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اقتصاددانان است.فصلنامه علمی دانشجویی  ابزارهای  از مهم ترین  اقتصادی  ازآنجایی که مطالعه وتحلیل مسائل 

»توسعه اقتصادی« از مهر ماه 1397 فعالیت خود را برای ارتقاء این دو مهم آغاز کرد. اینک اولین شماره از نشریه 

را تقدیم نگاه اندیشمند ونکته سنجتان کرده ایم که شامل گزیده ای از مطالب مرتبط با علم اقتصاد است که توسط 

 ،1776 سال  از  اینکه  وجود  با  گرفته اند.  قرار  بررسی  مورد  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  اقتصاد  رشته  دانشجویان 

علم اقتصاد علمی جدا از سایر علوم معرفی شد.؛ برخی صاحب نظران، آن را مرتبط با بسیاری از علوم می دانند.

رشته هایی نظیر اقتصاد سالمت واقتصاد هنرو...از این دست موضوعات میان رشته ای هستند که زمینه های مناسبی 

مسائل  به  یاد شده  موضوعات  وبررسی  معرفی  بر  فراهم ساخته اند. عالوه  اقتصاد  علم  وگسترش  تحقیق  برای  را 

دیگری از قبیل معرفی انواع اقتصاد، جهانی شدن، پولشویی و... پرداخته شده است.

امیدواریم اساتید محترم وتمام خوانندگان فرهیخته نشریه، با ارائه نقطه نظرات کارشناسانه خود ما را در ارتقاء هر 

چه بیشتر نشریه یاری نمایند. در پایان الزم می دانم از معاونت فرهنگی واجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی، انجمن 

علمی دانشجویی اقتصاد ،نویسندگان بزرگوار وتمام کسانیکه در انتشار این شماره از نشریه ما را یاری کردند تشکر 

نمایم، که اگر حضور پشتیبانی گرم آنان نبود هیچگاه این نشریه منتشرنمی شد.

سخن سردبیر

باآرزوی موفقیت

الهام عبدی

سردبیر
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آنچه باید بدانیم- توسعه اقتصادی
رقیه قلی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد-گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

كیفیت  بشر،  فهم  و  دانش  سطح  افزایش  با  دور،  بسیار  سالیان  از 
بعد  بوده است.  ارتقا  و  بهبود  او همواره در حال  و وضعیت زندگی 
انقالب  آن  متعاقب  و  )رنسانس(  اروپا  فرهنگی-اجتماعی  انقالب  از 
صنعتی، موج پیشرفت های شتابان كشورهای غربی آغاز گردید. تنها 
كشور آسیایی كه تا حدی با جریان رشد قرن های نوزده و اوایل قرن 
بیستم میالدی غرب همراه گردید كشور ژاپن بود. بعد از رنسانس كه 
انقالبی فكری در اروپا رخ داد، پتانسیل های فراوان این ملل، شكوفا 
و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران، كشورهای شرقی روند 
روبه رشدی را تجربه نكرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته 
بعضاً حركت های مقطعی و موردی در این كشورها صورت گرفت اما 
از آنجاییكه با كلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب كافی را نداشت 
و مورد حمایت واقع نگردید، به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی 
خان امیركبیر در ایران، نمونه ای از این دست است. مباحث توسعه 
اروپایی  از قرن هفدهم و هجدهم میالدی در كشورهای  اقتصادی 
مطرح گردید. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این كشورها توام 
با تصاحب بازار كشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی 
كوتاه، شكاف بین دو قطب پیشرفته و عقب مانده عمیق شده و دو 
طیف از كشورها در جهان شكل گیرد: كشورهای پیشرفته )یا توسعه 

یافته( و كشورهای عقب مانده )یا توسعه نیافته(. با خاموش شدن

 آتش جنگ جهانی دوم و شكل گیری نظمی عمومی در جهان )در كنار 
به استقالل رسیدن بسیاری از كشورهای مستعمره ای(، این شكاف به 
خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سوال اساسی مواجه 
ساخت كه ”چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر 
می برند و بعضی در رفاه كامل؟“. از همین دوران اندیشه ها و نظریه 
از مردم  این دوران, بسیاری  های توسعه در جهان شكل گرفت. در 
و اندیشمندان، چه در كشورهای پیشرفته و چه در كشورهای جهان 
سوم، تقصیر را به گردن كشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. 
بعضی نیز مدرن نشدن )حاكم نشدن تفكر مدرنیته بر تمامی اركان 
شدن  ”مدرن  و  دانستند  می  اصلی  علت  را  سنتی(  جوامع  زندگی 
وجود  نیز  دیگر  بعضی  دانستند.  می  راهكار  تنها  را  غرب“  به سبك 
حكومت های فاسد و دیكتاتوری در كشورهای توسعه نیافته و ضعف 
های فرهنگی و اجتماعی این ملل را مسبب اصلی معرفی می نمودند. 
عده ای هم ”دین“ یا حتی ”ثروت های ملی“ را علت رخوت و عدم 
این ملل تلقی می نمودند. به هر تقدیر این كه كدام  حركت مثبت 
)یا كدامین( علت )یا علت ها( اصلی و یا اولیه بوده است ویا اینكه در 
هر نقطه از جهان، كدامین علت حاكم بوده است از حوصله این بحث 

خارج است.

”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی 

اعم از ظرفیت های فیزیكی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد 

كمی تولید حاصل خواهد شد اما در كنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول 

خواهند شد، نگرش ها تغییر خواهد كرد، توان بهره برداری از منابع موجود 

انجام  جدیدی  نوآوری  روز  هر  و  یافته،  افزایش  پویا  و  مستمر  صورت  به 

خواهد شد. بعالوه می توان گفت تركیب تولید و سهم نسبی نهاده ها نیز در 

فرآیند تولید تغییر می كند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی تواند 

اتفاق بیفتد. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی  از آن  تنها در یك بخش 

انسان، پدیده ای كیفی است )برخالف  به  بلكه بدلیل وابستگی آن  ندارد 

رشد اقتصادی كه كامالً كمی است( كه هیچ محدودیتی ندارد .

افزایش ثروت و رفاه مردم  اول,  اقتصادی دو هدف اصلی دارد:   توسعه 

ایجاد اشتغال، كه هر دوی این اهداف  جامعه )و ریشه كنی فقر(، و دوم، 

در كشورهای  اقتصادی  توسعه  به  نگاه  است.  اجتماعی  عدالت  راستای  در 

توسعه  كشورهای  در  است.  متفاوت  نیافته  توسعه  كشورهای  و  پیشرفته 

در  حالیكه  در  است  مردم  امكانات  و  رفاه  افزایش  اصلی  هدف  یافته، 

اجتماعی  عدالت  افزایش  و  فقر  كنی  ریشه  بیشتر  مانده،  عقب  كشورهای 

مدنظر است.

اهداف توسعه اقتصادی تعریف توسعه اقتصادی

آنچه باید بدانیم- توسعه اقتصادی
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كشور های توسعه یافته ، عواملی را به عنوان عوامل توسعه یافتگی برگزیده اند ، و از این عوامل برای سنجش میزان فاصله ی كشور های توسعه نیافته و یا 

در حال توسعه با خود بهره می گیرند. برخی از مهم ترین شاخص های توسعه عبارت اند از :

1- شاخص درآمد سرانه 
از تقسیم درآمد ملی )تولید ناخالص داخلی( یك كشور  به جمعیت آن به 

دست می آید كه نشان می دهد  متوسط درآمد یك فرد جامعه در طول 

یك سال چه قدر است . كشورهای توسعه یافته درآمد سرانه باال تری 

برقرار  امر  این  اما عكس   . دارند  توسعه  حال  در  به كشورهای  نسبت 

نیست. یعنی ممكن است كشوری در حال توسعه باشد اما درآمد سرانه 

باالیی داشته باشد )مثل امارات متحده عربی(

برابر  خرید«  »قدرت  لحاظ  از  در سال 2000  ایرانی  هر  درآمد سرانه 

جهان  رتبه ۷۴  در  این سرانه  با  ایران  است.  بوده  آمریكا  دالر   ۸۷00

قرار می گیرد. )به نقل از مجله اكونومیست 2001( این در حالی است 

كه تولید ناخالص داخلی ایران در رتبه 1۷ جهانی جای دارد. ) به نقل از 

سازمان اطالعاتی امریكا و صندوق بین المللی پول(

برای نمونه طبق اعالم بانك جهانی در سال 2006 میزان ناخالص داخلی 

ایران 22۸۸9 میلیون دالر  بوده است.

ایران در سال جاري)2010( شاهد   ، بانك مركزی همچنین  به گزارش 

با 33۷ میلیارد و 900 میلیون دالر خواهد  ناخالص داخلي برابر  تولید 

بود.

2- شاخص برابری قدرت خرید 
با توجه به این كه قیمت ها در جوامع مختلف قابل مقایسه نیست ، از این 

شاخص استفاده می شود . به این ترتیب كه ابتدا مقدار تولید كاالهای 

آن كشور در قیمت جهانی ضرب می شود و سپس تولید ناخالص ملی و از 

این طریق درآمد سرانه محاسبه می شود. این كار باعث می شود امكان 

مقایسه ی در آمد سرانه بین دو كشور فراهم شود.

برابر   2006 سال  در  ایران  در  ملی  ناخالص  تولید  میزان  مثال  برای 

قدرت  برابری  شاخص  طریق  از  محاسبه  طبق  دالر  میلیون    ۵۴020۷

خرید بوده است . كه این میزان برای ایاالت متحده امریكا 12۴09۴6۵ 

میلیون دالر بوده است. درآن سال ایران در رتبه بیست و یكم كشورهای 

جهان قرار داشته است. 

سال  در  خرید  قدرت  برابري  شاخص  براساس  ایرانیها  سرانه  درآمد 

2001 میالدي ۷0۷1 دالر بوده است كه به ۸۷6۷ دالر در سال 200۴ 

میالدي افزایش یافت.  میزان درآمد سرانه ایرانیان براساس شاخص 

به 11 هزار و 2۵0 دالر  برابري قدرت خرید  در سال 200۸ میالدي 

جمهوری  روزنامه  از  نقل  به  امریكا  اطالعاتی  سازمان  )گزارش  رسید. 

اسالمی(

شاخص سرانه قدرت خرید هر ایراني در سال 2009  طبق اعالم وزیر 

اقتصاد 12  هزار و ۵00 دالر بوده است. )خبرگزاری ایسنا(

شاخص های توسعه اقتصادی 

آنچه باید بدانیم- توسعه اقتصادی 

منابع:
1- آمارهای صندوق بین المللی پول

2- گزارش های سالیانه بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران

3-پایگاه های خبری ایران ، اقتصاد نو ، تابناک ، آفتاب ، همشهری آن الین و...
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انگلستان  ثروت  درافزایش  را  آن  ونقش  داخلی  تولید  خود  دركتاب  مان  توماس 

مورد بحث قرار داده ومی نویسد :«انگلستان كشور ثروتمندی است ولی اگر زمین 

های لم یزرع آن به كشت توتون، كنف، كتان وسایر محصوالتی كه ازخارج خریداری 

میشود اختصاص داده شود ثروت آن بیشتر خواهد شد.وی همچنین توصیه می 

كند كه كاالهای صادراتی انگلیس به وسیله كشتی های انگلیسی حمل شوند تاحق 

بیمه وكرایه حمل نصیب خود مردم انگلستان شود.«

توماس مان به جای توجه به تراز بازرگانی جداگانه باهر كشوربه تراز بازرگانی 

باكشورهای  خود  دربازرگانی  باید  انگلستان  كه  معنی  این  .به  دارد  توجه  كلی 

خارجی درمجموع تراز بازرگانی به دست آورد نه با یك به یك كشورها.بنابراین 

اگرانگلستان دربازرگانی بایك به یك چند كشور كسر ترازبازرگانی پیداكرد ولی 

درمجموع تراز بازرگانی مثبت داشت وبازرگانی برای آن سودآوربوده است.

مان بیش ازآنكه به تولید توجه داشته باشد به تجارت اهمیت می دهد ومی 

گوید:«اگردادوستد درهر صورت سودمند بود باید دردرجه اول به كارتجارت 

پرداخت.«

كه  نتیجه عجیب رسید  این  به  مان  توماس  خارجی  بازرگانی  به  توجه شدید  با 

تجارت  درداخل كشورباعث  افزایش ثروت نمی گردد ومی نویسد:

»ما یا درداخل با  یكدیگر تجارت می كنیم یا با خارج اگربین خود تجارت كنیم 

ثروتی به كشورمااضافه  نمی شود زیرا نفع یكی مستلزم ضرر دیگری است ولی 

اگر باخارج تجارت داشته باشیم درآن صورت است كه ثروتمند می شویم.«   

منابع:
انتشارات  تهران،  اول  جلد  اقتصادی،  عقاید  تاریخ   ،13۴6 حسین،  وحیدی، 

كتابخانه  سنایی،۵3-۵0

توماس مان دردفاع ازروش های كمپانی هند شرقی درمورد صدورطال برای پرداخت 

قیمت كاالها، بازرگانی چندجانبه رابیش ازبازرگانی دوجانبه مورد اهمیت قرار داده 

ومی نویسد:

آنها  ولی  است  نیازمند  آنها  كاالهای  به  انگلستان  كه  هستند  كشورها  »...برخی 

بلعكس كمتر كاالهای انگلیسی مصرف می كنند وازاین جهت انگلستان مجبوراست  

برای خرید كاال ازاینگونه كشورها درمقابل پول بپردازند.حال اگر تجارت به همین 

طال  باشد،صدور  داشته  فزونی  برواردات  وصادرات  یابد  ادامه  جانبه  همه  طریق 

درازای خرید كاال كه دراین كشورها تحقق می یابد بالمانع است.«

نظریه هارود دوماربازرگانی خارجی )ادامه(

مسئله صدور طال

اقتصاد بازرگانی

اقتصاد بازرگانی
رقیه قلی زاده

مان درسال 1621كتابی تحت عنوان »بحثی درباره تجارت انگلستان با هند شرقی« منتشر كرد.وی دراین كتاب می نویسد :«مادامی كه صادرات كل نسبت به واردات كل فزونی 

داشته باشد خروج پول ازكشورازطریق هریك ازرشته های تجارتی زیانی دربرندارد.«

درسال 1630 توماس مان كتاب معروف »خزانه داری انگلستان به وسیله تجارت خارجی« رانوشت  ونظریات مركانتیلیستی خود راشرح داد كه پس ازمرگ وی توسط پسرش 

انگلستان  امپراطوری  خزانه  وافزایش  كردن  ثروتمند  »وسائل  شامل  كه  گرفت  قرار  مان  توماس  توجه  مورد  اقتصاد  اساسی  مسائل   كتاب  این  دوم  یافت.درفصل  انتشار 

»و«چگونگی ثروتمند شدن امپراطوری »تجزیه وتحلیل شده است،مان برای رسیدن به این هدف ها می نویسد:«امپراطوری انگلیس با تولید كاال ویااندوختن سرمایه ثروتمند 

نمی شود بلكه تنها راه افزایش ثروت امپراطوری فزونی صادرات برواردات است.

البته كشوری كه بخواهد كاال صادركند باید تولید نماید ولی تولید به خودی خود مهم نیست بلكه این كارباید در راه فكری بزرگتر كه اندوختن طال باشد انجام گیرد.«

بازرگانی خارجی
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اقتصاد گردشگری
رقیه قلی زاده

دنیای امروز دنیای تحوالت سریع وگسترده درتمام ابعاد است. تجارت جهانی درابتدای 

هزاره سوم نیز ازاین قاعده خارج نیست ودرسطحی گسترده وباسرعت هرچه تمام 

ترمتحول شده است. حال وهوای امروز تجارت ناشی ازجهانی شدن آن دارد، فرایندی 

كه منجر به حضور ورقابت تنگاتنگ ظرفیت های مختلف تجاری شده است.

واقتصاد  المللی  بین  پیونداقتصاد  حلقه  ملی،  اقتصاد  رشد  موتور  عنوان  به  تجارت 

ملی است. دركشورایران علی رغم اقداماتی كه درجهت رشد تجارت خارجی وحضور 

بیشتردربازارهای جهانی صورت گرفته است،متاسفانه به لحاظ اصرارنابجا واتكای 

بیش ازحد به سیستم سنتی ،هنوزكه تحوالتی كه متناسب با شان وجایگاه ایران درصحنه تجارت بین المللی باشد به وجود نیامده است. بهره گیری ازبرنامه ریزی ها، سیاست 

گذاری ها، ابزارها، شیوه ها وروندهای نوین تجارت بین المللی رویكردی است كه باید مورد توجه فعاالن عرصه تجاری قرار گیرد.

