمله ايران تخمين  20آزمون اين فرضيه تابع توليد كل صنعت را براي  منظوربه
سر كه اقتصادها زمان بيشتري در ركود بههايي هاي فزاينده را در دوره زنيم و درجه بازدهيمي
نتايج حاصل . كنيم را برآورد مي) هاي فقر است ترين زمان را براي حضور تلهكه محتمل(اند برده

. هاي ركود است هاي فزاينده در دوره دهنده بازدهيهاي تركيبي تابع توليد نشان هاي داده از تخمين
  .  شود رو، فرضيه يادشده پذيرفته ميازاين

كنيم كه ايران به لطف منابع طبيعي خود  در اينجا فرض مي. فرضيه دوم اختصاص به ايران دارد
منظور آزمون اين فرضيه از دو معيار توليد به. طور قابل توجهي از دام فقر بگريزدتوانسته است به

توليد استفاده ازاي هر كارگر و توليد ناخالص داخلي سرانه براي تخمين تابع ناخالص داخلي به
هايي كه ايران رشد شتابان در  با مالك قرار دادن توليد ناخالص هر كارگر تعداد سال. كنيم مي

برده  سر ميهايي كه ايران در جنگ تحميلي به سال از سال 5(رسد  سال مي 5توليد داشته است به 
. سر برده استنيز در رشد بهسال اخير را  6ها،  كه در معيار سرانه عالوه بر اين سال، در حالي)است
هاي اخير به  هاي صورت گرفته در رشد توليد ناخالص داخلي در سال توان گفت دليل شتاب مي

هاي  گذاريتوليدات نفتي و سرمايه. شود و دليلي غير از اين داردتوليدات كارگران مربوط نمي
تواند توجيهي براي اين رشد  كه همه نشأت گرفته از موقعيت خاص ايران است، مي …خارجي و

  . شود ساز بودن منابع طبيعي به رهايي از دام فقر پذيرفته ميبر كمكرو، فرضيه مبنيازاين. باشد
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از آنجا . است  استفاده شده 1هاي تركيبي يك دادهحاضر از روش اقتصادسنجي و تكن در پژوهش
ها موجود نيست، روشي كه در پيش  اين كشورها براي برخي از سال  هاي صنعتي مربوط به كه داده
و به دليل اينكه تعداد نسبتاً محدودي از نامتوازن است  هاي تركيبي شده، مدل داده  گرفته

  .3است انتخاب شده  2الگوي اثرات تصادفي ،)كشور 20(اند  شده  ر گرفتهظدر ن جهانكشورهاي 
هاي كارايي و  ها و اهميت در نظر گرفتن آن، استفاده از مدل عدم كارايي در كشوربحث وجود 

استفاده شده ) SFA(4در اين تحقيق، از تحليل تابع مرزي تصادفي. سازد اثربخشي را ضروري مي
ها از  هاي اقتصاد خرد بنا شده و در تحليل هاي اقتصادسنجي و نظريه اين روش برمبناي مدل. است

هاي هاي مرزي تصادفي نسبت به مدل برتري مدل. شود هاي آماري استفاده مي ونانواع آزم
گيرد، بلكه را در نظر نمي 5معمولي اقتصادسنجي در اين است كه در برازش تابع، نقاط متوسط

  .كند را لحاظ مي 6نقاط مرزي و سرحدي
تنها جنبه صنعتي كه مجموعه اطالعاتي ما تنها شامل بخش صنعت است، اين پژوهش از آنجايي

ويژه ترين تأثير منابع طبيعي، بهدهد از آنجا كه عمده هاي فقر را مورد ارزيابي قرار مي فرضيات تله
از طرفي، فرآيند توسعه در صنعت . يابد، صنعت مورد توجه است منابع نفتي در صنعت نمود مي

  ).كه البته اين موضوع قابل بحث است(كند ظهور مي
هاي مثبت  پردازيم و سپس، مباني نظري ارايه و مدل سرريزهاي فقر مي ضيح تلهتودر ادامه، به
گيري بخش چهارم به نتيجه. پردازد هاي و تخمين مدل مي بخش سوم توصيف داده. شود معرفي مي

  .   و بخش پاياني به ارايه پيشنهادها اختصاصي دارد
  
  هاي فقر تله -2

منظور توضيح اينكه كه براي تعديل مدل سولو و سوآن به هاي رشد گرايي مانند نظريهفرضيات هم
اند، براساس تجربه  چرا برخي از كشورها عملكرد خوبي دارند و برخي بسيار ضعيف عمل كرده

توان گفت  مي. فقر است هاي موضوعي كه اخيراً به آن توجه بيشتري شده، مفهوم تله. موفق نبودند
                                                                                                                   
1- Panel Data 
2- Random Eeffect  

توان به صورت نظري فرض كرد كه با  تر باشند، ميمطالعه يك نمونه تصادفي از يك جامعه بزرگها و افراد مورد  اگر گروه -3
  ).675، ص2004گجراتي، (اثرات تصادفي مواجه هستيم 

4- Stochastic Frontier Analysis 
5- Average  
6- Frontier 
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فقر در تالش است تا با  هاي  تله. گرايي استل فرضيات همطور دقيق در نقطه مقاباين مفهوم به
سوآن توضيح دهد كه چرا برخي از كشورها ركود را تجربه  - مدل ساده رشد سولواستفاده از يك 

  .دهند ديگران در پيشرفت مسابقه مي كهاند در حالي كرده
تله به . ز كنترل آنهاستتعريف تله فقر شرايطي است كه در آن افراد دچار فقري هستند كه خارج ا

شود و اگر قدمي براي شكستن اين دور برداشته نشود، شروع به تقويت خود  يك چرخه تبديل مي
تواند خود را در دستيابي به نيازهاي زندگي خود  بسته به شرايط اوليه هر شخص، فرد مي. كند مي

  . 1است ناپذيرتوانمند ببيند يا دامنگير فقر شديدي شود كه مطلقاً اجتناب
كنند كه در آن اقتصاد در يك دور باطل  فقر شرايط فقر را بازتوليد و دايمي مي هاي در واقع، تله
فقر . هر فقري در هر زماني يك تله نيست. برد نيافتگي پايدار رنج ميشود و از توسعه گرفتار مي

فقر هنگامي با خود  ممكن است موقتي باشد و افراد خودشان بتوانند از اين حالت خارج شوند، اما
يابد  برد، در اين شرايط، فقر پرورش مي هاي فقير را تحليل مي تله به همراه دارد كه دور باطل تالش

  .شود هاي مساعدتري براي بروز فقر خلق مي و موقعيت
 

  هاي فقرمباني نظري قلم - 2-1
هاي فقر  ي فقر فني و تلهها هاي فقر تأكيد شده است، تله در بسياري از مطالعات بر دو نوع از تله

هاي فزاينده  به دليل اهميت بازدهي. مطرح شدند) 1956(هر دو  توسط رابرت سولو . جمعيتي
  .پردازيم هاي فني مي نسبت به مقياس به شرح تله

 
  تله فني -1- 2-1

انداز كه ملل فقير با اينكه هر آنچه در توان دارند پس شد شخصسرعت مبه 1940در دهه 
توافق عامي . را ندارند رشد اقتصاديو هنوز توان سرعت بخشيدن به  هستند فقير همچنان، كنند مي

يك دور كه شامل اند  شده گرفتارفقر   الً در يك تلهانيافته احتمپديد آمد كه كشورهاي توسعه
  . است گذاري هاي اندك سرمايه اندازهاي پايين و فرصت باطل از پس
تقسيم نيروي كار توسط « چگونهاينكه   دربارهرا ي آدام اسميت انديشه قديم ،)1928(الين يانگ 

