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 چکیده

مورد آزمون تجربی قرار گرفته  ( 2931-2931)  ایران تبخش صنعدر ارزش افزوده بر رشد  یمال تاثیر توسعهدر پژوهش حاضر، 

آزمون  نتایج حاصل از استفاده شده است. کانگبا -پاگانو الگوی رشد درونزای و   سوییچینگ روش مارکوفاز منظور  است.برای این

.همچنین،این تمالی اس توسعه و شاخصارزش افزوده صنعت بیانگررابطه غیرخطی بین متغیرهای رشد  نسبت راستنمایی

بر دارند.  ارزش افزوده بخش صنعتمالی، اثرات نامتقارنی بر رشد  توسعههای مثبت و منفی شاخص تکانهپژوهش نشان داد که 

های مثبت تأثیرگذاری بیشتر از تکانهاین و  ارزش افزوده بخش صنعت دارندتأثیر منفی بر رشد  های منفیتکانهاین اساس ،

وجود اثرات ثابت رد شده و فرضیه مقابل مبنی بر  ،فرضیهآزمون والد  به دست آمده از نتایجبق با عالوه بر این، مطااست.

مانند نتایج الگوی مارکوف سوییچینگ پذیرفته  صنعت،بخش  ارزش افزودهمالی بر رشد  توسعههای نامتقارن بودن اثر تکانه

رزش افزوده بخش صنعت و به خصوص تاثیر بیشتر تکانه های منفی با عنایت به عدم تقارن تاثیر توسعه مالی بر رشد ا. .شودمی

 .توسعه مالی، توجه به تاثیر سیاست های پولی بر توسعه مالی ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است

 

 صنعت.مالی، بخش  توسعه ،کانگبا -پاگانو  رشد درونزایالگوی  :های کلیدیواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

ها را افزایش دهند، استقبال وری نهادههای که بتوانند هزینه تولید را کاهش داده و بهرهاز فناوریهای اقتصادی بنگاه

های مختلف اقتصادی، بخش صنعت به میزان قابل توجهی از تجاری سازی علوم و رسد که بین بخشکنند. به نظر میمی

وم و فناوری سبب نوآوری در تولید کاالها و خدمات و مند شده است. پس از انقالب صنعتی حرکت شتابنده علفناوری بهره

تولیدی به خوبی آگاهند که برای بقاء در بازار نیازمند  ها شده است. مدیران اقتصادی در بنگاهتغییر در سبک زندگی انسان

بودجه و فضای ای از نوآوری و نوین سازی هستند. از این رو، عالوه بر جذب و تربیت نیروی انسانی متخصص، بخش ویژه

دهند. جستجوی نیروی کار ماهر و متخصص، به هنگام اختصاص می 2فیزیکی فعالیت بنگاه را به ایجاد مراکز تحقیق و توسعه

های آموزشی، رصد پیشرفت علوم و فناوری در جهان توجه به تحقیق و کردن دانش و مهارت پرسنل از طریق برگزاری دوره

کند. با این وری به بقای بنگاه در بازارهای تحت رقابت شدید دنیای امروز کمک میرتقای بهرهتوسعه از طریق پیشرفت فنی و ا

( 2391رسد که پیشرفت فنی برونزا باشد. با وجودی که رومر )به درستی معتقد بود، به نظر نمی 1طور که سولووجود، همان

( پیش از این، بر نقش تامین مالی در 2393شومپیتر )دانست، اما پیشرفت فنی را به تحقیق و توسعه و آموزش مرتبط می

تواند به صورت یک محدودیت در مسیر پیشرفت کرد. در یک رویکرد اقتصادکالن، درجه توسعه مالی میپیشرفت تاکید می

 یر کند. گذاری و تولید تغیرود که با تغییر درجه توسعه مالی، سرمایهفنی و تولید عمل نماید. به همین دلیل انتظار می