درحــال حاضرصنعــت گردشــگری بــه مهمتریــن فعالیــت اقتصــادی جهــان پــس ازصنایــع نفــت وخودروســازی تبدیــل شــده اســت. براســاس مخــارج ســاالنه گردشــگری درســطح جهانی 

بالــغ بــر2000 میلیــارد دالراست.دربســیاری  گــزارش ســازمان جهانــی گردشــگری)UNWTO( ازكشــورها صنعــت مســافرت وگشــت بــه صــورت منبــع اصلــی ایجــاد كاردرآمــده 

وجمعیتــی بالــغ بــر100 میلیــون نفررادرســطح جهانــی بــه اشــتغال واداشــنه اســت.

ازلحــاظ اقتصــادی، ســهم گردشــگری درتولیــد ناخالــص داخلــی كشــورمان 3/۴ درصد،دراشــتغال زایــی درحــدود ۵۴1000 شــغل مســتقیم وغیرمســتقیم ودرصــادرات غیــر نفتــی 

درحــدود 1۴ درصــد بــرآورد شــده اســت.این وضعیــت بیانگرضعــف عمومــی ایــن بخــش ازنظــر مدیریــت، تبلیغــات ، ســاختارحقوقی ونیــز ارتبــاط ضعیــف آن بــا ســاختار صنایــع 

كشوراســت.

استفاده صحیح ازپتانسیل ها وظرفیت های جهانگردی ایران می تواندسودی معادل 

دوبرابرذخایر نفتی رابه كشورسرازیر كند. آمارها نشان می دهد كه بین ۴00 تا600 

دالرازدرآمد كشورها تاسال 200۵ ازصنعت جهانگردی تامین می شود  كه متاسفانه 

درآمد  كسب  دراین  كشورمان   ، ایران  طبیعی  های  وویژگی  تاریخی  جایگاه  علیرغم 

جایگاهی ندارد.

اگرما با توجه به مزایای صنعت جهانگردی وتاثیراقتصادی توسعه این صنعت در درآمد 

دست  جهان  جهانگردی  صنعت  ازدرآمد  درصد   30 به  تنها  بتوانیم  زایی  واشتغال 

.نگاه  كنیم  كشوروارد  رابه  دوبرابرذخایرنفتی  سودی  ساالنه  توانیم  می  پیداكنیم، 

اقتصادی به صنعت جهانگردی می تواند تمامی جوانب فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ... 

آن رانیز دربرگیرد، چراكه الزمه توسعه این صنعت وچرخه اقتصادی آن در درجه اول 

مهیاكردن بسترها درابعاد دیگر آن است.

سیاسی،   ، علمی  ابعاد  تمامی  كشور  اقتصادی  های  دراولویت  جهانگردی  قراردادن 

اجتماعی وفرهنگی را پوشش می دهد وحتی برگزاری انواع تورهای علمی، ادبی،هنری 

را با مزیتهای خاص خود وبه ویژه منافع اقتصادی دركشور بهینه می كند.

اقتصاد گردشگری
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برای توسعه جهانگردی كشورمان وقرار گرفتن درردیف یكی از قظب های جهانگردی منطقه وجهان درمرحله نخست باید نگاه دولت ومردم را به این صنعت تغییرداد وسپس برای تامین 

امكانات وزیر ساخت ها وهمچنین پیاده سازی یك الگوی موفق جهانگردی دركشورگام برداشت. درصنعت جهانگردی دنیا هرروز تحوالت جدیدی رخ می دهد كه باوجود روند ضعیف این 

صنعت دركشورما میزان عقب ماندن ما درایران بخش افزایش می یابد.

باقرار دادن جهانگردی درردیف كاالهای صادراتی غیرنفتی وتوجه به این صنعت در برنامه ریزی وسیاستگذاری های كالن اقتصادی می توانیم به كسب درآمد اقتصادی  همچنین 

ازجهانگردی امیدوارباشیم.

با توسعه فعالیت های جهانگردی زمینه برای ایجاد اشتغال فراهم می شود واین امر برای كشورهای كه با جمعیت جوان  ومتقاضی روبه رو هستند بسیارمفید است.

منابع:
1- http;/unwto.org/ 

2- http;/www.ichto.ir

اقتصاد بازرگانی
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اقتصاد رفتاری
رقیه قلی زاده

اگر كمی به تعریف علم اقتصاد توجه كنم ،درمی یابیم كه ازپایه ای ترین چالش های موجود ،مسئله »انتخاب« است .این انتخاب ریشه درتصمیم گیری های افراد 
دارد.درتئوری های اقتصاد كالسیك ،تصمیم گیری براساس معیارهای معینی انجام می شود كه یكی ازاصلی ترین معیارها ،عقالیی بودن فرد است. 

حال اگربخواهیم كمی ازعلم اقتصاد فاصله بگیریم وبه علم روانشناسی )علم مطالعه رفتارها وفرایند های ذهن انسان( نزدیك شویم ، درمی یابیم كه درک فرد ازمحیط 
پیرامون می تواند باخطا همراه باشد.به طورمثال زمانیكه فرد ترجیحات خاصی دارد موجب می شود تصمیمات نادرستی بگیرد ،ویا ممكن است به اطالعات به دست 

آمده ازمحیط اطراف اعتماد بیش ازحد داشته باشد.
دراین شرایط فرد نمی تواند عقالیی تصمیم بگیرد ،كه این موضوع خالف فرضیه عقالیی بودن فرد دراقتصاد كالسیك است وهمین امرموجب خواهد شد كه بسیاری 

ازنظریه ها تغییركنند ونقدهای فراوانی به آن ها وارد شود.

درحال حاضر روان شناسی دیگر تنها به ابعاد ماورا ذهن انسان نمی پردازد،بلكه به 

اهمیت  نیز  گیری  وتصمیم  محیط  متفاوت شناخت  وفرآیند های  درباره ذهن  مطالعه 

ویژه ای می دهد.همین مسئله میتواند پلی باشد برای ارتباط اقتصاد وروان شناسی 

.یكی ازشاخه های روانشناسی كه به مطالعه ذهن ،نحوه كسب اطالعات افراد ونمایش 

آن درمحیط پیرامون می پردازد، روان شناسی شناختی است.

درعلم اقتصاد به وسیله ی روان شناسی شناختی می توان بافرایند شناخت وتصمیم 

گیری افراد آشنا شدوخطاها وسوء گیری هایی كه به طور معمول دراین فرایند اتفاق 

می افتند راشناخت.این امر باعث می شود كه دید واقع گرایانه ای به عملكرد انسان 

درموقعیت های متفاوت به دست بیاید.

ازادغام علم اقتصاد وروان شناسی شناختی ،شاخه ای ازعلوم بین رشته ای به نام 

واقعی  غیر  فروض  تعدیل  به  كه  یاید  می  وجود  به  رفتاری(  )مالی  رفتاری  اقتصاد 

تئوری های اقتصاد نئوكالسیك بادستاورد های روان شناسی شناختی می پرازد.

در۵0 سال اخیر توجه به مسائل روان شناسی دراقتصاد پیشرفت چشمگیری داشته 

است. اما الزم به ذكر است كه درسال های قبل ازدهه 20 میالدی نیز اقتصاددانان 

گیری  باشكل  20ام  درقرن  اما  شدند،  می  مند  بهره  خود  درنظریات  ازروانشناسی 

دوجریان متفاوت روش تحقیق ،اقتصاد وروان شناسی ازیكدیگر جداشدند.

یكی ازعوامل جدایی اقتصاد وروان شناسی مربوط  به نظریه پردازانی است كه سعی 

داشتند اقتصاد رادرقالب ریاضیات مدل سازی كنند .درحالیكه روان شناسان سعی 

انسان  آن ها  كنند. درواقع  بیان  برپایه مشاهدات حسی  را  تانظریات خود  داشتند 

شكل  متفاوت  های  وفرمول  ریاضیات  برپایه  اقتصادی  رامحورنظریات  حسی  وابعاد 

گرفته بود كه همین تفاوت دربیان نظریات باعث جدایی اقتصاد وروان شناسی شده 

است.

رابا  اقتصادی  های  پدیده  داشتند  سعی  اقتصاددانان   19۵0-19۴0 های  دردهه 

فرض آنكه انسان هادرشرایط متفاوت عملكردها وتصمیمات متفاوتی خواهند داشت 

كه ممكن است عقالیی نباشد. به همین علت درطی این سال ها جدایی اقتصادوروانش 

شناسی پایدار ماند.

منابع:
1- مبانی اقتصاد ومالی رفتاری، علی سعیدی، سید محمد جواد فرهانیان،انتشارات 

بورس، چاپ دوم ،139۴

Prospect  theory :an Analysis of Decision making under Risk “,kahneman,D.

and A.Tvresky)1979(,Econometrca                

اقتصاد رفتاری
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معرفی اقتصاد رفتاری تیلر
مهدی غالمی

ریچارد تیلر زاده ی 12سپتامبر 1945 استاد و پژوهشگر اقتصادی اهل ایاالت متحده آمریكا است و همچنین پروفسور و استاد علوم رفتاری و اقتصاد در دانشكده 
بازرگانی دانشگاه شیكاگو است. ریچارد تیلر در اورنج شرقی نیوجرسی متولد شد. مادر او معلم بود، و پدرش آلن در حساب ارزیابی مالی در نیوآرک نیوجرسی بود. 
خانواده ریچارد یهودی است او همچنین دو برادر كوچكتر دارد. او از آكادمی نیوآرک فارق التحصیل شد. سپس از دانشگاه كیس و سترن رزرو در سال 1967 فارق 
التحصیل شد. و مدرک كارشناسی خود را در سال 1970 و دكترای خود را در سال  1974 از دانشگاه راچستر دریافت كرد. پس از اتمام تحصیالتش به عنوان استاد 
دانشگاه راچستر مشغول به كار شد. از سال 1995-1978 او عضو هیئت علمی دانشكده جی.اس. جانسون در دانشگاه كرنل بود و سپس در مدرسه بازرگانی بوت 

دانشگاه شیكاگو در سال 1995 عضو هیئت علمی شد. او همچنین از سال 1991 مدیر اجرایی دفتر مطالعات اقتصاد ملی است.]1[

تیلر را از نظر قیاس می توان در كنار كسانی مانند دنیل كانمن و آموس تروسكی 

از نظر زمینه ی  اریلی هم  و آدریان فرنهام قرار داد. نوشته ها و صحبت های دن 

فعالیت عموماً در حوزه اقتصاد رفتاری قرار می گیرند. البته باید تاكید كنیم كه سهم 

كسانی مثل دنیل كانمن و ریچارد تیلر و آدریان فرنهام در تولید علم در این حوزه 

بسیار جدی و بزرگ است و نقش دن اریلی كه البته آن هم بسیار مهم است بیشتر 

از جنس ترویج مطالعات و دیدگاه ها به كمك كتاب ها و مقاالت ساده تر و عمومی تر 

بوده است. اگرچه ریچارد تیلر از فعاالن و محققان قدیمی حوزه اقتصاد رفتاری است؛ 

جامعه عمومی در ایران و سایر كشورهای جهان تنها بعد از دریافت جایزه نوبل در سال 

201۷ نام او را شنیدند و با فعالیت هایش آشنا شدند.]2[

پروفسور ریچارد تیلر در سال 201۷ برنده جایزه آكادمی سلطنتی علوم سوئد )نوبل( 

شد، آكادمی علوم سلطنتی سوئد در مورد این انتخاب تصریح كرد كه: »مشاركتهای 

فردی  تصمیم گیری  روانشناختی  و  اقتصادی  تحلیل های  بین  پل  یك  ایجاد  باعث  او 

شده است. همچنین یافته های تجربی و دیدگاه های نظری او در ایجاد زمینه جدید و 

سریع در حال رشد اقتصاد رفتاری علت برگزیدن وی برای این جایزه است«. ]3[ 

این آكادمی او را یكی از كسانی دانست كه كارهایش باعث شده در سال های اخیر 

اقتصاد رفتاری از یك شاخه حاشیه ای و حتی بحث بر انگیز به یكی از مباحث اصلی 

علم اقتصاد بدل شود.

بین  او  تیلر گفت: »تحقیقات  به  با دادن جایزه 1/1 میلیون  دالری  آكادمی  این 

اقتصاد و روانشناسی تصمیم گیری افراد پلی بنا كرده است. تحقیقات و یافته های 

نقش  شده  معروف  رفتاری  اقتصاد  به  كه  علمی  رشته  سریع  توسعه  در  او 

تعیین كننده ای داشته و روی تحقیقات و سیاست گذاری های اقتصادی تأثیر مهمی 

داشته است«.

تیلر پس از اعالم نام او به عنوان برنده نوبل اقتصاد گفت: »به نظرم مهم ترین 

جنبه از تأثیرات پژوهش من پذیرش این واقعیت است كه انسان ها یكی از عوامل 

مهم در تعیین وضعیت اقتصادی هستند و الگوهای اقتصادی باید این عامل را در 

نظر بگیرند.]۴[ این اقتصاددان ۷3 ساله آمریكایی در دانشگاه شیكاگو درحال 

تدریس است. در كتاب های سقلمه و كژرفتاری تیلر می توان نحوه تصمیم گیری 

های غیر منطقی و غیر عقالیی، را نشان داد. البته نمی توان تعبیر غیر منطقی را 

برای چنین تصمیم گیری هایی بكار برد، بلكه منظور تصمیم گیری هایی است كه از 

منظر و منطق یك انسان اقتصادی طبق تعاریف معمول اقتصادی، كه فرد اقتصادی 

را انسانی می داند كه به دنبال حداكثر شدن سودش در تولید و حداكثر شدن 

مطلوبیتش در مصرف است، به دور است. و خود تیلر هم به این نكته واقف است 

كه باید رفتارهای انسان را مشاهده و بررسی كرد و نه رفتار انسان اقتصادی را.

رفتارهای  اساس  كه  هایی  فرض  پیش  برخالف  كه  داد  نشان  كارهایش  در  او 

مردم  داند،  می  فردی  منفعت  اساس  بر  عقالنی  های  تصمیم  را  مردم  اقتصادی 

تحت تاثیر كمبود آگاهی و اطالعات، ناتوانی در كنترل رفتار های شخصی و همچنین 

مالحظات اجتماعی تصمیم می گیرند.

معرفی اقتصاد رفتاری تیلر

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد-گرایش اقتصاد انرژی
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برای جلوگیری از این ))كژرفتاری(( ها او استدالل می كند كه با ))سقلمه(( ای به مردم می توان آن ها را به خوش رفتاری اقتصادی سوق داد. مثال می توان مردم را تشویق كرد 

كه برنامه ریزی های دراز مدت بیشتری داشته باشند و به عنوان مثال برای باز نشستگی بیشتر پس انداز كنند.

به عقیده كمیته نوبل سقلمه اصطالحی است كه ریچارد تیلر ابداع كرده است ممكن است به مردم كمك كند كه كنترل بیشتری بر تصمیم های خود داشته باشند.

هم اكنون هردو كتاب »كژرفتاری« و »سقلمه« در ایران ترجمه شده اند و در دسترس عالقه مندان به اقتصاد رفتاری است. كتاب »كژرفتاری«، را سید امیرحسین میرابوطالبی 

و بهنام شهائی به صورت جداگانه ترجمه كرده اند. و كتاب دیگر نیز با نام »تلنگر: بهسازی تصمیم ها درباره سالمت و ثروت و سعادت« است كه آرش طهماسبی كه ترجمه آن را 

انجام داده است همچنین ترجمه های دیگری از این كتاب با نام های »سقلمه: بهبود تصمیمات درباره ی تندرستی، ثروت و خوشبختی ترجمه مهدی مدآبادی« و »سقلمه: بهبود 

 pdf تصمیم ها پیرامون سالمتی،ثروت و شادی ترجمه مهدی حبیب الهی و دیگران« انجام گرفته است. الزم به ذكر است كه بعضی از این كتاب ها در فضای مجازی به صورت

نیز در دسترس عالقه مندان به علوم رفتاری قرار گرفته است. در كتاب تلنگر تاثیر سازمان ها را بر رفتار افراد و بهتر كردن تصمیم های روزانه  شان بررسی می كند. جان مایه 

نظریات تیلر كه جایزه نوبل اقتصاد را نصیب او كرد در همین دو كتاب آمده است و نوشته های دیگر مولف، شرح و بسط این دو كتاب به شمار می رود.