 انديشه اين .كند دوباره مطرح و آن را به مفهوم رشد اضافه مي »است  اندازه بازار محدود شده
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هاي فزاينده نسبت به مقياس در خلق و پشتيباني نرخ سريع در رشد  اهميت اثرات خارجي و بازدهي
 و مانند عقب مي ،هاي فزاينده مديريت نشوند براي رسيدن به بازدهي مللي كه. كند را پررنگ مي

  . شوند زندگي نايل مي سطوح، به جهش در تمام موفق شوندآنهايي كه 
، گونار )1953(نوركس راگنار ،)1949(نگر سي  والتر  هانس ،)1961و1943(ن رود-روزنشتين پائول
آنها . توسعه مناسب دانستند نظريهرا براي  نديشهاين ا، )1960(و والت ويتمن روستو ) 1957(ميردال
پيوندد كه يك ملت به يك  هاي فزاينده تنها زماني به وقوع مي استدالل كردند كه بازدهيچنين 

 گرفتارفقر   كه كشورهاي فقير در يك تله معتقد بودندآنها . اي از توليد سرانه برسد سطح آستانه
در عوض ملل موفق . اي برسانند خود را به باالي آن سطح آستانهاند  تاكنون نتوانستهزيرا  ،اند شده

اند كه به تنهايي  از برخي نكات اخير ناشي از تزريق وسيع و كالن سرمايه منتفع شده ،توسعهدرحال
توصيه آنها  ،بنابراين. اي و بعد از آن، جهش، كافي است براي پرتاب آنها به باالي سطح آستانه

طور مصنوعي است، خواه با جريان سرمايه هته بازآفريني اين فشار بزرگ بنيافبراي ملل توسعه
  .باشد گذاري دولت خارجي يا تأمين وام براي سرمايه

بحث . نشان دادغيرخطي يك تابع توليد سوآن با  -را در يك مدل ساده سولو مفهوماين توان يم
هاي فزاينده نسبت به مقياس را  كه تابع توليد يك بخش مياني دارد كه بازدهي اصلي اين است

 هاي فزاينده نسبت به مقياس را بازدهي، 1در نمودار شماره تابع توليد  كه گونهدهد، بدين نشان مي
 .هاي ثابت وجود دارد دهد و در بيرون از اين فاصله بازدهي مي نشان,    بين  مقادير بحراني
  :هاي مختلف به صورت زير بيان داشت هاي تابع توليد را در دامنه توان ويژگي به اين ترتيب، مي

  

در نمودار، چهار تعادل وجود . شودطور واضح از روي نمودار استنباط ميمشخصات تله فني به
,دارد  , معناي آن اين . ناپايدارند ,كهپايدارند، در حالي  ,كه از بين اينها  ,

باشد ناخواسته نزديك  تر از اي شروع كند كه پايين سرمايه-است كه اگر كشوري با نسبت كار
باشد،  سرمايه اوليه باالي  -اگر نسبت كار. د كه تعادل پايدار استشو مي  به نسبت تعادلي
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  مدل سرريزهاي مثبت - 2-2
گيرند  در چنين اقتصادي، افراد در وضعيتي قرار مي. فقر داستان مشابهي دارند  هاي هاي تله تمام مدل
سطح پايين درآمد در اقتصاد انگيزه كافي . وري پايين استهاي آنها قرين درآمد و بهره كه تالش

اگر تمام فعاالن اقتصادي . كندايجاد نميوري براي تغيير فعاليت و ظرفيت الزم را براي ارتقاي بهره
خود را به سطحي تغيير دهند كه سطوح   هايدر يك اقتصاد بتوانند با همكاري يكديگر فعاليت

يابند؛ براي مثال، اگر فردي در  باالتري از درآمد را ايجاد كند، آنگاه آنها اين عمل را عقاليي مي
كه ديگران سطح خود را افزايش دهد، در حالي هاي يك تالش جمعي بخواهد به تنهايي فعاليت

يابد و در نتيجه، تالش خود را تغيير ندهند، پس از مدتي او اين اقدام خود را عملي عقاليي نمي
  .تر درآمد را براي او در پي خواهد داشتكند كه سطوح پاييناقدامي را اتخاذ مي

يك بنگاه ممكن . فقر است هاي بالقوه تلهكننده بسياري از سازوكارهاي اين داستان عمومي، بيان
ها نيز چنين  وري باال را اقدامي بهينه بداند مشروط بر اينكه ساير بنگاههاي با بهره است اتخاذ فناوري

انداز كنند كه سطح درآمد آنها باالتر از افراد ممكن است تنها وقتي تمايل داشته باشند پس. كنند
كه تنها وقتي رخ خواهد داد كه ديگران نيز به اندازه كافي  سطح درآمد معيشتي باشد، اقدامي

ميانگين خانواده در . نحوي كه سطوح باالي تراكم سرمايه را تأمين مالي كنندانداز كنند، بهپس
طور معمول تعداد زيادي فرزند دارند، اما نرخ رشد باالي جمعيت تراكم يك يك كشور فقير به

كند و بنابراين، اقتصاد را فقير  ولد در مقابل هر كارگر را مشكل ميهاي م موجودي كافي از دارايي
  .دارد نگه مي

 هايدر تمام اين توضيحات، يك سازو كار مشابه وجود دارد و آن، تأثير تصميمات جمعي بر انگيزه
وري فني خود درباره اتخاذ يك راهبرد  يك بنگاه ممكن است تنها براساس بهره. فردي است

يك فرد تنها زماني تصميم . ، بلكه سطح تقاضاي كل در اقتصاد را نيز در نظر بگيردتصميم نگيرد
گيرد كه درآمدش به اندازه كافي باال باشد و اين تنها زماني انداز ميبه داشتن فرزند كمتر يا پس

  . پذير است كه اقتصاد به موجودي سرمايه سرانه بااليي رسيده باشدامكان
پيوند كليدي بين تمام اين توضيحات را شناسايي ) 1988(پر و اندرو جان كو در يك تحقيق، راسل

سرريزهاي مثبت زماني . هاي مثبت است به همراه سرريز 1هاي راهبردي كردند و آن وجود مكمل
وجود وجود دارند كه اتخاذ يك رفتار توسط تمام افراد، موقعيت ممتازي را براي ساير افراد به

                                                                                                                   
1- Strategic Complementarities 
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كه يك مكمل راهبردي زماني وجود دارد كه نفع خصوصي اتخاذ يك رفتار آورد، در حالي مي
فرد وجود  فرض كنيد . شود كه افراد ديگر اين رفتار را اتخاذ كنند توسط يك فرد زماني بيشتر مي
…كنيم  شناسايي مي دارد كه ما اين را با شاخص  كننده بيان ,عبارت  . …

يك سرريز . را اتخاذ كنند شرط آنكه سايرين رفتار است، به قبال انجام رفتار در  پاداش فرد 
  :كنيم گونه تعريف ميمثبت را اين

)1                                                                                                                       (0   
تك افراد را در پيش بگيرند، تك به اين معناست كه هرچه افراد بيشتري رفتار ) 1(نامساوي 

  .منتفع خواهند شد
  :شود يك مكمل راهبردي تحت چنين شرايطي تعريف مي

V 0                 )2(  
، بايد افزايش يابد  او، ) اقدام(حاصل از افزايش تالش معناي آن، اين است كه پاداش نهايي فرد 