گیرد. برای این در پژوهش حاضر تاثیر توسعه مالی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت ایران مورد آزمون تجربی قرار می

شود. این مقاله در پنج بخش و روش مارکوف سوئیچینگ استفاده می 2931-2931های سالهای آماری منظور از داده

شود. بخش سوم ادبیات موضوع به لحاظ مبانی نظری و شواهد تجربی مرور می سازماندهی شده است. در ادامه و در بخش دوم،

های تحقیق ارایه شده و در بخش پنجم به یابد. در بخش چهارم، یافتهاز مقاله حاضر به معرفی روش تحقیق اختصاص می

 شود. گیری و ارایه پیشنهاد پرداخته مینتیجه

 

 ادبیات موضوع

های های تکانهها و برنامه ریزان اقتصادی، مطالعه و شناسایی تعیین کنندهه اقتصادداناز جمله موضوعات مورد توج

-( به مطالعه چرخه2393برند. برای نخستین بار شومپیتر )نام می "های تجاریچرخه"تولید و اشتغال است که از آن به عنوان 

های تجاری بیانجامد. از نظر شومپیتر، تامین ایجاد چرخهتواند به های تجاری پرداخت. او معتقد بود که تغییرات فناوری می

، کینز بر اساس ضریب فزاینده، تغییرات در مخارج را 2391کند. در دهه ای در پیشرفت فنی ایفا میمالی، نقش تعیین کننده

و ضریب  4ریه شتاب( با ترکیب نظ2392) 9های تجاری معرفی کرد. ساموئلسونبه عنوان عامل نوسانات تولید و ایجاد چرخه

را ارایه کرد. در این الگو تغییرات مخارج مستقل از طریق ضریب شتاب  "تداخل ضریب شتاب و ضریب فزاینده"فزاینده، الگوی 

، معتقد بودند که 3به رهبری فریدمن 9، پول گرایان سنتی2391شود. در دهه های تجاری میو ضریب فزاینده، سبب چرخه

فرضیه  9، لوکاس2371شود. در دهه های تجاری میسبب دوره 7رچوب الگوی انتظارات تطبیقینوسانات حجم پول در چا

در نظریه ادوار تجاری پولی، ادعا می شد تکانه های پولی پیش بینی را جایگزین انتظارات تطبیقی کرد.  3انتظارات عقالیی

                                                           
1 .Research and Development Center 
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3 .Samuelson 

4 . Acceleration Principle 
5 .Traditional Monetarists 

6 .Friedman 

7 .Adaptive Expectation Hypothesis 
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9 .Rational Expectation Hypothesis 



 

جاری منجر می شود. یک نوآوری مهم در این نشده با توجه به خطا در انطباق قیمت های نسبی و مطلق به چرخه های ت

رویکرد، نقد الگوهای متعارف اقتصاد سنجی و بویژه روش بردار خودرگرسیونی بود که بیشتر با فرضیه انتظارات تطبیقی سازگار 

 سرکینگ و پلوبود.  22و نظریه ادوار تجاری پولی، نظریه چرخه های تجاری واقعی "21نقد لوکاس"بود. یک واکنش مهم به 

( در چارچوب نظریه فوق، نقش تغییرات فنی در تغییر مسیر بلندمدت و تعادلی رشد اقتصادی را شرح دادند. از جمله 2394)

وجوه تمایز نظریه چرخه های تجاری حقیقی با سایر نظریه ها تمرکز این نظریه بر تغییر مسیر رشد تعادلی بلندمدت به جای 

  رشد متعادل بلندمدت است.  توجه به نوسان تولید در اطراف مسیر

-توجه به نقش فناوری در مسیر تکامل نظریه های رشد نیز قابل مشاهده است. در الگوهای اولیه رشد مانند هارود

و نظریه رشد نئوکالسیک، تمرکز بر نقش سرمایه فیزیکی بود و پیشرفت فنی برونزا فرض می شد. رومر کوشش کرد  21دومار