معرفی اقتصاد رفتاری تیلر

1. https://www.wikimediafoundation.org/

2. http://motamem.org/profile/8099

3. Pollard, Niklas; Ringstrom, Anna (October 9, 2017). «We›re all human: ‹Nudge› theorist Thaler wins economics Nobel». Reuters. Re-

trieved October 11, 2017.

4.https://www.radiofarda.com/a/Nudge-theorist-Richard-Thaler-wins-Nobel-economics-prize/28783096.html
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البته این ناراضی بودن به آنچه من در كالس  اوایل دوران تدریسم شرایطی پیش آمده بود كه بیشتر دانشجویانم در كالس اقتصاد خرد ناراضی بودند و 

می گفتم ربطی نداشت. مشكل از امتحان میان ترمی بود كه هرترم از دانشجویان می گرفتم. آزمونی 100 نمره ای طراحی كرده بودم كه تمایز میان سه گروه كلی 

از دانشجویان را مشخص می كرد: ستار ه هایی كه واقعا به همه  مطالب مسلط بودند، گروه میانی ای كه مفاهیم پایه ای را فهمیده بودند و گروه پایین كه چیزی از 

مطالب نفهمیده بودند. چنین آزمونی حتما باید سواالتی می داشت كه فقط دانشجویان ممتاز از پس آن برمی آمدند و این به آن معنی است كه آن آزمون تا حدودی 

سخت بود. آزمون در برآورده كردن هدف من موفق بود و پراكندگی گسترده ای در نمرات مشاهده می شد. اما زمانی كه دانشجویان نمره هایشان را گرفتند، 

شروع به همهمه و اعتراض كردند. شكایت اصلی آنها این بود كه میانگین نمرات ۷2 شده بود. 

آنچه در مورد این عكس العمل عجیب به نظر می رسید این بود كه میانگین آزمون هیچ ارتباطی با توزیع نمره ها نداشت اما دانشجویان از آزمو ن های من متنفر 

بودند و از خود من هم دل خوشی نداشتند. به عنوان استاد جوانی كه نگران حفظ شغلش بود، باید كاری می كردم، اما در عین حال نمی خواستم آزمون هایم را 

نیز ساده تر كنم. تكلیف چه بود؟ در نهایت ایده ای به ذهنم خطور كرد. در امتحان بعدی مجموع نمرات را به جای 100 نمره، 13۷ نمره قرار دادم. این امتحان 

كمی از قبلی ها سخت تر بود و دانشجویان به طور میانگین به ۷0درصد سواالت درست پاسخ داده بودند. اما نكته این بود كه ۷0 درصد 13۷ برابر بود با 96 

كه نمره ای است كه به دل دانشجویان می نشیند. دانشجویان كامال راضی و خوشحال بودند. در حقیقت با این تغییر، نمره حقیقی هیچ كس تغییری نكرده بود، 

اما همه راضی شده بودند. از آن به بعد هر وقت كه این درس را تدریس می كردم، امتحانم را از مجموع 13۷ نمره برگزار می كردم. انتخاب این عدد دو دلیل 

داشت. اول اینكه میانگین بین90 تا 100 می شد و حتی بعضی از دانشجویان نمره باالی 100 می گرفتند. هیجان كسانی كه باالی 100 می گرفتند شبیه كسانی 

بود كه قرص روانگردان مصرف كرده بودند!! دوم اینكه از آنجا كه تقسیم نمره ها بر13۷ كار آسانی نبود بیشتر دانشجویان زحمت این را به خود نمی دادند 

كه نمره هایشان را به درصد تبدیل كنند. از نظر اقتصاددانان، دانشجویان من در این مورد مرتكب »كژرفتاری« شده بودند. منظورم از كژرفتاری این است كه 

رفتارشان با مدل های رفتاری ایده آل گرایی كه تار و پود چیزی را تشكیل می دهند و ما آن را نظریه  اقتصادی می نامیم، در تناقض است. از نظر یك اقتصاددان 

هیچ كس به خاطر اینكه از 13۷ نمره 96 گرفته )۷0 درصد( نباید خوشحال تر از این شود كه از 100نمره  ۷2 گرفته است. اما دانشجویان من این  طور بودند و 

من با درک این موضوع توانستم هم امتحانی را كه می خواستم برگزار كنم و هم جلوی غر زدن های مدام دانشجویانم را بگیرم.]۵[ 

و ... .

۵. تالر. ریچارد اچ، 201۵، كژرفتاری داستان شكل گیری اقتصاد رفتاری، سید امیر حسین ابوطالبی، تهران؛ انتشارات دینای اقتصاد 

مهدی غالمی

منبع

برشی از کتاب کژرفتاری

برشی از کتاب کژرفتاری 

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد-گرایش اقتصاد انرژی



انجمن علمی اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی

11

نظریه نوسازی
مهدی غالمی

 نظریه نوسازی

اصطالح التین ))مدرنیزاسیون((  در ادبیات فارسی معادل هایی همچون نوسازی، مدرن شدن، امروزینه كردن، متجدد شدن، نوین گری، 
نوین سازی و... پیدا كرده است. این مفهوم از كلمه ))مد((  به معنی همین االن یا هم اكنون  گرفته شده است و بعد از جنگ جهانی دوم 
در دهه های 1950 و 1960 به عنوان رویكردی غالب در ادبیات علوم اجتماعی مطرح شد. اقتصاددانان پیشتاز شده و به تدریج مدل های 
ساده توسعه كه بر مسائلی چون چگونگی به وجود آوردن رشد سریع اقتصادی و تشكیل سرمایه متمركز بود پرداختند. مدل هایشان بر 
مبنای تجربه كشورهای غربی ترسیم شده بود. ولی در مواجهه با تفاوت ها و پیچیدگی های جوامع جهان سوم به سرعت متوجه تنگناهای 
آنها شدند. چنین وضعیتی همكاری های بین رشته ای با جامعه شناسان، علمای سیاسی، مدیران و دیگر دانشمندان اجتماعی را ضروری 
ساخت و الگوی نوسازی كه عمدتا رویكردی امریكایی بود، ویژگی روشنفكرانه كل علوم اجتماعی شد. ایاالت متحده رهبری دنیای آزاد را 
بر عهده گرفت و در مقابل قدرت كمونیست ایستاد، و برای نجات جهان از وحشت كمونیست، تقویت جهانی كه مطابق با منافع سیاسی و 
اقتصادی ایاالت متحده اداره شود، ضرورت پیدا كرد. فعالیت های دانشگاهی به آنها كمك كرد تا نسبت به آنچه كه در جهان سوم اتفاق می 
افتد آگاهی یابند و در مورد اینكه چگونه میتوان این كشورها را ترغیب و اغوا كرد تا در دوران اردوگاه جهان آزاد سرمایه داری باقی بمانند، 

شناخت الزم را بدست آورند. 
از لحاظ نظری رویكرد نوسازی برخواسته از دیدگاه های تطوری و كالسیك جامعه شناسی است و ریشه های آغازین آن را باید در اندیشه 
جامعه شناسان كالسیك جست و جو كرد كه تحت عنوان ))گذار(( از دیدگاه كالسیك های جامعه شناسی بحث شده است؛ زیرا به نوعی 
تیپ بندی آنها از جوامع در قالب تفكیك جوامع به جامعه سنتی و مدرن وجود دارد، ولی با پیچیدگی و جزئیات بیشتر، كه این ناشی از 
پیچیده تر شدن اندیشه نظری جامعه شناختی است. در دوران جدید، نظریه نوسازی در قالب مكتب غالب در جامعه شناسی یعنی مكتب 
ساختی _كاركردی مطرح می شود، مكتبی كه بر پایه اندیشه جامعه شناسان كالسیك مثل دوركیم، پارتو، و ماكس وبر بنیانگذاری شده 

است.

طرح مفهوم نوسازی
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ازكیا مصطفی، غفاری غالمرضا )13۸۴(، جامعه شناسی توسعه ، - ]ویراست 2،با تجدید نظر،اصالحات و 

اضافات كلی[،تهران كیهان.

وینر، مایرون )13۵۴( نوسازی جامعه، ترجمه مقدم مراغه ای، تهران، فرانكلین

از  مختلف  تعاریف  شاهد  اجتماعی  علوم  ادبیات  در 

نوسازی هستیم و علت نوع تعاریف را باید در واقعیتی 

جو  و  جست  موضوع  بودن  بعدی  چند  و  پیچیدگی  چون 

كرد. اندیشمندان علوم اجتماعی هریك بر مبنای زمینه 

مطالعاتی خود تعریفی از نوسازی ارائه داده اند. گروهی 

از منظر جامعه شناختی به مفهوم نوسازی توجه كرده اند 

و گروهی از منظر اقتصادی، برخی از حیث تكنولوژیكی، 

این  از جنبه سیاسی  نیز  افرادی  و  روانی  لحاظ  از  برخی 

مفهوم را مورد مداقه قرار داده اند. این به این دلیل 

ابعاد  و  است  ای  گسترده  فرایند  نوسازی  كه  است 

وسیعی از حیات فردی و اجتماعی انسانها را در بر میگیرد 

و در سطوح مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 

تعریف  به  مقاله  این  در  ما  بررسی است.  قابل  روانی  و 

نوسازی از نظر اقتصادی میپردازیم.

به  آن  طی  كه  صنعتی  نوسازی  با  اقتصادی  نوسازی 

كارخانه  نظام  و  ماشینی  انرژی  از  استفاده  و  كارگیری 

ای جای استفاده از انرژی انسانی و حیوانی را می گیرد، 

تا آنجا كه گفته شده اقتصادددانان  ارتباط پیدا میكند. 

تكنولوژی  كاربرد  نظر  از  اول  درجه  در  را  ))نوسازی(( 

منظور  به  طبیعی،  منابع  بر  نظارت  برای  انسان  توسط 

توجه  مورد  سرانه  بازده  افزایش  وسایل  كردن  فراهم 

كه  شده  گفته  آن  تحقق  خصوص  در  و  دهند  می  قرار 

حكومتی  و  قانونی  محیط  وجود  به  اقتصادی  نوسازی 

رضایت بخش و همچنین با بازار آزاد و گسترش یابنده 

و  شغلی  تحرک  با  همراه  خویش،  محصوالت  برای  ای 

تنوع جغرافیایی كافی كه بتواند همواره نیروی كار را با 

تغییرات عرضه و تقاضا مطابقت دهد، نیاز دارد. تعدادی 

از پایه هایی كه نوسازی اقتصادی بر آنها تكیه دارد و از 

اهمیت بیشتری برخوردارند عبارت اند از:

a.مقدار سرمایه ثابت، همواره باید با نرخ كافی در حال 

افزایش باشد.

b.باید برای توسعه علم و كاربرد آن و نیز كاربرد دانشی 

برای توسعه كمك كرده است،  به ملت های بسیاری  كه 

سرمایه گذاری كافی شود.

پای  به  پا  باید  جمعیت  كیفیت  و  پرورش  و  c.آموزش 

نیازمندی های متغیر صنعتی و شغلی كه عمدتا در نتیجه 

پیشرفت های فنی به وجود می آید پیش رود. 

به قدر كافی  باید  نیز  d.عرضه مواد غذایی و مواد خام 

وجود داشته باشد.

نیاز  ها  قیمت  از  پذیری  انعطاف  سیستم  به  e.باالخره 

است كه اطالعات مربوط به وضع هزینه، عرضه و تقاضا 

را در خود جمع كرده و از آن خبر بدهد و بدین ترتیب 

استفاده از منابع ملی در حد رشد مطلوب را نسبتا سهل 

كند.)وینر،13۵۴: 226(

سرمایه،  تشكیل  گرو  در  اقتصادی  نوسازی  مجموع  در 

دستاوردهای فنی و علمی، آموزش و پرورش مناسب و 

كارامد و برخورداری از مواد خام و انعطاف پذیری نظام 

بازار است.

به  اجتماعی  علوم  و  توسعه  ادبیات  در  نوسازی  دیدگاه 

غالبی چون  و  از دیدگاه گسترده  برخواسته  اینكه  دلیل 

دیدگاه ساختی _ كاركردی بوده است و طیف وسیعی از 

اندیشمندان این حوزه را به خود مشغول كرده است، از 

گستردگی و وسعت باالیی برخوردار است.

 دو نظریه اقتصادی در مورد نوسازی اقتصادی مطرح می 

باشد :

a. شومپیتر

b. روستو

حوزه  در  شوپیتر  اندیشه  طرح  با  را  مقاله  این  ما  كه 

نوسازی اقتصادی جمع بندی میكنیم.

در میان اقتصاددانان توسعه شومپیتر اقتصاددانی است 

ابعاد، اجتماعی و روانی در تحقق نوسازی و  تاثیر  بر  كه 

توسعه تاكید دارد، و به طور خالصه بحث شومپیتر را می 

توانیم در سه زمینه مورد توجه قرار دهیم:

1( روحیه كارفرمایی 

2( پیشرفت روش های فنی تولید

3( فضا و جو اجتماعی 

و  محركه  نیروی  شومپیتر  دیدگاه  در  آنتروپورنر   .1

توسعه  روند  آغاز  در  رود،  می  شمار  به  توسعه  معمار 

فعالیت  جاری  و  معمول  شیوه  آنتروپورنر  اقتصادی، 

پدید  را  و فضای جدیدی  می شكند  را درهم  اقتصادی 

از  می آورد، فضایی كه موانع عدم تحرک و ایستایی را 

سر راه برمی دارد و مساعد تحوالت اقتصادی و نوسازی 

تحلیل  در  نو  روشی  ارائه  با  شومپیتر  است،  اقتصادی 

فرایند توسعه اقتصادی توانست نقطه عطفی در تكامل 

نظریه های توسعه به وجود آورد.

بازشناسد  را  سكون  و  ایستایی  علل  داشت  سعی  او   

در  را  پویا  حركتی  استمرار  و  سكون  از  خروج  عوامل  و 

مسیر توسعه با اتكا بر تفكر علمی و روش های نوین مورد 

تجزیه و تحلیل قرار دهد .عامل این اختالف، فقط ابداع 

و نوآوری است. دور باطل باید توسط نوآوران و مدیران 

مبتكر شكسته شود.

در دسترس  نیروهای  و  مواد  تركیب  معنی  به  تولید   .2

یا همان اشیاء  است. اگر اشیایی متفاوت از اشیاء قبلی 

و  مواد  این  كه  طوری  به  شوند  تولید  متفاوت  روشی  با 

از روش قبلی تركیب  به طریقی مجزا و متفاوت  نیروها 

نظر گرفتن  در  با  تركیبی جدید حاصل می شود.  شوند، 

این مفهوم، توسعه را به دست آوردن » تركیبات جدید « 

تعریف می كنیم. مفهوم فوق پنج مورد را شامل می شود: 

• تولید و عرضه كاالی جدید.

• معرفی روشی جدید در تولید.

• دست یابی به بازار جدید

• دست یابی به منابع جدید.

• سازماندهی و مدیریت جدید.

3. این گونه انسان ها البته، در هر جامعه ای وجود دارند، 

به  شود.  فراهم  باید  ها  آن  ظهور  اجتماعی  زمینه  لیكن 

و  ظهور  امكان  باید  اندیشه  صاحب  و  گرا  آرمان  انسان 

تكامل خالقیت و نوآوری داده شود. نكته قابل توجه این 

كه برای آغاز حركت الزم نیست نوآور، خود صاحب ثروت 

باشد بلكه داشتن خصلت و ویژگی ها و شرایط مناسب 

های  فعالیت  مالی  تأمین  و  است  كافی  حركت  آغاز  برای 

كه  شود  می  انجام  اعتباراتی  طریق  از  اقتصادی  جدید 

اندازهای موجود در  میزان پس  و  از حجم  فراتر  بسیار 

جامعه است.