  .شرط اينكه بقيه افراد نيز تالش خود را افزايش دهندبه
  :اند ازنكات كليدي مطالعات جان و كوپر عبارت

 .هاي راهبردي شرط الزم براي تعادل چندگانه است وجود مكمل -

 .باشد ها بهينه هستند كه سرريزهاي مثبت وجود داشته زماني تعادل -

تعادلي است «فقر سخن گفت و آن  هاي  توان درباره تله دو شرط محقق شود، ميدر واقع، وقتي هر 
كند كه  اي را حاصل مي يك اقدام خاص نتيجه) يا عدم اتخاذ(بر اتخاذ كه در آن تصميمي مبتني

  .»شود درآن، وضعيت همه افراد بدتر مي
ش بدان اشاره كرده اين بود احقيقتي كه از ديد جان و كوپر مخفي مانده بود و رودريگرز در مقاله

به عبارت ديگر، فرض كنيد . بايد در همسايگي بين دو تعادل رخ دهند كه سرريزهاي مثبت 
˝با رفتار  2كه تعادل مشخص شده، در حالي ’با سطحي از رفتار ) فقر تله( 1تعادل تعيين  ׳
تنها در دامنه  ,هاي مثبت  در اين مورد، الزم است شرط سرريز. است شده 
  وجود نداشته يا  هاي مثبت براي دامنه  امكان دارد سرريز. فراهم باشد  و
  .باشد
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اين مشاهده اساس راهبرد تجربي براي اين پژوهش است؛ داللت بر اين دارد كه تنها در دامنه بين 
به عبارت ديگر، زماني كه يك . اشته باشيمهاي مقياس را د توانيم انتظار يافتن صرفه ها ميتعادل

  .  جويي در مقياس استفقر يا رهايي از آن بوده، داراي صرفهگذار به تله اقتصاد درحال
يابند، جايي  هاي چندگانه است، قوت بيشتري مي هايي كه مشخصه آنها تعادلاين شرايط در مدل
منظور نمايش اين به. پايدار ضروري استهاي  هاي مثبت در دامنه بين تعادل كه وجود سرريز

عنوان تابع توليد مطلب با استفاده از يك مدل ساده سولو با مشخصه بازدهي صعودي به مقياس به
  :كنيم يك بنگاه به صورت زير بيان مي

yAkfk  

)بخش نخست تابع توليد،  ∑=t كه در آن  it) ، انعكاس انباشت سرمايه كل بر
دهنده مشخصه خاص بازدهي بنگاه است كه هاي انفرادي است و بخش دوم نشان وري بنگاه بهره

’سرريزهاي مثبت زماني وجود دارند كه . تنها بستگي به رفتار خودش دارد باشد، با فرض  0
يمات توليدي يكساني را اتخاذ هاي مشابه تصم باشد كه در آن تمام بنگاه  اينكه تعادلي وجود داشته

  :گونه تعريف كردتوان توليد ناخالص داخلي را اين كنند، مي
Y=∑ it= )∑ t)= ( t)g( t) )4                             (                                
     

gدر آن  كه kt)=∑ f kN
t).  در اقتصاد به وسيله بستار ساده سولو بدست فرض كنيم كه انباشت سرمايه

  :آيد
)5(                          kt+1 kt syt n δ kt 

  :كه داريمطوريدر اين مورد تعادل پايدار سطحي از موجودي سرمايه است، به
)6(                     

 

بايد بيش از يك جواب ) 6(باشد، معادله  هاي پايدار چندگانه اين اقتصاد داراي تعادل  براي اينكه
ترين يكي پايين ؛كنيم در اينجا كانون توجه خود را معطوف به دو تعادل پايدار مي. باشد داشته 

توجه . دهيمنمايش مي    وكه به ترتيب آنها را با  سطح و ديگري، باالترين سطح تعادل 
الزم است اين مدل حداقل سازگاري را با  ،ات باشندداشته باشيد براي اينكه اين دو تعادل باثب

در غير اين صورت، اين مدل داللت خواهد داشت بر اينكه اگر موجودي . واقعيت داشته باشد
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رود، بدون كران رشد   يابد و اگر باالتر از تر بيايد، بدون كران كاهش ميپايين سرمايه از 
  :  توان نوشت به زبان رياضي مي. كند مي

h k) 0 
)7(                     h k) 0  

hكه از آنجا k) h k)  آنگاه مشتق متوسط بينk ,k  صفر است:  

)8 (                     h k dk 0  

 :داللت بر اين دارند كه  k ,kتوجه داشته باشيد كه تعاريف 

داريم                 براي مقادير   
)9(  

h k k)                داريم                                                             k k   براي مقادير 
  :صورت پيامدهاي آن عبارت خواهند بود از كه در اين

)10 (                     
0  
)11 (                    h k dk 0  

]در بازه  داللت دارند بر اينكه ارزش متوسط ) 11(تا ) 8(معادالت   , نسبت به بيرون از  [ 
  :براي اينكه به درك بهتري از اين مفهوم برسيم، معادله زير را در نظر بگيريد  .اين دامنه بيشتر است

)12(            h k
A f A A

A f f A
A  

  :داگالس باشد،آنگاه داريم -كاب اگر فرض كنيم تابع توليد 
)13 (                    

 
        

 
εAكه در آن 

A

A
داللت ) 8(و)7(حال . وري نسبت به موجودي سرمايه است ،كشش بهره 

kيك  دارند بر اينكه بايد k, k وجود داشته باشد كه در آنh’ k ) 13(و، از معادله  ,0
εAداريم؛  1 هاي  باشد كه تابع داراي بازدهي  اي وجود داشته بنابراين بايد دامنه. 0
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تر از همچنين داللت دارد بر اينكه كشش وزني توليد بايد بزرگ) 8(عالوه بر آن، . فزاينده باشد
α 1 γ   باشد، باγ Aκ dk  كه بيانگر سطح متوسط درآمد در دامنه بينk ,k   است .

در طول اين دامنه مثبت باشد، كه داللت بر وجود  εAد اين است كه اين عبارت نيز نيازمن
  .هاي مقياس دارد صرفه

,0]هاي  حال اين داليل براي دامنههربه  ],[ و ) 10( صادق نيست، جائيكه نامساوي هاي [∞,
  :با دستكاري اين عبارات مي توان به شرايط زير دست يافت. سازگار هستند   با ) 11(

)14                                                                                             (  

1 )15                                                                                            (  

1 )16                                                                                         (  

]وري موجودي سرمايه بايد در دامنه  بهره) قداروزني شده بر حسب م(به عبارت ديگر كشش   , ] 
, 0]باشد اما، بايد در دامنه  برابر با  ]،و در دامنه  كمتر از  [ بيشتر از   [∞, 

كه به ترتيب مربوط به اين  ، وبراي مقادير ثابت   اگر فرض كنيم كه. باشد  
  :معادالت هستند باشد، آنگاه شرط ها به صورت زير تبديل مي شوند

)17(                   ,

  
 هاي فزاينده بايد بين باالترين و پايين ترين سطح تعادل پايدار بيشتر در مجموع، درجه بازدهي

فزاينده بايد هم زماني كه اقتصاد از يك كشور فقير الزم به يادآوري است كه بازدهي هاي . باشند 
و وقتي از يك كشور ثروتمند به يك كشور فقير ) يك شتاب در رشد(به يك كشور ثروتمند 

  .بايد باال باشد) يك افت در رشد(تبديل مي شود 
روش كار . سازد هاي چندگانه را آسان مي اين نتيجه يافتن سازوكاري براي آزمون وجود تعادل