 نظریه نوسازی
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 پولشویی
شهال موسوی 

استاندارد های بین المللی مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم 

بحران  های مالی،چالش های فراوانی را برای كشور های مختلف در پی داشته است 

مالی  های  به سیستم  اعتماد  و  افزایش شفافیت  به  نیاز  تا  موجب شد  بحران  .این 

كشورها بیش از پیش اهمیت یابد .ازین رو ،برخورداری از سازكارهای نظارتی قوی 

برای مبارزه با پول شویی ،تامین مالی تروریسم ،نه تنها برای حفظ اعتماد به سیستم 

مالی ،بلكه برای اطمینان ازین كه بودجه عمومی تخصیص داده شده  برای مقابله با 

بحران مالی مورد سواستفاده قرار نگیرد،بسیار با اهمیت است. واژه پول شویی 

فرایندی را ترسیم میكند كه در خالل ان ،پول كثیف و در واقع پول حاصل از عمل یا اعمال مجرمانه تطهیر میشود به گونه ای كه به پول به ظاهر مشروع و بدون هیچ اثری از جرم 

منشا،تبدیل میشود.ورود این واژه به ادبیات حقوقی و نیز قانون گزاری در زمینه مبارزه با پولشویی،حدودا به بیست وهفت سال پیش برمیگردد.الكن اكنون اغلب كشورهای 

جهان قوانینی دارند كه به موجب ان عمل پول شویی ،به صراحت جرم انگاری شده است.  پول شویی  جرم مهمی است كه مجموعه اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد ومانع توسعه 

اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جوامع در تمام جهان میشود.در دهه های اخیر،جهانی شدن به همراه رشد اقتصاد های زیر زمینی فرامرزی محرک فعالیت های غیر قانونی بوده است 

فعالیت مجرمانه مانند تجارت انسان و فحشا ،قاچاق مهاجران ،تجارت اعضای بدن انسان،تجارت اسلحه گرم و قاچاق،سود های كالنی راخلق كرده كه افزایش تقاضا برای پولشویی 

را به دنبال داشته است.مبارزه با پول شویی شامل پیش گیری از بكارگیری عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و فراهم كردن ابزار هایی برای شناسایی جرم پس از ارتكاب 

به ان است.

المللی  بین  و  ای  منطقه  مقررات  و  ها  چارچوب  همچنین 

تدوین  شویی  پول  با  مبارزه  زمینه  در  ای  مالحظه  قابل 

از:كنوانسیون  عبارتند  انها  مهمترین  كه  است  شده 

استراسبورگ)1990(،توصیه  وین)19۸۸(،كنوانسیون 

مالی)1990(و  اقدام  ویژه  گروه  گانه  چهل  های 

ان)1996,2001,2003,2 های  متمم  هاو  اصالحیه 

اتحادیه  گانه  سه  های  العمل  00۴,2012(،دستور 

تامین  سركوب  اروپا)1991,2001,200۵(كنوانسیون 

پالرمو)2000(. كنوانسیون  تروریسم)1999(و  مالی 

بنای  سنگ  واقع  در  كه  اسناد  این  تدوین  ت  موازا  به 

قواعد و هنجار های جاری كنونی اعم از ملی و بین الملل 

را تشكیل داده اند یك سری نهاد های منطقه ای و بین 

المللی نیز به وجود امده اند كه در زمینه مبارزه با پول 

شویی فعالیت های گسترده ای انجام میدهند.گروه ویژه 

پیشرو  های  نهاد  مهمترین  از  یكی   )FATF( مالی  اقدام 

صورت  به  تاكنون   19۸9 سال  از  كه  رود  می  شمار  به 

تخصصی در این حوزه فعالیت میكنند.

ابتكار  به  كه  است  دولتی  بین  سازمان  یك  مزبور  گروه 

ها  بررسی  تا  شد  تشكیل   ۷ جی  كروه  عضو  های  كشور 

یی در باره وضعیت قوانین مبارزه با پول شویی در بازار 

نتیجه  و  انجام دهند  مالی در سراسر جهان  های مختلف 

اطالع  به  را  خود  یكبار  ماه  چهار  هر  جلسات  در  را  ان 

ریسك  بتوانند  كشورها  این  تا  برساند  عضو  كشورهای 

ود  بررسی  را  مالی هدف  های  بازار  در  گزاران  سرمایه 

روند  می  مشكوک  كشور  به  كه  گزاران  سرمایه  رمورد 

احتیاط كنند. مقررت مبارزه با پول شویی شامل قوانینی 

است كه اشخاص و شركت هارا موظف میكند در مورد 

نحوه كسب درامدشان به دولت توضیح بدهند ازین راه 

و  قاچاق،رشوه  مانند  نامشروع  راههای  از  كه  هایی  پول 

بازار  به  ورود  برای  است  امده  بدست  مالی  های  تخلف 

مالی با دشواری های بیشتری روبه رو میشوند وسالمت 

نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین تر خواهد بود.در سال 

2001 بعد از حمالت تروریستی 11سپتامبربه برج های 

مركز تجارت جهانی در نیویورک ،یك وظیفه دیگر نیز به

عهده كارشناسان سازمان گزاشته شد و ان اینكه بازار 

امكان  وجود  نظر  از  را  گزاری  سرمایه  برای  هدف  های 

تامین مالی تروریسم بررسی كنند. 

به طور كلی مهمترین اقدام و ابتكار گروه ویژه مالی  را 

مبارزه  زمینه  در  هایی  توصیه  ارائه  و  تدوین  در  باید 

كه  كرد  خالصه  تروریسم  مالی  تامین  و  شویی  پول  با 

شده  تكمیل  یا  ،اصالح  منتشر  مرحله  چند  تاكنون،در 

است.نسخه ای كه در سال 2012 تكمیل  شد مشتمل 

بر چهل توصیه است كه در قالب هفت عنوان كلی بیان 

و  جامع  چوبی  ،چار  ویژه  گروه  های  توصیه  است.  شده 

وجود  به  را  تدابیری  از  ای  مجموعه  از  متشكل  منسجم 

اورده است  كه كشور ها باید برای مبارزه با پولشویی و 

تامین مالی تروریسم و نیز تامین مالی اشاعه سالح های 

سیاست  به  اول  بگزارند.عنوان  اجرا  فبه  جمعی  كشتار 

ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه 

با تامین مالی تروریسم اختصاص دارد.عنوان دوم  پول 

شویی ومصادره است.سوم، تامین مالی تروریسم و

پول شویی

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد-گرایش اقتصاد انرژی
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است  جمعی  كشتار  های  سالح  اشاعه  برای  مالی  تامین 

مالكیت  و  شفافیت  پنجم   پیشگیرانه  اقدامات  چهارم 

و  اختیارات  ششم  حقوقی  ترتیبات  و  اشخاص  ذینفعانه 

سازمانی  تدابیر  سایر  و  ذیصالح  مراجع  های  مسئولیت 

هفتم  همكاری های بین المللی .

از سال 2000 گروه ویژه اقدام مالی در گزارش ساالنه 

اش  یك لیست سیاه از از كشور هایی كه با معیار های  

این نهاد،پرخطر ترین كشور برای سرمایه گزاری هستند 

را قرار داه بود .این لیست سیاه همان لیستی بود كه كه 

توسعه  و  اقتصادی  های  های  همكاری  طرف سازمان  از 

ای منتشر می شد.عنوان ان هم كشور ها و قدرت های 

مناسب برای همكاری است.این لیست شامل كشور هایی 

كه از نظر كارشناسان این سازمان،در مبارزه جهانی علیه 

نمیكنند. همكاری  تروریسم  مالی  تامین  و  شویی  پول 

پاكستان  ایران كنار  نام  بار  اولین  برای  در سال 2009 

و ازبكستان و تركمنستان وارد لیست سیاه شد.این به 

این معناست كه گروه ویژه اقذام مالی به دیگر اعضای 

نداشته  تجاری  رابطه  ایران  با  كه  میدهد  هشدار  خود 

كاهش   FATF در  ان ها  رتبه  این صورت  غیر  باشنددر 

پیدا میكند.

وضعیت  مورد  در  گروه  2016گزارش  سال  فوریه  در 

،نگران  ایران  تروریسم  مالی  تامین  ریسك  كاهش 

كننده بود و این سازمان ایران را یك تهدید جدی علیه 

یكپارچگی سیستم مالی بین المللی متهم كرد كه نیازمند 

ایران  اینكه  بود.با  اعضا  دیگر  طرف  از  مقابله  اقدام 

اقداماتی انجام داد ولی FATF  تنها وضعیت ایران را به 

صورت معلق در اورد.این گروه درگزارش خود مشخص 

رادر  ایران  ها  توصیه  كامل  سازی  پیاده  تا  كه  كرد 

نیز  گزارش سال 201۸  میدارد.در  نگاه  معلق  وضعیت 

كه ماه ژوئن اعالم شد FATFاز وضعیت اجرای توصیه ها 

در ایران ناراضی بود و از ایران خواست هر چه زودتر به 

اجرای كامل ان بپردازدوگرنه طبق توصیه19 (كشورهای 

شد.این  خواهد  برخورد  ایران  بیشتر(با  ریسك  دارای 

بدان معناست كه نام ایران همچنان كنار كره شمالی در 

لیست سیاه باقی خواهد ماند.  

از همان ابتدا بحث بر سر تصویب لوایح مرتبط با FATFباال گرفت. كنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی 

تروریسم كه مخخف ان میشود.CFTقرار دادی است بین المللی ایران برای اینكه از لیست گروه FATFخارج 

شود بایددر كنوانسیونCFTعضو شود یكی از جدی ترین نگرانی ها در این باره اختالف قرائت ها بر سر پدیده 

تروریسم و مصادیق ان بود مخالفان تصویب CFTاعتقاد دارندكه چنان چه این الیحه را تصویب كنیم با دست 

خودمان گروه های جهادی مثل حزب اهلل و جهاد اسالمی و حماسو...را تروریسم تلقی خواهیم كرد و یك سوال 

مهم در خصوص پیوستن یا نپوستن به FATFاین است كه ایا در نتیجه همكاری ایران در اجرای استاندارد های 

بانكی افرادو نهاد های ایرانی در اختیار طرف های خارجی قرار میگیرند؟برخی  گروه ویژه اقدام مالی اطالعات 

معتقدند پس از توافق هسته ای و دوری چندین ساله بانك های كشور از سیستم بین المللی ،برای بازگشت به 

این عرصه رعایت استاندارد های مد نظرFATFجز اصول اولیه است.اما برخی از افراد و جناح های سیاسی با 

پیوستن به این سیستم به بهانه افشای اطالعات محرمانه مالی كشور مخالفند.متاسفانه شرایط تصمیم گیری بسار 

سخت شده و فرصت بسیار كوتاه است.از همین روست كه به نظر  میرسد رهبری مانند سند 2030كه مشخصا 

به پای عدم اجرای ان ایستاد ،درمورد این قوانین نمی ایستد.برجام زمانی اجرا شد كه رهبری،مجلس و دولت 

همكاری كردند.امروز هم فقط راه حل همین همكاری است،والغیر. 

پول شویی

1. پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم راهنمای عملی برای ناظران بانكی،نویسندگان پیترالرنت چتین و همكاران،ترجمه مریم كشتكار

2. مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ،ترجمه حلیمه رحمانی

3. استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، فردوس زارع قاجاری و علی قائم مقامی

FATF .۴ چیست و چه سیاست هایی را دنبال می كند،عبدالصمد حسینی

۵. دعوای FATF چیست؟ داوود حشمتی،روزنامه نگار

منابع
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جهانی كه ما درآن زندگی می كنیم جهانی است  كه در آن دو قطب توسعه یافتگی و پیشرفت و در حال توسعه و فقر را در دوسو در مقابل هم قرار داده است. توسعه 
جایگاهی است كه تحقق رسیدن به آرزویی شیرین برای دولتها و ملتهاست. بهاء و هزینه هایی كه توسعه یافتگان پرداخته اند و تجاربی كه كشورهای در حال توسعه به 
آن چشم دارند تا از آنها دریافت كنند همواره چالشی است كه محققان را برآن می دارد تا با مطالعه و تحقیق در گذشته ملتها و دولتها در پی كسب علل عقب ماندگی 
راهكارها را نشان دهند. دنیایی واحد و یكپارچه به دور از فقر و گرسنگی و استیصال را برای همه افراد بشر رقم بزنند. سختی هایی كه پیش روی جوامع است را بیابند و 
در پی تحقق جامعه آرمانی باشند. نوشتاری كه خدمت شما خوانندگان عزیز ارائه می گردد جهانی شدن و توسعه اقتصادی و راه ها و راهكارهای موجود جهت تحقق این 

هدف را نشان می دهد.

جهانی شدن فرایند كنش متقابل و یكپارچگی مردم، 

جهانی  است.  جهان  سراسر  در  دولت ها  و  شركت ها 

متقابل  كنش  و  یكپارچگی  فرایند  یك  بیشتر  شدن 

اجتماعی  و  فرهنگی  جنبه های  با  كه  است  اقتصادی 

پیوند خورده است.

طبق برخی دیدگاه های موافق با جهانی شدن، این اتفاق 

در صورت انسجام می تواند سبب گسترش پیوندها و 

ارتباطات متقابل فراتر از حد دولت ها شود و اهمیت 

محالت و قومیت گرایی را به حداقل برساند. یك جهانی 

صنعتی  تمدن  نوزایی  پیامدهای  از  حقیقت  در  شدن 

است  سرمایه داری  گسترش  و  تكنولوژی  انقالب  و 

كه در صورت تحقق دور از فساد و نقص می تواند به 

جایگزین  را  مدنی  جوامع  پیچیده،  فرایندهای  موجب 

به  برابر  تعاملی  در  و  كرده  سنتی  دولت شهرهای 

صورتی متوازن باعث توسعه همگانی گردد.

صندوق بین المللی پول جهانی شدن را ادغام وسیع تر 

و عمیق تر تعریف می كند. به عبارت دیگر، جهانی شدن 

را رشد وابستگی متقابل اقتصادی كشورها در سراسر 

و  خدمات  و  كاال  مبادالت  تنوع  و  حجم  طریق  از  جهان 

طریق  از  همچنین  و  مرزها  ماورای  در  سرمایه  جریان 

پخش گسترده تر و وسیع تر تكنولوژی می داند.

می توان جهانی شدن را فرایندی در نظر گرفت كه در 

آن مرزهای اقتصادی میان كشورها هر روز كمرنگ تر 

و  خدمات  كاال،  تكنولوژی،  منابع،  روزافزون  تحرک  و 

سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماورای مرزها سهل تر 

صورت می گیرد و در نتیجه به افزایش تولید و مصرف 

در كشورها می انجامد.

واژه جهانی شدن نخستین بار برای طرح تحوالتی كه در 

عرصه اقتصادی پدید آمد به كار گرفته شد. پس از 

آن و بر سیاق مباحث اقتصادی در موضوعات دیگری 

كه دامن گیر ملل متعددی بود، مثل قاچاق مواد مخدر 

و تروریسم به كار رفت. 

و  فناوری  عرصه  در  كه  شگرفی  تحوالت  متعاقب 

پیدایش  كه  شد  ایجاد  جریانی  داد،  رخ  تكنولوژی 

بازار جهانی نخستین پیامد آن بود. در سال های پایانی 

تقسیم  و  ارتباطات  انقالب  تأثیر  تحت  میالدی   1960

و  عرصه ها  كلیه  بر  شدن  جهانی  دامنه  جهانی،  كار 

شئون  دیگر  و  اجتماعی  سیاسی،  فرهنگی،  حوزه های 

زندگی ملل سرایت نمود و تمام این حوزه ها را متأثر 

از خود ساخت.

• رشد تجارت جهانی و تنوع معامالت بین المللی

)FDI( رشد بی سابقه سرمایه گذاری مستقیم خارجی •

و افزایش جریان سرمایه بین المللی

• رشد تجارت پول و سرمایه

• جریان آزادانه خدمات تولیدی

• توسعه صنعت گردشگری

• انتقال سریع و رو به رشد گسترش فناوری

• شكل گیری شركت های بزرگ چند ملیتی

در  عضویت  به  كشورها  تمایل  و  گرایش  تشدید   •

سازمان ها و بلوک های اقتصادی منطقه ای

• مهاجرت نیروی كار در سطح بین المللی

تبادل  فرایندهای  و  رسانه ها  و  ارتباطات  گسترش   •

دنیای  آمدن  پدید  و  جهان  نقاط  سراسر  در  اطالعات 

مجازی ارتباطات و اطالعات]1[

• ادغام و تبادل شاخصه ها و رفتارهای فرهنگی

• تغییر نگرش ها، ایدئولوژی ها، هنجارها و…

• نازک تر شدن پوسته دولت ها و ایجاد پیوندهای میان 

مردمی )یاسر پوالیی(

جهانی شدن و توسعه اقتصادی
سعید ساسانیان

جهانی شدن چیست؟ 
توسعه و پیشرفت اقتصادی چگونه حاصل می شود؟ 

ویژگی های جهانی شدنتعریف جهانی شدن

جهانی شدن و توسعه اقتصادی

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد-گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
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•  تغییر تعریف در واژه های كلیدی اقتصاد

به  محلی  دولت های  از  قدرت  تدریجی  جایی  جابه   •

نهادهای بین المللی و شركت های فراملیتی

• تغییر نظریه های حاكم بر اقتصاد

• تغییر در تقسیم كار جهانی از شیوه های خوشه ای به 

خطی

سازی  جهانی  چارچوب  در  جهانی  امپریالیسم  ظهور   •

اقتصادی

طریق  از  ابعاد  .این  رود  مي  شمار  به  شدن  جهاني 

هاي  شركت  وفعالیت  جهاني  اقتصادي  هاي  اتحادیه 

بین المللي ومؤسسات اقتصادي بین المللي مانند بانك 

جهاني وصندوق بین المللي پول شكل مي گیرد.

جهاني شدن ،اقتصادهاي جهان را چنان به یكدیگر گره 

به  تواند  بحران كوچك مي  بروز حتي یك  كه  زند  مي 

با  شود.  نیز  جهان  كشورهاي  سایر  گریبانگیر  سرعت 

برداشته  میان  از  و  اقتصاد  جهاني شدن  پدیده  بروز 

نقل  ،زمینه  موجود  تجاري  موانع  از  بسیاري  شدن 

وانتقاالت سرمایه ومنابع مالي ،وقطعا تقسیم كار بین 

المللي گسترش خواهد یافت كه این خودبه افزایش 

كارایي اقتصاد بین المللي كمك شایاني خواهد نمود.

كه  است  سازمانه هایی  از  یكی  جهانی  تجارت  سازمان 

بیانگر جهانی شدن اقتصاد در شرایط حاضر می باشد. 

این سازمان از جهانی شدن بازارهای مالی و گسترش 

جهانی  كشورها،  برای  الزام آور  قراردادهای  و  آن ها 

شدن اقتصاد و تجارت آزاد و حركت گسترده كاال در 

میان مرزها را به وجود آورده است. 

با توجه به مفاهیم وتعاریف موجود در خصوص جهاني 

شدن ،جهاني شدن اقتصاد زماني تحقق پیدا مي كند 

هاي  فعالیت  در  ملي  وحاكمیت  جغرافیایي  حدود  كه 

اقتصادي ازقبیل تجارت،سرمایه گذاري وتولید ونقل 

انتقاالت مالي كم ترین نقش را داشته باشند . در روند 

جهاني شدن اقتصا د كشورهاي دنیا به هم وابسته مي 

شوند ،موانع گمركي و تجاري به حداقل ممكن كاهش 

چه  هر  كشورها  بین  مالي  وانتقاالت  نقل  و  یابند  مي 

آسانتر صورت مي گیرد.

نقل  در  ها  ودولت  ها  ملت  كنترل   ، دیگر  عبارت  به 

یابد  مي  كاهش  شدت  به  آوري  وفن  مالي  وانتقاالت 

ودر بلند مدت حذف مي گردد. این بلند مدتي است 

كه با توسعه تجارت وتولید ونهایتا یكپارچه شدن بازار 

بین المللي تحقق مي یابد.

كشورها  بین  متقابل  وابستگي  تعمیق  و  گسترش 

واقتصاد هاي ملي ، یكپارچگي بازارهاي ملي وگسترده 

میان  واز  زدایي  ،مقررات  تجاري  مبادالت  شدن 

برداشته شدن ضوابط حمایت گرایانه بازرگاني وایجاد 

سازمان جهاني بازرگاني از مهم ترین ابعاد اقتصادي 

دیدگاههاي گوناگون در ارتباط با پیامدهاي جهاني شدن 

وجود دارد.

است  موسوم  دیدگاه همگرایي  به  كه  نخست  دیدگاه 

معتقد است به طور قطع جهاني شدن یك رفاه وتوسعه 

 . ارمغان خواهد آورد  به  براي همه جهانیان  را  نسبي 

طرفداران این دیدگاه كه به توانایي عوامل اقتصادي 

توسعه  درحال  جوامع  در  پیشرفت  و  رشد  ایجاد  در 

بسیار خوش بینانه مي نگرند وبر این باور هستند كه 

:جهاني شدن اقتصاد ملي از راه گسترش فن آوري و 

،انتقال سریع  انتقال آن به كشورهاي درحال توسعه 

توسعه  براي  فراملیتي  شركتهاي  وتالش  مالي  منابع 

مهم بازارهاي خود ،این دولتها را با چنان قدرتي روبرو 

خواهد ساخت كه به راحتي مي توانند در برابرتمامي 

مقاومت  واگرایي  به سوي  داده شده  فشارهاي سوق 

این دیدگاه  بردارند.ازاین رو  از میان  را  آنها  و  كنند 

درمسیر  برداشتن  گام  به  دولتها  تشویق  ضمن 

محلي  مقامات  سوي  به  قدرت  وانتقال  دموكراسي 

با  باید  دولتها  كه  دارد  تاكید  نكته  این  بر  اي  ،منطقه 

سازي  وآزاد  سازي  خصوصي  همچون  اقداماتي  انجام 

تجارت ،زمینه را براي سرمایه گذاري هر چه بیشتر در 

كشورهاي خود هموارسازند .

نگرش دوم كه به رهیافت واگرایي موسوم است در 

جهت عكس نگرش هم گرایي قرار دارد.تاكید اساس 

این رهیافت بر مفهوم نابرابري استوار است.

شدن  جهاني  كه  دارند  اعتقاد  نظریه  این  طرفداران 

عالوه بر ایجاد شكافهاي عمیق اقتصادي میان دوبخش 

نیز گسلهاي  آنان  فقیر وغني جهان در قدرت سیاسي 

بزرگي به وجود خواهد آورد.

تحلیل رفتن توان اقتصادي وسیاسي این دولت ها در 

برابر فرآیند قطب ساز جهاني شدن موجب شده است 

كه تا كشورها نتوانند قاطعانه به حل مشكالت اجتماعي 

،اقتصادي وسیاسي خود بپردازند وبه هر ترتیب جهاني 

منابع،تواناییهاي  سر  بر  موجود  هاي  نابرابریي  شدن 

نظام  بر عرضه  قدرت در خلق ویا نقض قوانین حاكم 

بین المللي را تشدید خواهد نمود.

در رهیافت سوم این اعتقاد وجود دارد كه جهاني شدن 

در مناطق وكشورهاي مختلف آثار ونتایج متفاوت را در 

بالقوه  توان  همگرایي  فرآیند  میان  این  ودر  دارد  بر 

براي كشورهاي در حال  ایجاد منافع كالن  براي  اي را 

توسعه را دارد وبه قولي جهاني شدن میزان همگرایي 

منطقه اي را افزایش مي دهد كه در حال وصول و تحقق 

این دستاورد ها مستلزم مدیریت كارآمد این فرایند 

وانتخابهاي  ،تكنولوژي  اقتصاد  وجهاني شدن  است  ها 

پایدار  توسعه  مفهوم  كاربر  توسعه  باعث  سیاسي 

متناسب با جهاني شدن شده است .نكته بسیار مهمي 

دارد  جهاني شدن وجود  با شاخص هاي  ارتباط  در  كه 

و كشورهاي  حال رشد  در  با كشورهاي  كه  این است 

توسعه یافته را دریك كاسه مي ریزد و با آنها برخوردي 

كه شاخص  این است  دارند.آنچه مسلم است  مشابه 

ها جهاني شدن ،بسته به نوع ساختار اقتصادي ومرحله 

توسعه اي كه هریك از كشورها در آن قراردارند باید 

متفاوت باشد وبه راحتي نمي توان كشورها را دریك 

شاخص مورد ارزیابي قرار داد . در این شرایط از این 

شاخص به سختي مي توان استنتاجات درست كرد.به 

شاخص  كه  است  این  اساسي  استدالل  دلیل  همین 

هاي موجود جهاني شدن درادبیات بین المللي قادر به 

حل مساله جهاني شدن ایران نیستند زیرا هم مرحله 

توسعه ایران به كشورهاي مورد مطالعه را یكسان مي 

گیرند وهم به دنبال اعمال استانداردهاي كشورهاي 

این  از  ایران هستند.  بر كشورهایي شبیه  پیشرفته 

با  ایران  ومقایسه  موجي  به صورت  رو شاخص سازي 

كشورهایي كه داراي یك سطح توسعه باشند )از نظر 

تعیین  در  زیادي  اهمیت  توسعه(از  مرحله  تشخیص 

بر  اقتصاد  شدن  جهاني  راه  از  توسعه  سیاستهاي 

خورداراست.

تحوالت رخ داده در سطح بین المللی
 باظهور پدیده جهانی شدن

جهاني شدن اقتصاد چیست؟

پیامد هاي جهاني شدن در ارتباط با توسعه:

جهانی شدن و توسعه اقتصادی
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جهاني شدن گذشت  هاي  ویژگي  بیان  در  كه  طور  آن 

،جلسه هاي جهاني شدن در حوزه هاي مختلف سیاسي 

برتر  وجهه  است،اما  نمایان  واجتماعي  اقتصادي   ،

وملموس آن در حوزه مسائل اقتصادي است.لذا براي 

راه  پدیده  این  از  ناشي  اقتصادي  هاي  آسیب  رفع 

حل هاي زیر قابل تامل است تا با در نظر گرفتن این 

راه حل ها عالوه بر جهاني شدن ،مسیر توسعه نیز به 

درستي پیموده شود.

تجارت  چرخه  به  كشوري  ،وقتي  ساده  بیان  الف(به 

جهاني )WTO( وارد مي شود باید تعرفه هاي گمركي 

خود را كاهش دهد مثال اگر امروزه براي وارد كردن 

مالیات برآن بسته مي شود  یك خودرو،یكصد درصد 

گمرک  حق  باید  خودرو  قیمت  اندازه  همان  به  )یعني 

مقدار  این  است  ممكن   WTO ورود  (وبا  پرداخت 

مالیات  كاهش   . یابد  كاهش  زیادي  اندازه  به  مالیات 

به معناي كم شدن درامد دولت است و كم شدن در 

امد دولت ، كسري بودجه را به دنبال مي آورد. وقتي 

دولت  ،اگر  آن  جبران  براي  آید  پیش  بودجه  كسري 

 ، كند  خنثي  جدید  پول  چاپ  با  را  بودجه  كسري  این 

وقتي در مقابل افزایش پول تولید افزایش نیابد به 

این معناست كه پول ،بیش از تولید جامعه است وكاال 

كاال  گراني   . اید  مي  پدید  تورم  و  شود  مي  گران  ها 

شود.مقداري  مي  وواردات  خارجي  كاالي  ورود  باعث 

ازر خارج مي شود ودرنهایت موازنه تجاري دولت برهم 

مي خورد. پس چاپ پول ، خود بیماري دیگري به نام 

تورم و ركود و واردات بي رویه رابه دنبال دارد. پس 

كسري  كه  اي  گونه  به  ها  مالیات  تنظیم  راه،  بهترین 

حاصل از كاهش تعرفه هاي گمركي جبران شود.

را  شدن  جهاني  ،ابزارهاي  كلي  بندي  تقسیم  یك  در 

ابزارها  این   . كرد  تقسیم  دسته  چهار  به  توان  مي 

عبارتند از :تجارت بین الملل ، سرمایه گذاري خارجي 

وسایر جریان هاي سرمایه،بین المللي شدن تولید به 

كمك فعالیت شركت هاي چند ملیتي و پیشرفت هاي 

تكنولوژیك و به طور خالصه به بررسي هریك از این 

موارد مي پردازیم:

1(تجارت بین الملل

بیشتر  كشورها  مبادالت  حجم  هرچه  كه  است  واضح 

افزایش  ها  آن  میان  وابستگي  و  ارتباط  میزان  باشد 

یافته و ادغام اقتصادي وجهاني شدن سهل تر خواهد 

شد.براساس نظریه هاي اقتصادي ،تجارت آزاد باعث 

شكل گیري تولید در كشورها برپایه مزیت نسبي آنان 

مي شود.این امر نیز منجر به تشویق تولید وصادرات 

كاالها وخدماتي مي شودكه در این كشورها با توجه به 

تولید  كمتر  هزینه  دركشوربا  موجود  وامكانات  منابع 

مي شوند و واردات ، جایگزین تولیدات داخلي كاالها

براي  خدمت  ضمن  هاي  آموزش  نظام  ب(برقراري 

كارگران وتولید كنندگان ؛زیرا تكنولوژي جدید باعث 

 . شد  خواهد  ها  آن  كاري  وبي  كارگران  جایي  جابه 

بنابراین باید همواره آموزش كارگران در دستور كار 

دولت باشد.

كارگران  با  رقابت  براي  ورزیده  نیروي  ج(تربیت 

باید  ها  ودانشگاه  ها  دبیرستان   ، جهاني  بازارهاي 

ها  شركت  در  فعالیت  براي  را  خود  التحصیالن  فارغ 

آماده  كنند  مي  رقابت  جهاني  بازار  در  كه  وموسساتي 

توانند  نمي  موسسات  صورت  این  غیر  نمایند.در 

تولیدات خود را با معیارهاي جهاني تطبیق دهند.

پنج مشخصه زیر را مي توان شخاص هاي جهاني شدن امروز دانست:

1-    ادغام وسیع وعمیق اقتصاد هاي ملي از طریق تجارت ،سرمایه گذاري مستقیم وجریان هاي دیگر سرمایه.

2-    افزایش فعالیت وسیال شدن بازارهاي سرمایه بین المللي 

3-    شفاف شدن تمایز بین فعالیت هاي تولیدي وخدماتي كه در نتیجه اهمیت اطالعات وادغام الكترونیكي افراد،بنگاه ها و بازارها را افزون كرد.

۴-    كامپیوتري )دیجیتالي( شدن اقتصاد و حركت از تجارت موادبه تجارت اطالعات،همراه با حركت بازارها از فضاهاي جغرافیایي به جهان فضایي.

۵-    فشردگي زمان – فضا ، آگاهي هم زمان از اتفاقات ،روندها وایده هادربخش هاي مختلف جهان.

و خدماتي مي شود كه دراین كشورها با توجه به منابع 

وامكانات موجود گران تر تولید مي گردند. به عبارت 

نظام  گیري  به شكل  منجر  آزاد  تجارت  برقراري  دیگر 

تولید كشورها برپایه مزیت نسبي شده و به تبع آن از 

منابع موجود در كشور به نحو كاراتري استفاده خواهد 

شد. هم چنین در توجیه اقتصادي كاهش موانع تجاري 

،مي توان گفت كه اگر كشوري موانع تجاري را كاهش 

تجاریان  طرفهاي  به  تنها  نه  آن  اقتصادي  منافع  دهد 

كشور مي رسد بلكه خود آن كشور نیز از این كاهش 

منتفع مي گردد.چون مصرف كنندگان این كشورها به 

كاالهاي ارزان تر وبهتر دسترسي پیدا مي كنند و تولید 

رقابت،كارایي  فشار  تحت  نیز  كشورها  این  كنندگان 

سیستم  برقراري  كرد.بنابراین  خواهند  پیدا  بهتري 

و  بیشتر  همبستگي  باعث  كشورها  میان  آزاد  تجارت 

وجهاني  خواهد شد  كشورها  اقتصادي  ادغام سریعتر 

شدن را تسهیل مي كند.

هاي  جریان  وسایر  خارجي  مستقیم  گذاري  2(سرمایه 

سرمایه :

پیامد  نیز  خارجي  گذاري مستقیم  درخصوص سرمایه 

هاي مثبت قابل توجهي از جنبه نظري ذكر شده است.