] رود اقتصاد در دامنه هايي شناسايي گردند كه احتمال مي دين صورت است كه موقعيتب  , ] 
  .قرار داشته باشد

تر سوآن بيان كرديم، چهارچوب كلي -اگرچه ما اين مطلب را در متن يك مدل ساده رشد سولو
مصرف يا  كنند، از قبيل تواند شامل سازوكارهاي ديگري باشد كه تعادل چندگانه خلق مي مي

  .زاباروري درون
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  مالك صنعت -1- 2-2
هاي  بر وجود تفاوتدنبال مالكي مبنيدست آمده در بخش قبلي، بهدر اين بخش در ادامه نتايج به

به همين دليل، درپي آزموني . مند در اندازه اثرات خارجي در مناطق مختلف تابع توليد هستيمنظام
هاي عمده در كشورها  فقر توضيح اساسي تفاوت هاي اگر تلههستيم كه بر اين باور تكيه دارد، كه 

هاي مختلف است بايد منطبق با  گذار بين تعادلهايي كه اقتصاد درحال باشد، آنگاه در دوره
اما براساس نتايج بخش قبلي، مقدار اثرات خارجي حاضر  ،باشد 2هاي رشد يا شتاب 1هاي رشد افت

ها  هايي كه اقتصاد بين تعادل ها نسبت به دوره مند در اين دورهطور نظام در اين اقتصادها بايد به
  .كند، متفاوت باشد گذار نمي

آيد در  زيرا به نظر مي ،شوندهاي گذار شناسايي مي براي شناسايي يك روش عملي، نخست دوره
صورت  ها هنگاميشناسايي اين دوره. شودفقر دچار يا از آن خارج مي  ها، اقتصاد به تله اين دوره

) تريا پايين(به يك تعادل باالتر ) يا باالتر(تر گيرد كه يك اقتصاد از يك تعادل پايدار پايينمي
مند از آنچه وقتي اقتصاد در طور نظامدر چنين مواقعي، نرخ رشدي وجود دارد كه به. رسدمي

  .نزديكي يا روي نقاط تعادلي بوده، متفاوت است
هايي كه در مجموعه اطالعاتي ما قرار دارند تخمين زده  كل براي كشور طور مجزا تابع توليددوم، به

  مند در طي اين گذارها وجود دارد يا خير؟گيرد كه آيا تفاوت نظام شود و مورد بررسي قرار ميمي
ازاي هر كارگر به هاي مربوط به توليد سرانه و توليد به شناسايي گذارهاي رشد با استفاده از داده

اگر يك . گيرد موجود است، صورت مي 3پنسيلوانيا يهاكه در جدول ري قدرت خريدقيمت براب
رود رشدي نزديك به نرخ پيشرفت فني جهان  انتظار مي ،اقتصاد در نزديكي تعادل پايدار خود باشد

را در نرخ رشد  ناميم و يك حد آستانه  مي باشد، از اين پس، اين نرخ رشد را   داشته
  .كنيم تعريف مي

 :شود كه دو شرط تحقق يابند شتاب در رشد زماني محقق مي

 .سال تجاوز كند 5در ميانگين   از  نرخ رشد كشور  -١

 .سال تجاوز كند 5هاي اين  در هر يك از سال نرخ رشد از   - 2

  :شودشناسيم كه دو شرط محقق  طور مشابه افت در رشد را وقتي ميبه
 .باشد سال كمتر از  5نرخ رشد متوسط در طي 

                                                                                                                   
1- Growth Collapses 
2- Growth Accelerations 
3- Penn World Tables 6.3 data set, http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt63/pwt63_form.php. 
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 .باشد ساله كمتر از  5هاي اين دوره  نرخ رشد در هر يك از سال

طور متناسب زيرا نرخ پيشرفت فني در بلندمدت به ،گيريمرا در نظر مي  در اينجا 
 .1درصد است 2شود كه تقريباً تواند با متوسط نرخ رشد بلندمدت اقتصاد آمريكا نشان داده  مي

  2.برگرفته از فرض تقارن است   =δفرض
هاي مقياس در  تري از صرفههدف آزمون اين است كه آيا كشورها تحت اين گذارها مالك قوي

هاي نسبت به مقياس با استفاده از  گذارند يا خير؟ تخمين بازدهي هاي خرد را به نمايش مي داده
تكيه بر وجود  ،توصيفي كه اثبات شد. شود صنعت بانك جهاني انجام ميهاي مربوط به بخش  داده

هاي  تواند با بازدهي تر، يك تابع توليد ميطور عموميبه. اثر سرريز مثبت در موجودي سرمايه دارد
  :تواند به شكل زير باشد يك تابع توليد صنعتي متعارف مي. مثبت در كار و سرمايه مشخص شود

)18(         
 

دهند كه با مسأله  دوگان اين مسأله را مورد تخمين قرار مي) 1963(مانند نرالو معمول، طوربه
 دست، تابع هزينه به)20(با داشتن راهبرد توليد مشخص در معادله . سازي هزينه سازگار استحداقل

  :آيد مي
)19 (          

  
بهاي اجاره  ،  توليد ناخالص داخلي كشور ، ، هزينه كل صنعت در كشور كه در آن
، يك است و در زمان  دستمزد پرداختي به نيروي كار در كشور  سرمايه، 

استفاده  ’ها از مالك  در ادامه براي مقايسه بين بازدهي(معيار براي بازدهي نسبت به مقياس است 
  . )’كنيم  مي

  :آيد دست ميبه) 22(معادله   با جايگزين كردن  
)20           (                            

          

                                                                                                                   
  .1998پرنته و پرسكات  - 1
ها تمام ماتريسكه از آنجايي. شوددستگاه معادالت در نظر گرفته مي منظور حلطورعمده كاربرد رياضي دارد و بهبهاين فرض  -  2

  .شوند كه قطري شدني هستندهاي متقارن در نظر گرفته مياتريسقطري شدني نيستند م
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كه (هاي فزاينده در تابع توليد  آيد كه درجه بازدهي دست ميبه) 17(فرضيه كليدي در معادله 
توان معادله  در اصل، مي. در طي گذارهاي رشد، بيشتر است) نشان داده شد) 20(در  توسط 

. آزمون كرد ،كنند يا نه آيا اين پارامترها در طول يك گذار رشد تغيير مي  را با ارزيابي اينكه) 20(
 هاي زير را با نمادهاي معرفي شده، دهيم و نسبت را كمي تغيير مي) 20(براي اين كار معادله 

  :كنيم جايگزين مي
 و مناطقي را كه تابع ، ،،،    و   

  :كنيم ، از ساير مناطق تفكيك مي هاي خود است  گذار بين تعادلتوليد درحال

)21     (  

فقر  هاي هاي فزاينده در صنعت نشانه وجود تله وجود بازدهي« ،فرضيه پژوهش بر اين قرار است
نسبت به  هاي فزاينده  تري از بازدهيهاي گذار رشد مالك قوي رو، بايد دورهازاين. »است

منظور آزمون اين فرضيه تنها كافي است ابراين، بهساير مناطق در تابع توليد را به نمايش بگذارند، بن
  :   كه نامساوي زير برقرار باشد

   

تواند اين باشد كه بين گذارهاي رشد نيز تفكيك قايل شويم  گزينه ديگر براي آزمون فرضيه مي
ها  صادهايي كه اقت و دوره اند، كه مناطقي كه كشورها سرعت در رشد داشتهطوريهب

به اين  21و از معادله  سازيمها متمايز  ، از ساير دورهاند، افت در رشد را تجربه كرده
  :برسيممعادله 