سرمایه گذاري مستقیم خارجي قابلیت افزایش تولید 

دارد.تحت  را  سرمایه  كننده  جذب  دركشور  كاالها 

شرایطي ، با ایجاد مازاد در تراز پرداخت ها،مي تواند 

چنین  دهد(هم  كاهش  را  )آن  بگذارد  اثر  ارز  برنرخ 

ها،سرمایه  شركت  برسود  مالیات  وضع  صورت  در 

براي  اضافي  درامد  منبع  یك  خارجي  مستقیم  گذاري 

فوق  برموارد  كرد.عالوه  خواهد  ایجاد  میزبان  كشور 

انتقال  باعث   )FDI(خارجي مستقیم  گذاري  سرمایه 

بازاریابي  و  شده  مدیریتي  هاي  مهارت  و  تكنولوژي 

پذیراي سرمایه  تولیدي دركشورهاي  براي محصوالت 

را آسانتر مي كند. سیال شدن سرمایه ورشد سرمایه 

گذاري مستقیم خارجي باعث شكوفا شدن مزیت ها در 

اقصي نقاط دنیا شده وبا افزایش وابستگي اقتصادي 

كشورها،فرآیند جهاني شدن سرعت گرفته است

راه هاي تحقق هم زمان توسعه وجهاني شدن 

ابزارهاي جهاني شدن

ویژگي هاي جهاني شدن در عصر حاضر:

جهانی شدن و توسعه اقتصادی
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2. راهبرد توسعه با جهت گیر ي اشتغال: حذف ← افزایش اشتغال و افزایش تولید به باالترین سطح.

3. راهبرد توسعه با جهت گیري رفع فقر: اهداف← بهبود شرایط زندگي جمعیت كشور ،افزایش اشتغال مولد در جهت توزیع عادالنه تر درآمد و افزایش تولید كاالها و خدمات 

۴.مهمترین عناصر توسعه اقتصادي : افزایش وبهبود در رشد اقتصادي و درامد سرانه،استاندارد زندگي ،رفاه،اشتغال مولد،كیفیت تولید وتكنولوژي عادالنه تر درامد.

3( بین المللي شدن تولید

گذشته  دهه  دو  طي  در  كه  دیگر  ابزارهاي  از  یكي 

موجب ادغام اقتصادي كشورهاي جهان گشته وجهاني 

شدن  المللي  ،بین  است  بخشیده  سرعت  را  شدن 

سرمایه  جریان  كه  آن  از  پس  است.درواقع  تولید 

میان كشورها شدت پیدا كرد این امكان فراهم شد 

برپایه مزیت  تولیدات دركشورهاي مختلف  كه عرضه 

رقابتي انجام گیرد.درحقیقت تحت شرایط جدیدي كه 

نسبي  مزیت  شرط  دیگر  است  شده  حاكم  بربازارها 

؟؟؟؟ به تنهایي بیانگر توان صدور كاالهاي یك كشور 

نمي باشد.

چند  هاي  شركت  ،نقش  تولید  شدن  المللي  بین  در 

با هدف دستیابي  ملیتي كلیدي است. این شركت ها 

به منابع موردنیاز وعوامل ارزان قیمت تولید از جمله 

رساندن  حداكثر  به  منظور  وبه  سرمایه  یا  كار  نیروي 

سود و برخورداري از مزیت رقابتي ،به سوي بازارهاي 

خارجي حركت كرده ودر سایر كشورها سرمایه گذاري 

مي كنند. این عمل شركت ها باتوجه به تخصص هاي 

باالي انها ، این امكان را فراهم آورده است تا قطعات 

مختلف مورد نیاز تولید از جایي كه مزیت رقابتي وجود 

همبستگي  افزایش  امر  این  شوند.نتیجه  تهیه  دارد 

اقتصادي كشور هاو سرعت بخشیدن به فرآیند جهاني 

شدن بوده است.

از جمله شاخص هاي توسعه اقتصادي یا سطح توسعه 

یافتگي مي توان این موارد را برشمرد:

یك  ملي  درامد  تقسیم  سرانه:از  درامد  شاخص   •

،درآمد  آن  جمعیت  داخلي(به  ناخالص  كشور)تولید 

سرانه بدست مي آید. 

شاخص  كه  جا  ازآن  خرید:  قدرت  برابري  شاخص   -

محاسبه  كشورها  محلي  هاي  ازقیمت  سرانه  درآمد 

در  وخدمات  محصوالت  قیمت  سطح  ومعموال  شود  مي 

برابري  شاخص  از   ، نیست  یكسان  مختلف  كشورهاي 

قدرت خرید استفاده مي شود.

بر  غلبه  براي  پایدار:كوشش  درآمد  شاخص   -

به توسعه  وبا توجه  نارسائیهاي شاخص درآمد سرانه 

محاسبه  به  منجر   ، اقتصادي  توسعه  جاي  به  پایدار 

شاخص درامد پایدارشد.

دهه19۸0  اوایل  از  توسعه  تركیبي  هاي  شاخص   -

شاخص  یك  بر  تكیه  جاي  به  اقتصاددانان  از  برخي   ،

انفرادي براي اندازه گیري ومقایسه توسعه اقتصادي 

را  تركیبي  هاي  شاخص  از  استفاده   ، كشورها  بین 

پیشنهاد دادند. 

سال  در  شاخص  این   : انساني  توسعه  شاخص   -

بر  كه  شد  معرفي  متحد  ملل  سازمان  1991توسعه 

اساس این شاخص ها محاسبه مي شود: درآمد سرانه 

تولد(ودسترسي  )دربدو  زندگي  به  امید   ، واقعي 

و  بزرگساالن  باسوادي  نرخ  از  تابعي  كه   ( آموزش  به 

میانگین سالهاي به مدرسه رفتن افراد است.(

حوزه مطالعاتي زیر شاخص ها  متغیرها

-اقتصادي: یكپارچگي اقتصادي تجارت

خارج   وسفرهاي  توریسم  فردي  ارتباطات   -فردي: 

برون  پولي  مبادالت  المللي   بین  هاي  تلفن  ترافیك 

فردي

كاربران  تعداد  تكنولوژیكي  ارتباطات  -تكنولوژي: 

اینترنت تعداد میزبانان اینترنت سرورهاي اینترنتي

هاي  سازمان  در  عضویت  سیاسي  تعهدات  -سیاسي: 

بین المللي تعداد معاهدات بین المللي مبادالت پولي 

هاي  درماموریت  وانساني  مالي  هاي  مشاركت  دولت 

حفاظت از صلح سازمان ملل 

- جایگزیني واردات: جایگزیني تولیدات داخلي به جاي 

واردات )درون نگر(

- توسعه صادرات: تشویق صادرات كاالیي كه كشور 

درآن مزیت دارد.

سریع  رشد:رشد  گیري  جهت  به  توسعه  راهبرد   .1

اقتصادي سطح  رفاه  رفتن  باال   ← ملي  ناخالص  تولید 

زندگي براي اكثریت جامعه.

شاخص هاي جهاني شدنشاخص هاي توسعه اقتصادي

استراتژي هاي توسعه

راهبردهای توسعه

جهانی شدن و توسعه اقتصادی
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توسعه دریك نگرش ساده ودركلیه جوامع ، به وضعیتي اطالق مي شود كه حداقل ،3 هدف یا شرط را محقق گرداند:

- اولین هدف امكان دسترسي بیشتر به كاالها وخدمات تداوم بخش حیات انسان مانند غذا مسكن وپوشاک است.دراین راستا فقط افزایش كمیت این كاالها 

مد نظر است بلكه توزیع گسترده تر وافزونتر بین آحاد جامعه نیز باید تامین شود.

- دومین هدف افزایش سطح و استاندارهاي زندگي وبهره مندي انسان ها از مواهب مادي است.

درامدي هاي باالتر نه تنها درصد اشتغال باالتر بهداشت ودرمان مطلوب تر آموزش باكیفیت تر تامین امنیت بیشتر و توجه بیشتر به ارزش هاي فرهنگي و 

انساني راكه به پیشرفت زندگي مادي كمك مي كند بلكه احترام و عزت نفس بیشتر را هم درسطح فردي وهم درسطح ملي القا مي كند.

- سومین هدف كه غایتي كامال كیفي است عبارت است از گسترش دامنه گزینه ها و انتخاب هاي افراد وملل در زندگي با ارتقاء حقوق مدني افرا دبا ازادي 

اندیشه ها با برابري در مقابل قانون ،رفع تبعیض ها ، رهایي از هرنوع قید وبند هاي وابستگي و بردگي ،ومواردي از این قبیل .این هدف به مقوله توسعه 

عالوه بر وجه دروني )داخل یك كشور (،یك وجه بیروني بین كشورها یا در جامعه جهاني (مي بخشد و آن را به منشوري چند وجهي مبدل مي كند. 

با توجه به مطالب ذكر شده امید است خوانندگان عزیز با مفاهیم جهانی شدن و توسعه اقتصادی آشنا شده باشند. حال راه های رسیدن به این امر را می 

توان در افراد جامعه و اداره كنندگان آن جستجو كرد. می توان دریافت كه كدامین راه برای رسیدن به آرمانهای جامعه جهانی رشد و توسعه اقتصادی مسیری 

صحیح وهموار است. آرزوی ما رسیدن كشور و میهن عزیزمان به باالترین درجه از رشد و توسعه می باشد.

خصوصیات توسعه:

جهانی شدن و توسعه اقتصادی

منابع:
1.https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%86

2. فرهادي محلي، علی؛ بررسی تحلیلی پدیده جهانی شدن با تمركز بر حوزه فرهنگ

3. تجري غریب آبادي، ذبیح اهلل؛ تاثیرات جهاني شدن بر صنعت ارتباطات

۴. رزمی، زهرا؛مفهوم جهانی شدن اقتصاد؛ فرایندی قابل تحلیل

۵. پیشگاهی فرد، زهرا؛ ابعاد جهانی شدن

1.https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%86


سال اول، شماره اول، آذر ماه 97فصلنامه علمی-تخصصی دانشگاه محقق اردبیلی   توسعه اقتصادی

20

سیر تحوالت اقتصادی در قرون اخیر با كاربرد متنوع انرژی همراه بوده است، اما در دهه هفتاد میالدی تكانه های نفتی همراه با ركود اقتصادی در غرب سبب شد تا نقش انرژی 

در تحوالت اقتصادی جایگاه ویژه ای پیدا كند و در دهه هشتاد میالدی ارتباط بین مصرف) قیمت( انرژی و رشد اقتصادی در كانون توجه تحلیلگران اقتصادی قرار گیرد. از سوی 

دیگر، اثرهای متقابل انرژی و رشد اقتصادی بحث دیگری را تحت عنوان رابطه علیت مطرح می كند كه یكی از موضوعات مهم در این زمینه است و از اواخر دهه 19۷0 به بعد 

اقتصاددانان و تحلیل گران متعددی از زوایای گوناگونی آن را مورد بررسی قرار داده اند. استرن)1993( معتقد است كه انرژی مهمترین عامل در مدل های رشد بیوفیزیكی 

است)2(. اقتصاددانان نئوكالسیك نظیر برنت )19۷۸(، معتقدند كه انرژی بر نیروی كار و موجودی سرمایه اثر گذاشته و از این رو بطور غیر- مستقیم رشد اقتصادی را متاثر 

می سازد.(2و21(. 

انرژی نقش عمده ای را در طرف عرضه و تقاضای اقتصاد ایفا می كند . در طرف تقاضا، انرژی یكی از محصوالتی است كه مصرف كننده می تواند برای حداكثر سازی مطلوبیت 

خود، آن را بخرد. در طرف عرضه، انرژی در كنار سرمایه، نیروی كار و مواد خام نهاده ای است كه، نقش حیاتی در اقتصاد و توسعه اجتماعی كشور ایفا می كند. این نهاده می تواند 

سبب تسریع رشد اقتصادی شده و استانداردهای زندگی را باال برد. ایران كشوری است كه منابع انرژی بسیاری نظیر ذخایر نفت و گاز طبیعی را در خود جای داده است. این 

حقیقت، ممكن است سبب این اندیشه شود كه این كشور مشكلی در ارتباط با تامین انرژی ندارد. اما تقاضای انرژی در ایران از عرضه انرژی بیشتر است. بنابراین، اقتصاددانان 

و سیاستگذاران به دنبال بهترین راه برای تخصیص این نهاده به فعالیت ها هستند )2(. بطور متوسط در دوره ۸9-13۴6 مصرف انرژی در بخش كشاورزی ساالنه بیش از۵/۵ 

درصد رشد داشته است واز 0/6 میلیون تن معادل نفت خام به 6/2 میلیون تن نفت خام افزایش یافته است)19(.در سال 1390 مصرف برق از 2/2 درصد رشد نسبت به 

سال 13۸9 به 1۸۸/2 میلیارد كیلو وات ساعت رسید . در این سال بیشترین رشد مصرف برق به بخش كشاورزی با3۴/۸ درصد اختصاص داشت و رشد مصرف برق به بخش 

صنعتی 3/9 درصد بود)2(. این در حالی است كه ارزش افزوده بخش كشاورزی در این دوره منتخب از رشد ساالنه معادل ۴/2 درصد برخوردار بوده است)3(.

مقدمه

چکیده

اثرات مصرف انرژی بر رشد بخش کشاورزی در ایران
الهام عبدی

این پژوهش با هدف بررسی اثرات مصرف انرژی بر رشد بخش كشاورزی در ایران طی دوره زمانی 1390 – 1359 انجام شده است. جهت انجام تحقیق از فرم لگاریتمی 
داده ها و روش ARDL استفاده شد. در این تحقیق متغیرهای ارزش افزوده بخش كشاورزی، موجودی سرمایه، نیروی كار فعال و میزان مصرف انرژی در بخش كشاورزی 
و متغیر مجازی جنگ بكار گرفته شد. آزمون دیكی – فولر تعمیم یافته نشان داد كه متغیر مصرف انرژی در سطح پایا بود و سایر متغیرها در تفاضل مرتبه اول پایا بودند. 
طبق نتایج، شاخص های موجودی سرمایه و مصرف انرژی در بخش كشاورزی معنادار و دارای اثر مثبت بر رشد بخش كشاورزی هستند. لذا در كوتاه مدت و بلند مدت 
به ازای افزایش یك واحد در مصرف انرژی به ترتیب 0/18 و 0/76 واحد به رشد بخش كشاورزی افزوده خواهد شد. تخمین ضریب تصحیح خطا نشان می دهد كه در هر 

دوره 24 درصد از عدم تعادل از بین مي رود. 

واژه هاي کلیدي: مصرف انرژی، مدل رشد، بخش کشاورزی، ARDL، ایران
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اثرات مصرف انرژی بر رشد بخش کشاورزی در ایران

بحران انرژی در غرب19۷۴-19۷3 كه نتیجه ی افزایش قیمت انرژی و انتقال منحنی عرضه كل اقتصاد به سمت چپ بود ، نمونه كامال مشخصی از تاثیر گذاری انرژی در اقتصاد 

است)19(. بخش كشاورزی در ایران 2۵– از اشتغال را به خود اختصاص داده است)3(. بنابراین این بخش نقش مهمی در اقتصاد ایران ایفا كرده و رشد این بخش می تواند به رشد 

اقتصاد ایران منجر شود) ۵(. در كشور ما ایران طی برخی دوره های زمانی، ارتباط میان رشد اقتصادی و مصرف انرژی متاثر از وقایعی نظیر انقالب، جنگ تحمیلی، تحریم های اقتصادی، 

شوک های نفتی و ... بوده است و در نتیجه بررسی این ارتباط مستلزم در نظر گرفتن پارامترهای مختلف در دوره های زمانی مختلف می باشد)1(. براین اساس در این مطالعه رابطه علیت 

بین مصرف انرژی، ارزش افزوده، اشتغال و سرمایه گذاری بخش كشاورزی طی سال های 90- 13۵9 مورد توجه قرار گرفته  است. بنابراین، این مسئله كه آیا رابطه  میان مصرف انرژی 

دركشاورزی و رشد كشاورزی وجود دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تولید  و  انرژی  انرژی و تك تك حامل های  بین مصرف  رابطه ی  بررسی  به  ای  مقاله  و چانگ در  لی 

ناخالص داخلی برای تایوان طی دوره 2003 – 19۵۴ پرداختند و به این نتیجه رسیدند كه در بلند 

مدت انرژی بعنوان محرک رشد اقتصادی عمل كرده و در نتیجه سیاست های تحدید انرژی می تواند 

به رشد اقتصادی آسیب برساند و همچنین به این نتیجه رسیدند كه رابطه علی دو طرفه بین مصرف 

انرژی و رشد اقتصادی وجود دارد )22(.