)22 (       
  

               ,                :بيازماييمو اين فرضيه را 
هايي كه شتاب در رشد يا افت در رشد دهد كه آيا توليد در دامنه آزمون اين فرضيه نشان مي

گذارد  نمايش ميهاي فزاينده را به  تري از بازدهيوجود دارد، نسبت به ديگر نواحي مالك قوي
  يا خير؟

اين نكته توجه  هاي بين كشوري ضروري است به  منظور تخمين يك تابع هزينه با استفاده از دادهبه
تواند ناشي  اين مي  تر از سطح توليد بالقوه خود توليد كند كهكرد كه ممكن است يك كشور پايين

ها اين ناكارايي. ها باشد كارايي از داليل مختلفي از جمله عوامل نهادي، سياسي يا ساير عدم
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توانند به توهم عدم تحدب در فناوري توليد منجر شوند كه در واقع، به اين واقعيت مربوط  مي
طور كه همان. كنند تر از ظرفيت بالفعل خود فعاليت ميشوند كه بعضي كشورها كامالً پايين مي

وسيله ا فناوري توليدي بهكانون توجه اين پژوهش معطوف شناخت اين نكته است كه آي
هاي فقر  و نه اينكه آيا تله(شود يا خير  هاي صعودي همسايگي گذارهاي رشد مشخص مي بازدهي

ها در اين  ، نشان دادن صريح اين ناكارايي)كنند يا خير تر نهادي عمل مياز طريق مسيرهاي پيچيده
مباكر و را كه توسط ك 1في توليدبراي انجام اين كار، روش مرزي تصاد. مطالعه حايز اهميت است

اين روش يك مدل خطاي تصادفي را در نظر . كنيم پيشنهاد شده است، اتخاذ مي) 2000(الول 
طورمعمول، نيمه نرمال، دارند، ها توزيع نامتقارن، به كارايي شود عدم گيرد كه در آن فرض مي مي

. كند نرمال استاندارد، پيروي مي طور معمولكه خطاي تصادفي از يك توزيع متقارن، بهدر حالي
تواند منفي  كارايي نمي  كارايي، توزيع نرمال منقطع داشته باشد، زيرا عدم منطق اين است كه عدم 

  :در اصل تابع توليد مورد استفاده شامل يك جمله براي ناكارايي نامتقارن است. باشد
logy logA αlogk βlogl γt ξ )23         (                                    

ها به يك تابع هزينه با دو جمله اخالل  فرض وجود عدم كارايي  كمباكر و الول نشان دادند كه
  :شود منجر مي

logc θ θ lny θ lnω  + θ t ν u )24                   (                    
شود داراي توزيع نرمال يكسان و مستقل از  متغيري تصادفي است و فرض مي  در اين رابطه، 

نيز متغيري تصادفي مستقل غيرمنفي و   . ، استiid2. ,هم، طي زمان و داراي توزيع 
به اين صورت كه با فرض سطح مشخصي از فناوري و . كننده ناكارايي فني در توليد استبيان
نيز داراي  شود  فرض مي. اش كمتر شود است ستاده مشاهده شده از مقدار بالقوهها، ممكن  نهاده

نمايي هاي مختلفي از جمله حداكثر راست اين مدل با استفاده از روش. است iid ,توزيع 
   .است استفاده شده ،قابل تخمين بوده كه در اين تحقيق از روش يادشده

 

                                                                                                                   
1- Stochastic Production Frontier 
2- Identity Independent Distribution 
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  تخمين مدلها و  دادهتوصيف  -3
  هاتوصيف داده - 3-1

كشور  20هاي صنعتي  يك مجموعه داده شامل داده براي تخمين مدل ارايه شده در اين مقاله از
جدول شماره يك، در ضميمه، جامعه آماري مورد استفاده در اين پژوهش را . استفاده شده است

، با توجه به محدوديت دوره زماني كه در اين تحقيق در نظر گرفته شده. كشد به تصوير مي
  . را پوشش دهد 2006تا سال  1980هاي موجود است و سعي شده كه از سال  داده
هاي تركيبي در سطح خرد براي هزينه كل عوامل  هاي الزم براي تخمين اين معادالت، داده داده

هاي صرف شده در  هزينه كل عوامل توليد در صنعت شامل هزينه. است توليد در صنعت 
وسيله ارزش واقعي جايگزيني ابزار و نهاده سرمايه به. نيروي كار است موجودي سرمايه و جذب

كه ارزش واقعي جايگزيني سرمايه در آمار و اطالعات شود، از آنجا  گيري ميتجهيزات اندازه
ها نيازمند  منظور محاسبه اين هزينهبه. اي مربوط به هزينه استفاده كرده بايد از داده ،موجود نيست

و ارزش اسمي تشكيل ثابت سرمايه در  داشتن اطالعاتي در خصوص بهاي اجاره سرمايه
هاي مربوط به نرخ دستمزد  هزينه صرف شده در نهاده نيروي كار با داشتن داده. هستيم 1كشورها
  .قابل محاسبه است و اشتغال  

طور آمار مربوط به اشتغال و هاي به نيروي كار و همينپايگاه اطالعاتي بانك جهاني تمام پرداخت
. فراهم ساخته است 2006تا  1980تشكيل سرمايه ثابت در كشورها را در مقياس صنعتي از سال 

البته شايان ذكر است . شده استبهاي اجاره سرمايه معادل نرخ بهره داخلي كشورها در نظر گرفته 
ها نامتوازن  رو، دادهها براي كشورهايي موجود نبود و ازاين ها براي برخي از سال كه برخي از داده

توصيف . دهد ها در مجموعه اطالعاتي ما را نشان مي ضميمه، تركيب داده 1جدول شماره . هستند
 .ارايه شده استضميمه،  2آماري متغيرهاي مورد اشاره در جدول شماره 

ها كه  با توجه به دوره زماني مورد استفاده در اين تحقيق و امكان وجود روند تصادفي در اين داده
ها و استنباط آماري غيرمعتبر منجر شود، وجود ريشه واحد با استفاده از آزمون  به تخمين تواندمي

استفاده از آزمون فيشر غيرمتوازن علت . مورد ارزيابي قرار گرفت ،هاي مورد استفاده فيشر در داده
 2اين آزمون كه براساس مادال و وو. مورد استفاده در اين تحقيق است) پانل(هاي تركيبي  بودن داده

هاي تركيبي غيرمتوازن را در مقابل فرض مانايي در داده 3شود، فرضيه ناماناييتعريف مي) 1999(
                                                                                                                   
1- Nominal Gross Fixed Capital Formation 
2- Maddala and Wu 
3- Non-stationary 
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 stata10افزار در نرم xtfisherنتايج اين آزمون با استفاده از دستور . دهدمورد بررسي قرار مي
دهنده نتايج اين جدول نشان. ضميمه، نشان داده شده است 3كه نتايج آن در جدول شماره  اجرا شد

هاي زماني در آن است كه فرض نامانايي متغيرهاي مورد بررسي يا وجود ريشه واحد در سري
  .شودنظر با قدرت رد ميهاي مورد داده

 
  نتايج تخمين تابع توليد كل صنعت - 3-2
هاي گذار  هاي نسبت به مقياس، در ابتدا دوره هاي فقر در كشورها و بازدهي منظور بررسي وجود تلهبه

شناسايي اين . شود در كشورها شناسايي و موقعيت هر كشور در بازه زماني مورد بحث مشخص مي
توليد ناخالص داخلي سرانه جمعيتي و توليد ناخالص داخلي سرانه هر كارگر ها با دو معيار  دوره

هاي گذار مشخص شدند، تابع هزينه كل در صنعت را براي  پس از اينكه دوره. شوند شناسايي مي
  .هاي نسبت به مقياس برسيم زنيم تا به برآوردي از بازدهيهاي موجود تخمين مي داده

 
  گذارهاي  شناسايي دوره -1- 3-2

هاي مورد مطالعه شتاب  درصد از كشور 75كننده آن هستند كه در معيار سرانه جمعيتي، نتايج پژوهش بيان
شود كه يك ميي يادآور .انددرصد افت در رشد داشته 30در رشد توليد ناخالص داخلي را نشان دادند و 

رو، جمع سر برد ازايني را در افت بها اي را در رشد و دوره تواند دوره كشور در بازه زماني مورد بحث مي
افت در رشد توليد  1998تا  1992كند؛ براي مثال، روسيه در بازه زماني  ها از يك تجاوز مي اين نسبت

با در نظر گرفتن توليد . شتاب در رشد را تجربه كرده است 2007تا  1999ناخالص داخلي داشته و از سال 
ها به  اين نسبت. كنند درصد تغيير مي 75و  60ها به ترتيب به  نسبتناخالص داخلي سرانه هر كارگر، اين 

با در نظر گرفتن . مراتب بيشتر از رشد جمعيت بوده استاين حقيقت اشاره دارند كه رشد در نيروي كار به 
كشورهايي كه در معيار . ازاي هر كارگر، بيشتر شاهد افت در رشد هستيم تا اينكه رشد محقق شودتوليد به

مانند كاستاريكا، در معيار  ،اندهاي رشد در توليد ناخالص داخلي را به نمايش گذاشته سرانه جمعيتي سال
در معيار . شود تنها شتابي در رشد صورت نگرفته است، بلكه افت در رشد مشاهده ميسرانه هر كارگر نه

ترين كشورها آيد مناسب ظر ميبرند و به ن سر ميسرانه جمعيتي چهار كشور بيشترين زمان را در رشد به
 14(و كره ) سال 17(، مالزي )سال 20(، تايلند )سال 24(از چين  :اندبراي فرار از تله فقر باشند كه عبارت

، )سال 17(، تايلند )سال 18(ايم، چين در معيار سرانه كاگر نيز همچنان شاهد رشد اين كشورها بوده). سال
  ).سال 13(و كره ) سال 15(سنگاپور 
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چهار گروه از كشورها در معيار سرانه جمعيتي مدت زمان بيشتري را در افت رشد توليد ناخالص  -
  ).سال 9(و كنيا ) سال 11(، اردن )سال 14(، اكوادور)سال 15(اند، كويت  سر بردههداخلي ب

ها افت در  كشورهايي كه اين گروه  با در نظر گرفتن توليد ناخالص داخلي هر كارگر تعداد سال - 
  ).سال 13(و كويت ) سال 13(، اردن )سال 18(، كنيا )سال 19(شود، اكوادور  بيشتر مي ،اندرشد داشته

) 1990 - 1994و 2002- 2007(سال شتاب در رشد را تجربه كرده است  11ايران در معيار سرانه جمعيتي  - 
، )1990- 1994(سال  5پري شده در رشد به هاي س ازاي هر كارگر سالو با مالك قراردادن معيار توليد به

هاي اخير ارتباطي  رسد شتاب صورت گرفته در رشد توليد ناخالص داخلي در سالبه نظر مي. يابد تقليل مي
  .با رشد نيروي كار نداشته و نشأت گرفته از داليل ديگري باشد

 

  تخمين تابع هزينه -2- 3-2
نتايج حاصل از  ،1شماره جدول . شود نتايج حاصل از تخمين تابع هزينه در دو جدول ارايه مي

را  هاي تابع مرزي تصادفي ، تخمين2دهد و جدول شماره  ي تابع هزينه را نشان ميها تخمين
  .ل هماهنگ باشدهاي تابع توليد ك تخمين دست آمده براي تابع هزينه بايد باهاي به تخمين. دهد ارايه مي

 شتابهاي گذار،  و سپس دورهشده آغاز ) 20(مشروح در معادله  هزينه ساده شروع تخمين از تابع
. شوند نشان داده مي )22(و ) 21(معادالت ه شده است كه به ترتيب با افزودبدان و افت در رشد 

يا آ  اينكه نظر از صرف دهد، را نشان مي )20( تخمين حاصل از معادله، 1جدول شماره  در 1ستون 
  .خيراند يا كشورها گذارهاي رشد را تجربه كرده

دهنده حضور بازدهي فزاينده نسبت به كه نشان است  برآورد شده   3123/0در اينجا 
معيار با ) 21(شود تخمين معادله  ، نمايش داده مي1آنچه در ستون دوم جدول شماره . مقياس در تابع توليد است
هاي  دست آمده در مورد مناطق غيرگذار، بازدهيهاي به تخمين. ازاي هر كارگر استتوليد ناخالص داخلي به

هاي  است و در مناطقي كه تابع توليد در حال گذار بين تعادل 0’ /3022نسبت به مقياس در اين مناطق  
ح اينكه هرچند تفاوت موجود اندك بوده، اما توضي(است   ’3351/0هاي مقياس برابر با   پايدار است صرفه

هاي گذار  رو، ما در پي توضيح اين هستيم كه بخش عمده تفاوت موجود در دورهقابل مالحظه است، ازاين
، تفاوت )اندهايي بوده است كه كشورها افت در رشد را تجربه كردههاي غيرگذار ناشي از دوره نسبت به دوره

هاي  تري از صرفهگذار بوده، مالك قويهايي كه تابع درحال ، بنابراين، در دوره)0229/0(قابل مالحظه است 
تر بر وجود مالك قويرو، فرضيه مورد آزمون مبنياند و ازاينمقياس نسبت به ساير مناطق را به نمايش گذاشته

  .شود يها پذيرفته م هاي فزاينده در تابع توليد صنعت حين گذار در تعادل براي وجود بازدهي
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 تابع هزينه )پانل(تركيبي هاي  تخمين - 1جدول 

  Ln(cost/r) :متغير وابسته (5) (4) (3) (2) (1)
5425/0  5441/0  5428/0  5441/0  5451/0   دستمزد 

**)0184/0(  **)0185/0(  **)0183/0( **)0185/0( **)0186/0(  

 توليد 7254/0 7679/0 7681/0 7679/0 7620/0
*)1323/0( *)1324/0( *)1325/0( *)1324/0( *)1301/0(  

 روند 0033/0 0035/0 0037/0 0035/0 0034/0
*)0020/0( *)0020/0( *)0020/0( *)0021/0( *)0020/0(  

 
0189/0- 

 
0189/0- 

 
 هاي گذار در توليد دوره

 )0100/0( *)0100/0(  

  
0015/0- 

 
 هاي رشد در توليد دوره -0040/0

)0090/0( *)01035/0(  

  
0177/0- 

 
 هاي افت در توليد دوره -0343/0

)0108/0( )1490/0(  

 عدد ثابت -9645/2 -3327/3 -4241/3 -3327/3 -3347/3
*)9959/0( *)9985/0( *)003/1( *)09985/0( *)9835/0(  