اوه و لی 200۴ به بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در كره با استفاده از داده 

های ساالنه برای دوره 99-19۷0 می پردازد . آنها از یك مدل تصحیح خطای برداری ۴ متغیره ، شامل 

تولید ناخالص داخلی ، مصرف انرژی  ، اشتغال و سرمایه برای وجود رابطه علیت بین مصرف انرژی 

بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی می پردازند.آنها بیان می كنند كه رشد مصرف انرژی با جایگزینی 

نیروی كار و سرمایه همراه است . بنابراین متغیرهای سرمایه و نیروی كار را بصورت برونزا در نظر 

می گیرند . نتایج حاصله از آزمون های علیت در كوتاه مدت و بلند مدت نشان داد كه یك رابطه علی 

دو طرفه بین مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی در بلند مدت برقرار است. در كوتاه مدت ارتباط از 

طرف انرژی به تولید ناخالص داخلی است)23(.

آماده و همكاران 13۸۸ ، طی تحقیقاتی به بررسی رابطه مصرف انرژی رشد اقتصادی در بخش های 

مختلف پرداخته  پرداخته است نتایج حاصل نشان داده كه یك رابطه علیت كوتاه مدت و بلند مدت 

یك طرفه از مصرف انرژی و مصرف نهایی انرژی برق به رشد اقتصادی وجود دارد.یك رابطه علیت 

كوتاه مدت یك طرفه نیز از رشد اقتصادی به مصرف نهایی گاز طبیعی وجود دارد.عالوه بر این یك 

رابطه علیت یكطرفه از مصرف نهایی انرژی در بخش صنعت به رشد ارزش افزوده در این بخش وجود 

دارد .هم چنین یك رابطه علیت كوتاه مدت و بلند مدت یكطرفه از مصرف نهایی انرژی برق در بخش 

كشاورزی  به رشد ارزش افزوده در این بخش وجود دارد)۷(.

مهرابی بشر آبادی و همكاران طی یك مقاله به بررسی  وضعیت انرژی در بخش كشاورزی در كشور 

ایران پرداخته است.نتایج نشان داد انرژی ورودی بشكل تجدید پذیر مستقیم و غیر مستقیم تاثیر 

مثبت و معنی داری در انرژی خروجی دارند.اما انرژی ورودی بشكل تجدید ناپذیر بر انرژی خروجی در 

بخش كشاورزی تاثیر معنا داری ندارد)۸(.

 )19۸۴( نایر  و  آیرس  از  نقل  به  استرن)1993(، 

انرژی  رشد،  فیزیكی  بیو  مدل  در  كه  كند  می  بیان 

سرمایه،  و  كار  نیروی  است.  رشد  عامل  ترین  مهم 

به  كارگیری  به  برای  كه  هستند  ای  واسطه  عوامل 

انرژی وابسته اند. هم چنین استرن)1993( به نقل 

و  برنت)19۷۸(  مانند  نئوكالسیك  اقتصاددانان  از 

از  انرژی  كه  كند  می  بیان  دنیسون)19۷9و19۸۵( 

طریق تاثیری كه بر نیروی كار و سرمایه دارد، به طور 

ولی  است  موثر  نیز  اقتصادی  رشد  بر  مستقیم  غیر 

مستقیما اثری بر رشد اقتصادی ندارد.)6،20 و21(

امروزه، در نظریه های جدید رشد، عالوه بر نهاده های 

كار و سرمایه، انرژی نیز به عنوان یكی از نهاده های 

و  است  مطرح  كالن  اقتصاد  های  بحث  در  تولید  مهم 

تلقی  انرژی  و  كار، سرمایه  های  نهاده  از  تابعی  تولید 

می شود. هم چنین فرض بر این است كه بین میزان 

ای  رابطه  تولید  سطح  و  های  نهاده  این  از  استفاده 

انرژی  مصرف  دیگر،  سوی  از  دارد.  وجود  مستقیم 

تابعی معكوس از قیمت آن است و تغییر قیمت انرژی، 

تولید  در  نتیجه  در  و  انرژی  مصرف  در  مهم  اثری 

ناخالص ملی دارد)6و1۵(.

بدلیل اهمیت گسترده ی این مساله مطالعات متعددی 

روی آن چه در داخل و چه در خارج از كشور صورت 

گرفته است كه به گزیده ای از آنها  اكتفا می كنیم:

پیشینه تحقیق
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مهر آرا و همكاران طی تحقیقاتی به بررسی اثرات خطی و غیر خطی  مصرف انرژی روی رشد اقتصادی در ایران طی دوره 133۸ تا 13۸۴ مبتنی بر رویكرد رگرسیون پرداخته است 

یافته ها داللت بر آن دارد كه مدلهای غیر خطی مبتنی بر آماره های تشخیصی و معنی دار بودن ضرایب ،نتایج رضایت بخشی تری را نسبت به مدلهای خطی در تبیین رابطه مصرف 

انرژی و رشد اقتصادی ارائه می دهد)9(.

بهبودی وهمكاران طی مقاله ای به بررسی رابطه ی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی با تاكید بر شكست ساختاری پرداخته است نتایج نشان می دهد رابطه ی بلند مدت مثبت بین 

مصرف انرژی و رشد اقتصادی ایران وجود دارد)10(.

عبدلی و همكاران  13۸۸، تحقیقاتی به منظور برسی ارتباط بین مصرف انرژی وبهبود تكنولوژی پرداخته است . نتایج نشان می دهد كه با بهبود تكنولوژی نرخ رشد شدت مصرف 

انرژی در بخش صنعت بطور متوسط 1/۵3 و نرخ رشد شدت مصرف انرژی در بخش كشاورزی را بطور متوسط 1/32 كاهش خواهد یافت)11(.

روش شناسيمدل مفهومي )الگوی رشد هارود – دومار(

برای  كه  هستند  نظریاتی  اقتصادی  رشد  الگوهای 

تفسیر و توضیح واقعیت های مشاهده  شده در زمینه 

رشد در سطح جهانی ارائه شده اند )12(.

الگوی رشد كالسیك؛ خاستگاه الگوهای رشد كالسیك، 

 )Keynes( اساسا الگوی تعادل ایستا و كوتاه مدت كینز

در سال های 193۴- دومار  و  هارود  توسط  كه  است 

انجام  مشابه  نتایج  با  و  جداگانه  به صورت   1936

شد)13(. در این مدل، عواملی مثل انباشت سرمایه، 

تكنولوژی  پیشرفت  و  اشتغال  نیروی  گسترش 

نقش های به خصوصی را ایفا می–كند)1۴(. عموما بر 

سه فرض اساسی بنا شده است:

1. عرضه نیروی كار به صورت برون زا تعیین می شود.

به  را  سرمایه  و  كار  نیروی  نهاده های  تولید،  تابع   .2

سطح تولید مربوط می كند.

3. بین پس انداز و سرمایه گذاری رابطه وجود دارد. 

اولین  )Harrod-Domar(؛  هارود-دومار  رشد  الگوی 

مدلی كه رفتار اقتصادی را در بلندمدت مورد تجزیه 

است.  دومار  و  هارود  مدل  می دهد،  قرار  تحلیل  و 

فروض مدل عبارتند از:

1. اقتصاد در بلندمدت شرایط رقابت كامل را تجربه 

می كند.

2. نیروی كار با نرخ ثابت و برون زا در طول زمان رشد 

می كند.

3. پس انداز تابعی تناسبی از درآمد ملی است:

 S =s.Y 

۴. پیشرفت فنی وجود ندارد و موجودی سرمایه بدون 

استهالک است.

۵. نسبت سرمایه به محصول و همچنین نسبت نیروی 

نسبت ها  این  به  بود؛  خواهد  ثابت  محصول  به  كار 

.K/Y% =k% :ضریب تكنولوژی اطالق می شود

موجودی  در  تغییر  همان   )I(سرمایه گذاری  .6

سرمایه)K( است كه با%K نمایش داده می شود..

هارود-دومار در مدل خود، نرخ رشد مطلوب واقعی را 

در نظر می گیرند. نرخ رشد مطلوب، نرخ رشدی است 

كه در آن، تمام تولیدكنندگان در وضعیتی هستند كه 

تمایلی برای افزایش تولید ندارند. در شرایط تعادلی، 

اشتغال  در  سرمایه  اینكه  هدف  با  مدل،  این  برای 

كامل به كار گرفته شود، تولید بایستی در نرخ تضمینی 

رشد یابد. از طرفی برای اینكه نیروی كار در اشتغال 

كامل به كار گرفته شود )در حالی كه بهره وری در حال 

رشد است(، تولید باید با نرخ طبیعی رشد كند. حال 

اینكه هم نیروی كار و هم سرمایه )در شریطی  برای 

كه اقتصاد در حال رشد است(، در حال اشتعال كامل 

باشد، در شرایطی كه اقتصاد در حال رشد است، باید 

عبارت  %Y/Y=s/k را داشته باشیم. این رابطه به شرط 

»هارود-دومار« معروف است. از آنجایی كه نیروی كار 

و نرخ پس انداز همگی طبق فرض ثابت هستند، برای 

همین امكان وجود رشد تعادلی همراه با اشتغال كامل 

سرمایه و نیروی كار، تقریبا صفر است؛ این ضعف عمده 

به مدل كالسیك هاورد-دومار برمی گردد. به فروضی 

كه الگوی مزبور بر آن استوار است، انتقادهای زیادی 

قابلیت  عدم  آن،  براساس  كه  می شود  وارد  آن  بر 

نرخ  و  دارد  كار وجود  نیروی  و  بین سرمایه  جانشینی 

پس انداز ثابت است. اما این الگو در نظریات توسعه، 

در دوران پس از خود، تأثیر قابل مالحظه ای گذاشته و 

به نوعی در این زمینه پیشگام نیز بوده است، به همین 

الگوی معرفی  به عنوان  را  الگوی هارود-دومار  دلیل 

شده در این تحقیق به كار برده خواهد شد)1۴(. 

)ARDL( توزیعی  وقفه  با  خودتوضیحی  الگوي 

مدل سازي اقتصادسنجی با استفاده از سري هاي زمانی 

پایایی  بر فرض  مبتنی  معمول،  و  به روش هاي سنتی 

از  بسیاري  كه  حالی  در  است.  سري زمانی  متغیرهاي 

حاوي  اغلب  و  نیستند  پایا  اقتصادي  كالن  متغیرهاي 

یك روند تصادفی )ریشه واحد( می باشند كه با عمل 

از آنجا  اما  تفاضل  گیري روند مذكور حذف می شوند. 

كه حضور چنین روندي تخمین و استنباط هاي آماري را 

روش هایی  از  است  ضروري  لذا  می سازد،  معتبر  غیر 

زمانی  سري هاي  از  استفاده  هنگام  توابع  برآورد  در 

توجه  همجمعی  و  پایایی  مسأله  به  كه  شود  استفاده 

روش هایي  از  مي توان  منظور  بدین  باشد.  داشته 

كرد.  استفاده  خطا  تصحیح  مدل  و  انگل-گرنجر  مانند 

با این حال، روش هایي مثل انگل-گرنجر در مطالعاتي 

كه با نمونه هاي كوچك سروكار دارند، به دلیل در نظر 

بین  موجود  مدت  كوتاه  پویاي  واكنش هاي  نگرفتن 

برآوردهاي  كه  چرا  ندارند؛  را  الزم  اعتبار  متغیرها، 

انجام  نتیجه،  در  و  نبوده  تورش  بدون  آنها  از  حاصل 

از آماره هاي آزمون معمول  با استفاده  آزمون فرضیه 

از  استفاده  بنابراین   .)16( بود  نخواهد  معتبر   t مثل 

الگوهایي كه پویایي هاي كوتاه مدت را در خود داشته 

الگو  از  دقیق تري  ضرایب  برآورد  به  منجر  و  باشند 

زمینه  این  در  مي گیرند.  قرار  توجه  مورد  شوند، 

گسترده  وقفه هاي  با  خودتوضیح  الگوی  از  می توان 

درجه  نیست  الزم  روش  این  در  برد.  نام   )ARDL(

پایایی متغیرها یكسان باشد و صرفاً با تعیین وقفه هاي 

مناسب براي متغیرها می توان مدل مناسب را انتخاب 

كرد. این روش الگوي بلندمدت و كوتاه مدت موجود در 

مدل را به طور همزمان تخمین می زند و مشكالت مربوط 

به حذف متغیرها و خودهمبستگی را رفع می كند.
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همچنین در مورد نمونه های كوچك، این روش دارای قدرت توضیح دهندگی باالیی نسبت به سایر روش ها است. بنابراین، تخمین هاي  آن به دلیل نبود مشكالتی مانند خودهمبستگی 

و درون زایی، نااریب و كارا هستند. مدل خود توضیح با وقفه هاي گسترده را می توان به صورت زیر نشان داد:

1t است.، wt بردار متغیرهای قطعی )غیر تصادفی( هم چون عرض از مبدأ، متغیرهای  tLX x −= كه در ربطه فوق، Q مقدار ثابت،  yt متغیر وابسته و L عملگر وقفه است؛ به طوری كه 

مجازی یا برونزا با وقفه ثابت است.،  xit بردار متغیرهای توضیحی مدل، q تعداد وقفه های بهینه مربوط به هر یك از متغیرهاي توضیحی و P تعداد وقفه بهینه مربوط به متغیر وابسته 

است. در الگوي باال:

تجزیه و تحلیل داده ها

مربعات  حداقل  روش  از  استفاده  با  فوق  معادالت 

و   0,1,2,...,P m= مقادیر  تمامی  برای  معمولی 

مدل   1) 1(km ++ تعداد  به  یعني   0,1,2,...,iq m=

تعداد  حداكثر  می شوند.  زده  تخمین   ARDL مختلف 

تمامی  می گردد.  تعیین  محقق  سوي  از  ابتدا  وقفه ها 

( تخمین زده  1,..., (t m n= + مدل ها در محدوده زمانی 

براي  بهینه  وقفه های  تعداد  بعد  مرحله  در  می شوند. 

از  یكي  از  استفاده  با  توضیحی  متغیرهاي  از  یك  هر 

 ،)SBC( بیزین  شوارز-   ،)AIC( آكائیك  معیارهاي 

تعدیل شده،  تعیین  یا ضریب   )HQC( كوئین  حنان- 

تعیین می شوند. معموالً در نمونه هاي كمتر از 100، از 

معیار شوارز- بیزین استفاده مي شود. زیرا این معیار 

در تعداد وقفه ها صرفه جویی می كند تا درجه آزادي 

زیادي از دست نرود. براي محاسبه ضرایب بلندمدت 

از همان مدل پویا استفاده مي شود. ضرایب بلندمدت 

متغیرهاي توضیح دهنده از رابطه )۴( دست مي آیند 

:)1۷(

ˆ ˆ ˆ...ˆ ˆ(1, ) 0 1ˆ , 1,2,.....ˆ ˆ ˆ ˆ1 )1, ( 1 ... ˆ1 2

q i i iqi i i i Ki Q P Q Q Q p

β β ββ
θ

+ + +
= = =
− − − − −

می بایست  ابتدا  بلندمدت،  رابطه  تخمین  منظور  به 

بررسی  تحت  متغیرهای  بین  بلندمدت  رابطه  وجود 

به روش  توجه  با  آزمون همگرایی  برای  آزمون شود. 

درسال   Pesaran and Pesaran توسط  شده  ارائه 

متغیرهاي  بین  بلندمدت  رابطه  199۷)2۴(وجود 

آزمون  براي   F آماره  محاسبه  وسیله  به  بررسي  تحت 

معناداري سطوح با وقفه متغیرها در مدل تصحیح خطا 

بحراني  مقادیر  پسران  مي گیرد.  قرار  آزمایش  مورد 

مدل  اینكه  و  رگرسورها  تعداد  با  متناظر  را  مناسب 

محاسبه  خیر  یا  است  روند  و  مبدأ  از  عرض  شامل 

كردند.