 تعداد مشاهدات 353 353 3535 353 353

 تعداد كشورها 20 20 20 20 20

 ضريب تعيين 7134/0 7065/0 7099/0 7065/0 7102/0

3123/0 3022/0 3019/0 3022/0 3785/0 
بازدهي نسبت به مقياس 

 )هاي غيرگذار دوره(

 3351/0  3351/0  
بازدهي نسبت به مقياس 

 )هاي گذار دوره(

  3044/0  3861/0 
بازدهي نسبت به مقياس 

 )هاي رشد دوره(

  3326/0  4469/0 
نسبت به مقياس بازدهي 

 )هاي ركود دوره(

  .برگرفته از محاسبات تحقيق -
  .درصد 1معناداري در سطح *** درصد و  5معناداري در سطح  **درصد،  10معناداري در سطح *  -
  .دهند روباست را نشان مي معيارهاي انحراف ازاعداد داخل پرانتز  -
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هاي افت  هاي گذار به دوره هر كارگر دوره، با احتساب توليد سرانه 1در ستون سوم جدول شماره 
در مناطقي كه تابع گذار . بيان شد) 22(شوند، يعني آنچه در معادله  و شتاب در رشد تفكيك مي

هايي كه شتاب در رشد توليد است و در محدوده 3019/0بازدهي نسبت به مقياس  ،نداشته
هاي غيرگذار  نسبت به محدوده هاي مقياس اندكي ناخالص داخلي صورت گرفته است، صرفه

 3351/0هاي افت در رشد، بازدهي نسبت به مقياس به  در دوره). 3044/0(بيشتر است 
در  ،بنابراين. هاي غيرگذار اختالف وجود دارد با محدوده 0304/0يابد، يعني به اندازه افزايش مي

توان نتيجه گرفت كه قسمت اعظم  ، مي)0329/0(دست آمده در ستون دوم، مقايسه با اختالف به
ها افت در رشد توليد  هايي است كه كشور هاي گذار و غيرگذار ناشي از دوره تفاوت بين دوره

 .شودها پذيرفته مي رو، فرضيه يادشده در رابطه با اين دورهاينازاند و ناخالص داخلي داشته

نتايجي است كه با در نظر گرفتن ، 1جدول شماره ) 5(و ) 4(هاي  دست آمده در ستوننتايج به
هاي گذار  ، در موردي كه دوره1در ستون چهارم جدول شماره . اند دست آمدهتوليد سرانه به

هاي مقياس به  هاي غيرگذار صرفه اند، در دوره هاي غيرگذار تفكيك شده طور عمومي از دوره به
 . هاي غيرگذار استه بيشتر از دور) 0329/0(اندازه 

و    3861/0هاي مقياس برابر با  اند، صرفه هايي كه كشورها شتاب در رشد داشته م، در دورهستون پنج
بوده كه در   4469/0برابر با  ،شودهايي كه افت در رشد توليد ناخالص داخلي مشاهده مي در دوره

  . ، افزايش داشته است 3785/0هاي غيرگذار  مقايسه با دوره
نكته قابل توجه در . دهد هاي مرزي تابع هزينه را نشان مي نتايج حاصل از تخمين ،2شماره جدول 

اينكه  با توجه به ! هاي بازدهي نسبت به مقياس كاهش يافته است ها اين است كه درجه اين تخمين
فقر در كشورها  هاي رو شدن با تلهها در نظر گرفته شده است احتمال روبه در اين مدل عدم كارايي

  . يابد ش ميكاه
ستون اول . كند ، تبعيت مي1، از روند طي شده در جدول شماره 2نتايج عنوان شده جدول شماره 

رقم . اندهاي گذار از غيرگذار جدا نشده اي است كه دوره شامل نتايج حاصل از تخمين تابع هزينه
ده كه در مقايسه با بو  1701/0هاي نسبت به مقياس در اين تخمين برابر با  مربوط به بازدهي

در ستون . اي كاهش يافته است طور قابل مالحظه، به)3123/0(، 1عدد متناظر در جدول شماره 
كه تابع در حال   هايي هاي غيرگذار كه از دوره هاي مقياس در دوره دوم عدد حاصل براي صرفه

هاي گذار  در دوره و 1574/0هاي پايدار بوده، تفكيك شده است، برابر با  گذار بين تعادل
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ها در سيستم،  شود كه حتي با در نظر گرفتن عدم كارايي مالحظه مي. است  1834/0برابر با 
  . هاي گذار هستيم هاي نسبت به مقياس در دوره تري از بازدهيشاهد مالك قوي

ترتيب هاي غيرگذار، شتاب در رشد و افت در رشد به  هاي مقياس در دوره در ستون سوم صرفه
ظاهر فرضيه مورد بحث با اتكا به نتايج ستون سوم به. 1757/0و  2016/0، 1868/0: اند ازعبارت

هاي  هاي رشد و افت در رشد با دوره كه با درنظر گرفتن معيار سرانه هر كارگر و با جداسازي دوره
با احتساب توليد  هاي چهارم و پنجم كه اند قابل پذيرش نيست، اما در ستوندست آمدهغيرگذار به

. شود دست آمده است، دوباره فرضيه يادشده پذيرفته ميناخالص داخلي سرانه جمعيت به
هاي غيرگذار، نتايج  هايي كه تابع گذار داشته است نسبت به دوره هاي مقياس در دوره صرفه

دوره و در  1574/0در دوره غيرگذار (تر است بزرگ 0265/0حاصل از ستون چهارم، به اندازه 
  ).1839/0گذار 
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  SFAهاي  تخمين - 2جدول 
  Ln(cost/r) :متغير وابسته (5) (4) (3) (2) (1)
  دستمزد 5433/0 5424/0 5414/0 5424/0 5409/0

*)0185/0( *)0185/0( *)0186/0( *)0185/0( *)0186/0(  

 توليد 8296/0 8640/0 8425/0 8640/0 8546/0
*)2023/0( **)2060/0( *)2047/0( **)2060/0( *)2070/0(  

 روند 0066/0 0067/0 0068/0 0067/0 00689/0
*)0083/0( *)0083/0( *)0085/0( *)0083/0( *)0085/0(  

 
019/0- 

 
0194/0- 

 
 هاي گذار در توليد دوره

*)0995/0( *)0995/0(  

  
0103/0- 

 
 هاي رشد در توليد دوره -0055/0

 
**)0091/0(  

  
0080/0 

 
 هاي افت در توليد دوره -0337/0

  
 عدد ثابت -6368/8 -9487/8 -7866/8 -9487/8 -0143/9

*)1665/1( *)2095/1( *)1665/1( *)2095/1( *)1712/1(  

 تعداد مشاهدات 353 353 353 353 353

 تعداد كشورها 20 20 20 20 20

 ضريب تعيين     

1701/0 1574/0 1869/0 1574/0 2054/0 
بازدهي نسبت به مقياس 

 )هاي غيرگذار دوره(

 1834/0  1839/0  
بازدهي نسبت به مقياس 

 )هاي گذار دوره(

  2016/0  2134/0 
بازدهي نسبت به مقياس 

 )هاي رشد دوره(

  1757/0  2564/0 
بازدهي نسبت به مقياس 

 )هاي ركود دوره(

  .محاسبات تحقيق: برگرفته از -
 

در   2054/0هاي مقياس عبارت است از  جوييآمده در ستون پنجم براي صرفهدست نتايج به
و در   2134/0هايي كه شتاب در رشد صورت گرفته است برابر با  دوره غيرگذار و در دوره

است كه  2564/0برابر با  ،هايي كه افت در رشد توليد ناخالص داخلي مشاهده شده دوره
هاي  هاي مقياس در صنعت مربوط به دوره مقدار برآورد شده براي صرفه شود بيشترين مشخص مي
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ها در تابع توليد  توان فرضيه پژوهش را در حالتي كه عدم كاراييرو، ميافت در رشد است و ازاين
  .اند نيز پذيرفتلحاظ شده