كردند:  ارائه  را  بحراني  مقادیر  از  گروه  دو  آن ها 

و  هستند  پایا  متغیرها  تمام  كه  اساس  این  بر  یكي 

 F اگر  ناپایا هستند.  این اساس كه همگي  بر  دیگري 

محاسباتي در خارج از این مرز قرار گیرد یك تصمیم 

یا    I)0( متغیرها  اینكه  دانستن  به  نیاز  بدون  قطعي 

فراتر  محاسباتي   F اگر  گرفته مي شود.  هستند،   I)1(

بر  مبني  صفر  فرضیه  گیرد،  قرار  باالیي  محدوده  از 

پایین تر  اگر  و  شده  رد  بلندمدت  رابطه  وجود  عدم 

مذكور  صفر  فرضیه  گیرد،  قرار  پاییني  محدوده  از 

پذیرفته مي شود. اگر F محاسباتي در بین دو محدوده 

قرار گیرد، نتایج استنباط، غیر قطعي و وابسته به این 

بنابراین  باشند )16(.   I)0( یا   I)0( متغیرها  كه  است 

اثبات  متغیرهاي مدل  بین  بلندمدت  رابطه  وجود  اگر 

شد، تخمین و تحلیل ضرایب بلندمدت و استنتاج در 

مورد ارزش آنها صورت مي گیرد. وجود همجمعی بین 

مجموعه اي از متغیرهاي اقتصادي مبناي آماري استفاده 

از الگوهاي تصحیح خطا را فراهم مي كند. الگوي تصحیح 

است:  زیر  صورت  به   ARDL الگوی  با  متناسب  خطا 

1
* .

1 1

ˆ 1 * ˆ) , (, 11 1
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ارتباط  بررسی  منظور  به  مزبور،  خطا  تصحیح  الگوي 

بلندمدت  تعادل  به  متغیرها  كوتاه مدت  نوسانات 

خطا   تصحیح  جمله  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  آن ها 

رابطه  برآورد  از  حاصل  خطای  جمله  همان   1) (tECT −

وقفه  یك  با  كه  است   ARDL روش  به  بلندمدت 

(ˆ ضریب  , (Q L p زمانی در الگو در نظر گرفته می شود.  

تعدیل  سرعت  دهنده  نشان  كه  خطاست  تصحیح  جزء 

نشان  ضریب  این  است،   بلندمدت  تعادل  سمت  به 

مي دهد در هر دوره، چند درصد از عدم تعادل متغیر 

وابسته تعدیل شده و به سمت رابطه بلندمدت نزدیك 

مي شود، انتظار می رود عالمت این متغیر، منفی و مقدار 

آن از منفی یك تا صفر تغییر كند)1۷(.

بخش  رشد  الگوی  برآورد  جهت  مطالعه،  این  در 

كشاورزی ایران داده های الزم بر حسب میلیارد ریال 

به قیمت پایه سال 13۷6 طی دوره زمانی 90 – 13۵9 

مورد استفاده قرار گرفت. اطالعات مورد نیاز به روش 

اسالمی  جمهوری  مركزی  بانك  از  مطالعه-اسنادی 

و  كشاورزی   جهاد  وزارت  و  ایران  آمار  مركز  ایران، 

فائوگردآوری شد.

از  الگو  برآورد  نیز جهت  این پژوهش  بنابراین در     

روابط فوق استفاده شد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل 

نتایج تحقیق از بسته های نرم افزاری Microfit ۴,0  و 

Eviews ۷,0 بهره گرفته شده است. 

به منظور بررسي پایایی متغیرهای الگو از آزمون دیكي 

– فولر تعمیم یافته استفاده گردید. نتایج جدول )1(  

حاكی از آن بود كه متغیرمیزان مصرف انرژی در سطح 

پایا بود اما متغیره )ADF(ای ارزش افزوده در بخش 

كشاورزی، نیروی كار در بخش كشاورزی، سرمایه در 

تفاضل  در  و  بودند  ناپایا  سطح  در  كشاورزی  بخش 

مرتبه اول پایا شدند.

كه در آن                            به ترتیب نشان دهنده مقادیر 

با وقفه متغیرهای وابسته، توضیحی و بردارهای قطعی 

Q* نشان دهنده ضرایب مربوط به  * و 
ijβ و ضرایب

الگوی تصحیح خطا هستند. 

اثرات مصرف انرژی بر رشد بخش کشاورزی در ایران
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 اثرات مصرف انرژی بر رشد بخش کشاورزی در ایران

بنابراین داده های سری زمانی این مطالعه اكثراً ناپایا بوده و لذا با توجه به اینكه 

همه متغیرها در یك مرتبه یكسان پایا نیستند، جهت برآورد الگوی مورد نظر، از 

رهیافت الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده )ARDL( استفاده شد. بنابراین 

در این مطالعه با توجه به اینكه داده های تحقیق به صورت سالیانه بود، بیشترین 

با  وقفه 1 لحاظ گردید زیرا وقفه 1 به برآورد بهتری از الگو منجر شد. همچنین 

توجه به اینكه شمار داده های مورد بررسی كمتر از 100 بود، از معیار شوارتز- 

بیزین )SBC( استفاده شد.  

)ADF( آزمون دیكي فولر تعمیم یافته)جدول )1

   نتایج جدول )2(  تفصیلی رابطه كوتاه مدت الگوی رشد بخش كشاورزی ایران، 

حاصل از تحلیل همجمعی الگوی ARDL در جدول زیر ذكر شده است. مقدار ضریب 

خوبي برازش 9۸ درصد حاكي از قدرت توضیح  دهندگي متغیرهاي به كار رفته در 

مدل است. آماره F كل مدل برآورد شده از لحاظ آماري در سطح اطمینان 99 درصد 

معنا دار است. مقدار آماره اچ- دوربین برای مدل مورد نظر برابر 1/22-  می باشد 

كه به دلیل قرار گرفتن در بازده 1/96±  فرض خود همبستگی را رد می كند.

 

)1,0,0,0,0( ARDL نتایج برآورد الگوي پویاي )جدول )2

  برای اطمینان از درستی اعتبار الگوی رشد بخش كشاورزی ایران نتایج آزمون های 

فروض  تمامي  برقراري   F آماره  به  توجه  با  جدول)3(  در  شده  ارائه  تشخیصی 

كالسیك را تایید می كند. به طوری كه مشكالت خود همبستگی و ناهمسانی واریانس 

را نداشته و فرم تصریحی، درست و جمالت خطا به طور نرمال توزیع شده اند و 

اعتبار آماری نتایج تایید می شود.

جدول )3( نتایج آزمون های تشخیصی الگو

بخش  رشد  تغییرات  از  بخشی  كه  می شود  مشاهده    )2( جدول  نتایج  براساس 

كشاورزی به وسیله وضعیت متغیر با وقفه  ))X)-1( ارزش افزوده كشاورزی توضیح 

داده میرشود. این مطلب بیان می كند كه ساختار موجود رشد بخش كشاورزی نقش 

به  باید  آن  توسعه  برای  و  دارد  بخش  رشد  سرنوشت  تعیین  در  كننده ای  تعیین 

ماهیت موجود در آن و ایجاد تحول ساختاری در حوضه رشد بخش كشاورزی توجه 

كافی نمود. چون با افزایش ارزش افزوده سرمایه گذاری در بخش كشاورزی بیشتر 

می شود، در نتیجه آن موجب رشد اقتصادی خواهد شد.

   ضریب نسبت سرمایه و انرژی  مطابق تئوری، معنادار و تأثیر مثبتی بر روی رشد 

میزان  در  واحدی  یك  افزایش  با  مدت  كوتاه  در  عبارتی  دارد.به  كشاورزی  بخش 

سرمایه و انرژی ، رشد بخش كشاورزی به ترتیب به میزان  0/0۸۴ و 0/1۸واحد 

افزایش یافته است. در مورد سرمای می توان گفت كه با افزایش سرمایه دسترسی 

بیشتر به منابع مالی امكان فراهم آوردن انرژی مورد نیاز برای این بخش را ایجاد 

و موجب رشد آن خواهد شد. همچنین طبق نتایج در كوتاه مدت شاخص های نیروی 

كار)L( و متغیر مجازی جنگ تحمیلی )DU( از نظر آماری معنی دار نشدند.

الگوی کوتاه مدت رشد بخش کشاورزی  

 آزمون های تشخیصی و ثبات ساختاری الگو
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اگر  كه  معنا  بدین  است.  تئوری  با  منطبق  و  معنادار  مثبت،   )K( سرمایه  ضریب 

سرمایه یك درصد افزایش یابد و یا در صورت ثابت بودن سرمایه ،از سرمایه یك 

درصد كاسته می شود، میزان رشد بخش كشاورزی حدود 0/3۴ درصد افزایش 

می یابد. تاثیرات نیروی كار  )L( هر چند مثبت است، ولی به لحاظ آماری معنادار 

نیست. ضریب متغیر مجازی جنگ تحمیلی )DU( بی معنی و منفی بدست آمد. 

نتایج برآورد مدل تصحیح خطا در جدول)۵( آمده است. براساس آن ضریب      

جمله تصحیح خطا )ECT)-1 معادل 0/2۴- محاسبه شد كه از لحاظ آماری معنادار 

بیانگر آن است كه  این ضریب  انتظار )منفی( می باشد. مقدار  و عالمت آن مورد 

در هر سال 0/2۴ از عدم تعادل یك دوره در رشد بخش كشاورزی در دوره بعد 

تعدیل می شود. عالوه بر این تقریباً زماني كمتر از 2 دوره الزم است تا خطاي تعادل 

كوتاه مدت تصحیح گردد و مدل به تعادل بلندمدت بازگردد. لذا سرعت تعدیل در 

الگوی فوق باال و مطلوب می باشد.

)1,0,0,0,0,0( ARDL الگوي تصحیح خطا )جدول )۵

در این پژوهش الگوی مورد بررسی رشد بخش كشاورزی كه در آن برای توصیف 

رشد بخش  در كنار متغیرهای اصلی تاثیرگذار در آن منظور شد. بنابراین برآورد 

از  با استفاده    13۵9  – ایران طی دوره زمانی 90   الگوی رشد بخش كشاورزی 

روش ARDL انجام شد. از توصیف نتایج تحقیق استنباط می شود كه رشد بخش 

كشاورزی ایران در بلندمدت و كوتاه–مدت به طور اساسی به وضعیت متغیرهای 

مبنایی مثل نسبت سرمایه و انرژی  وابسته است و متغیرهای نیروی كار و   مجازی 

جنگ نمی تواند اثر تعیین كننده–ای بر روند رشد بخش كشاورزی داشته باشد. بر 

این اساس پیشنهاد می شود با توجه به رابطه ی مثبت ارزش افزوده و  سرمایه 

بخش  در  تولید  مدرن  تكنولوژی های  از  استفاده  با  كشاورزی،  بخش  در  گذاری 

كشاورزی و مصرف انرژی امكان باال بردن ارزش افزوده در بخش كشاورزی امكان 

پذیر و در نتیجه منجر به رشد بخش خواهد شد. 

برای بررسی وجود رابطه همجمعی آماره  F )3/6( فراتر از كرانه باالی جدول 

)Pesaran and Pesaran)1997 در حالت ۴  رگرسور و مدل دارای عرض از مبدأ 

)3/۵۷ و 2/۴2( در سطح 10 درصد است. بنابراین هم انباشتگی متغیرهاي مدل 

مورد تأیید قرار می گیرد و الگوی بلندمدت رشد بخش كشاورزی ایران برآورد و 

نتایج آن در جدول)۴(  ذكر شده است.   

جدول )۴( نتایج برآورد الگوي بلند مدت رشد بخش كشاورزی

براساس نتایج مشاهده می شود كه رشد نسبت به تغییرات مصرف انرژی حساسیت 

با سایر عوامل موثر منظور شده در مدل دارد. كشش رشد  بیشتری در مقایسه 

نسبت به مصرف انرژی  حدود 0/۷6است. این واقعیت نشان می دهد كه چنانچه 

بخش  رشد  ارزش  یابد،  افزایش  درصد  یك  كشاورزی،  بخش  در  مصرفی  انرژی 

رشد  بنابراین  است.  كرده  پیدا  افزایش  بلندمدت  در  درصد   0/۷6 كشاورزی 

مصرف انرژی كشاورزی در كوتاه-مدت و بلندمدت همسو با رشد اقتصادكشاورزی 

كشور است.

تجمعی  مجموع  آزمون های  از  رشد،  الگوی  ثبات ضرایب  بررسی  منظور  به  همچنین 

)CUSUM( و مجموع مجذور تجمعی )CUSUMSQ( استفاده شد. براساس اشكال  

زیر آماره آزمون های CUSUM و  CUSUMSQ در داخل خطوط مستقیم قرار دارد و 

نتایج این آزمون نشان از پایداری ضرایب برآوردی داشته و به علت قرار گرفتن در 

فاصله اطمینان 9۵ درصد، شكست ساختاری در مدل وجود ندارد.

مدل تصحیح خطاي الگوي رشد بخش کشاورزی 

بحث و نتیجه گیري

الگوی بلندمدت رشد بخش کشاورزی

شكل )1(

شكل )2(

)CUSUMSQ( آزمون مجموع مجذور تجمعی

اثرات مصرف انرژی بر رشد بخش کشاورزی در ایران
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Abstract

The effect of energy consumption on growth of agriculture part in Iran

Elham abdi *, Vahid azizi, Shokoofeh soleimanzadeh

The aim of this research is studying the effects of energy consumption on growth of agriculture in Iran at time period1359-1390. 

For completing the research logarithm form of data and method ARDL used. In this research the variables of agricultural value 

added, capital inventory, active worker and the rate of energy consumption in agriculture part and abstract variable was used. 

The generalized test of diki foler showed that energy consumption variable was in steady state and another variable at differ-

ence of first step were steady. According to results indexes of capital inventory and energy consumption in agriculture part is 

meaningful and has positive effect on growth of agriculture part. So in short time and long time in exchange for increasing one 

unit of energy consumption respectively 0/18 and 0/76 unit the growth of agriculture part is increased. The estimation of error 

correction coefficient show that at each time 24 percent of unbalance is vanished.

Keywords: energy consumption, Growth model,   growth of agriculture, ARDL, IRAN
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معرفی کتاب-23 اصل موفقیت امیز وارن بافت
رقیه قلی زاده

مارک تایر نویسنده استرالیایی كتاب حاضر كه خود ازفعاالن وافراد موفق  دربازار سرمایه  به شمار می رود وسالهاست كه به معامله گران مشاوره های ارزشمندی رادراین 

بازار ارائه می دهد. كتاب حاضر برگردان ویرایش سوم یكی ازپرفروش ترین كتاب های نوشته شده درمورد وارن بافت ودیگر بزرگان سرمایه گذاری است. بافت وبسیاری 

دیگر ازنابغه های سرمایه گذاری ازصفرشروع  كردند وتنها از راه سرمایه گذاری به ثروت های میلیاردی دست یافتند.جالب است كه روش ها واستراتژی های این افراد بسیار 

متفاوت از یكدیگرند. اماحتما نقاط مشتركی در روش كار این افراد وجود دارد كه باعث موفقیت چشمگیر وبی نظیر آنها شده است. مارک تایر در این مجموعه  كم نظیر با گرد 

آوری »23 اصل و۷ اشتباه بزرگ »نشان می دهد اصولی  كه بافت ودیگران را به ثروتمند ترین سرمایه گذاران  دنیا تبدیل كرد، همان روش های ذهنی واستراتژی های این 

افراد ایجاد كرده ودرمدت ۵0 سال به انجام آنها پایبند بوده اند. پس از خواندن كتاب،استراتژی های خود را درمقابل اصول گفته شده قرار دهید تا دریابید چه اندازه با 

موفق ترین  سرمایه گذاران دنیا همسوهستید.

هدف اصلی این كتاب این است كه بسیاری ازافراد فعالیت خودرا دربازار آغاز كرده وشروع  به مطالعه  انواع  تحلیل ها كرده كه   خودرابا  بایدها ونبایدها اساسی برای موفقیت 

درمعامالت سهام وسایر ابزارهای مالی آشنا كنند، این باید ها ونباید ها،عادت هاوروش های ذهنی وعملی  هستند كه بدون تردید بسیار ضروری ترواساسی تر ازاین تحلیل ها 

به شمار می روند.اساس موفقیت  درهر فعالیتی نوع تفكر فر، ذهنیت وعادت های روانشناختی اوست.

معرفی کتاب-23 اصل موفقیت امیز وارن بافت

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد-گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

23 اصل موفقیت امیز وارن بافت، مولف مارک تایر
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