 
 گيري نتيجه -4

ارزيابي اين پديده در  هاي فقر در تحقيقات توسعه اقتصادي و سپس اين پژوهش به بررسي تله
آنچه در اين تحقيق ارايه شده، شامل يك انديشه ساده براي . پردازد سطح كالن اقتصادي مي

اين انديشه بر مشاهداتي تكيه دارد كه نشان . هاي فقر در فرآيند توسعه است ارزيابي نقش تله
هاي چندگانه  اس تعادلهاي فزاينده اس عنوان يكي از اَشكال بازدهيدهند سرريزهاي مثبت به مي

  . هاي فقر ضروري است بوده كه براي بروز تله
هاي صنعتي بانك جهاني براي يك  هاي فزاينده در بخش صنعت با استفاده از داده تخمين بازدهي

هاي  فرضيه نخست تحقيق كه به نقش بازدهي. كشور منتخب صورت گرفته است 20نمونه شامل 
كند با توجه به نتايج حاصل شده مورد پذيرش قرار  ي فقر اشاره ميها فزاينده در خلق و ايجاد تله

هاي تركيبي تابع توليد كل صنعت مشاهده  دست آمده از تخمين دادهبراساس نتايج به. گيرد مي
 هايياند نسبت به دورهناخالص داخلي داشته هايي كه افت در رشد توليدشود كه كشورها در دوره مي

 اند،هاي فزاينده را در صنعت به نمايش گذاشته تري از بازدهياند مالك قويداشتهكه شتاب در رشد 
  .تر استفقر در اين محدوده محتمل هاي  رو، حضور تلهاينزا

ها در كشورها انجام داديم، تخمين  تخمين ديگري كه با در نظر گرفتن امكان حضور عدم كارايي
تنها تفاوت اين برآورد با برآورد قبلي در كاهش حاصل از برآورد مرزي تابع هزينه بود كه 

ها از تمام  اين واقعيت است كه اگر كشور دهنده هاي ناشي از مقياس بود و نشان بازدهي
به اين ترتيب . هاي موجود بهره گيرند، احتمال كمتري وجود دارد كه به تله فقر دچار شوند ظرفيت

 .هاي فقر هستند هترين عامل بروز تلبيكاري عوامل توليد اصلي

توانند ناشي از  هاي در مقياس مي جويياكوادور، اردن و كويت صرفهمانند در مورد كشورهايي 
هاي توليد  هاي پايين ظرفيت در دامنه ،به عبارت ديگر ،باشدهاي افت در رشد اقتصادهاي آنها  دوره
به اين ترتيب اين احتمال وجود دارد كه  .كنند كار مي) به دليل بيكاري گسترده عوامل توليد(خود 

اين كشورها در يك دور خودتقويتي وارد شوند كه كمبود اوليه درآمد به كمبود بيشتري در 
هاي مقياس در صنعت در  بر وجود صرفهاي مبني از سوي ديگر، ضابطه. وري تبديل شود بهره



 167هاي فقر در اقتصاد متكي به منابع طبيعي ايران     تله

 
 

اين نكته . يافت نشد ،و مالزي اند مانند كره، چينكشورهايي كه شتاب در رشد را تجربه كرده
  هاي فزاينده در صنعت دليل رشد معجزه كننده آن است كه به احتمال اين تصور كه بازدهيبيان

هاي  كه بازدهي به هر حال، اين فرضيه . ها سازگار نيست آسياي شرقي است با اين دادهآساي 
هاي رشد اقتصادي باشند،  معجزه ها از قبيل كشاورزي، ممكن است دليل اين فزاينده در ساير بخش

  .وجود دارد
هاي فقر اشاره  فرضيه اصلي و مهم اين تحقيق كه به اثر وجود منابع طبيعي در ايران بر رهايي از تله

ازاي هر كارگر و سرانه جمعيتي مورد كند با استفاده از دو معيار توليد ناخالص داخلي به مي
 1994تا ) 1369( 1990هاي  ايران در سالمعيار سرانه  با مالك قرار دادن. ارزيابي قرار گرفت

توانسته است به رشد توليد مالحظه شد كه ايران ) 1386( 2007تا  ) 1380( 2001و ) 1373(
هاي اخير صورت  كه با معيار سرانه هر كارگر شتابي در سال، در حاليناخالص داخلي شتاب بخشد

 ناشي ازتوانند  مي هاي اخير ر رشد توليد در سالهاي صورت گرفته د داليل شتاب. نگرفته است
تزريق وجوه حاصل از استقراض خارجي به اقتصاد كشور و به و هاي نفتي  افزايش تدريجي درآمد

وري به هر حال، شتاب صورت گرفته، به بهره .ها باشند گذارينتيجه رسيدن بعضي از سرمايه
هاي قوي موجود در ايران بوده كه متأثر ظرفيتكارگر ربطي نداشته و داليل مطرح شده ناشي از 

   .هاي نفتي بوده و در مجموع ايران را در رهايي از تله فقر ياري كرده است از درآمد
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  هاپيوست
  تركيب داده ها - 1جدول

  هاي پانل ها در داده تعداد سال  سال پاياني  سال آغازين  كشور
  7  2005  1999  آذربايجان
  10  2005  1996  بنگالدش
  24  2006  1983  چين

  24  2006  1983  كاستاريكا
  23  2005  1983  اكوادور
  16  2005  1989  مصر

  24  2006  1983  سالوادورال
  12  2006  1995  هنگ كنگ
  16  2005  1989  مجارستان
  24  2007  1984  ايران

  16  2005  1990  رژيم اشغالگر قدس
  23  2005  1983  ژاپن
  19  2005  1987  اردن
  23  2005  1983  كنيا
  24  2006  1983  كره
  16  2005  1990  كويت
  13  2005  1993  مالزي
  11  2005  1995  روسيه
  16  2005  1990  سنگاپور
  23  2005  1983  تايلند
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 رهاتوصيف آماري متغي - 2جدول 

Variable Mean Std.Dev.  Min Max 

overall 
Between 
within 

1.14e+11 2.92e+11 
1.36e+10 
2.91e+11 

8.27e+08 
9.28e+10 
-2.59e+10 

1.47e+12 
1.41e+11 
1.44e+12 

overall 
Between 
within 

4.313112 7.229874 
1.509666 
7.079419 

-35.4 
0.9060414 
-31.99293 

31.47973 
6.193179 
30.77041 

overall 
Between 
within 

1.81e+07 2.64e+07 
1191816 
2.64e+07 

160023.5 
1.58e+07 
-1611220 

1.05e+08 
2.00e+07 
1.03e+08 

overall 
Between 
within 

3.13e+08 2.85e+09 
8.57e+08 
2.72e+09 

-4.26e+09 
-3.34e+08 
-3.66e+09 

3.23e+10 
3.25e+09 
2.94e+10 

overall 
Between 
within 

16956.47 11343.55 
2129.356 
11177.06 

1328.98 
13575.53 
-1466.37 

50759.56 
22487.5 
47559.78 

 
 

  آزمون ريشه واحد -3جدول
  نام متغير يافتهفولر تعميم -آزمون ديكي نتيجه

 Prob > 2 =0.007 Lc ريشه واحد ندارد

 Prob > 2 =0.007 Lw ريشه واحد ندارد

 Prob > 2 =0.000 Ll ريشه واحد ندارد

 Prob > 2 =0.0228 Lk ريشه واحد ندارد

   .انجام شده است  STATAافزار  در نرم Xtfisherاين آزمون با استفاده از دستور*
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