 آشکار کند. به این ترتیب تعیین کننده های پیشرفت فنی می تواند، بر روند تولید تاثیر بگذارد. نقش فناوری در تولید را

شومپیتر، نظریه چرخه های تجاری واقعی و نظریه رشد درونزای  (، نظریه2339الگوی پول در تابع تولید )با توجه به 

ع جهت سرمایه گذاری و پیشرفت فنی را مورد توجه قرار رومر، برخی اقتصاددان ها نقش تامین مالی و میزان دسترسی به مناب

( 1117(، ورستوسیا و روگرسون )1117(، هسیه و کلنو )1111دادند. از جمله این پژوهشگران می توان به لووین و لوی زا )

 اشاره کرد. 

و سرمایه گذاری، به منابع ( با انجام مطالعات تجربی دریافتند که بنگاه ها برای افزایش تولید 2339راجان و زینگالس )

 خارج از بنگاه احتیاج دارند. 

( با بررسی نقش منابع مالی در تولید به این  نتیجه رسید که در شرایط اقتصاد باز، صنایعی که از منابع 1112بک )

 مالی خارج از بنگاه استفاده می کنند، موفق ترند.

تری، تامین مالی در یک ارتباط دو سویه با نوآوری است. یک ( نشان داد که با عنایت به الگوی شومپی1124مییریکس )

 نتیجه مهم از این فرآیند دو سویه، افزایش تولید است.

( به بررسی توسعه مالی و ساختار صنعتی پرداختند. این پژوهشگران نشان دادند که توسعه 1129راگورام و زینگولس )

 د.مالی به افزایش بهره وری تولید در صنعت می انجام

 

 روش پژوهش

قلمرو مکانی  کلیه اطالعات و داده های آماری مورد نیاز به روش کتابخانه ای جمع آوری شده اند. در پژوهش حاضر،

 ( است .  2931-2931ایران و دامنه زمانی داده ها شامل سال های  )  پژوهش اقتصاد 

های وی زیر به منظور آزمون اثرات نامتقارن تکانه( ، از الگ1129کانگ )با و  (2339) 29به تبعیت از مطالعات پاگانو

 شود:بخش صنعت ایران استفاده می ارزش افزودهتوسعه مالی بر رشد 

                                                                                                             )2(

                    

نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به  نسبت رشد ارزش افزوده بخش صنعت  و  الگوی فوق، در 

های مثبت و منفی توسعه مالی های توسعه مالی، نیازمند استخراج تکانههستند. بررسی تأثیر تکانه مالیعنوان شاخص توسعه 
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( است. اگر یک سری زمانی 2339) 24ی مثبت و منفی، روش هودریک پرسکاتهاهای استخراج تکانهروش از جمله است.

پارامتر بیان کننده واریانس نسبی  α( را بتوان در قالب مجموع یک جزء نوسانی و یک روند تشریح کرد و txمشاهده شده )

ری هستند که رابطه زیر را ، مقادیαروند در مقابل جزء نوسان باشد، مقادیر روند هودریک پرسکات در شرایط معلوم بودن 

 نمایند:حداقل می

                                   )1( 

تعداد مشاهدات است. در این روش تفاوت اندازه روند  Tاز روند آن و  انحراف متغیر سری زمانی  که در آن 

(. پس 2932شود )شریفی رنانی و همکاران، ( شناخته میار واقعی آن به عنوان تکانه )( از مقدمتغیر محاسبه شده )

-به منظور برآورد استفاده می 29از رهیافت مارکوف سوییچینگ ، های های مثبت و منفی شاخصاز استخراج تکانه

 شود. 

مطرح شد.  2393در سال  23غیرخطی است که توسط همیلتون ترین الگوهایالگوی مارکوف سوییچینگ، یکی از رایج

تغییر رژیم مارکوف نیز  ،مدل هایاین الگوها  می دهد،وضعیت  تغییر توضیح دهنده، متغیر نوع از الگوها در این از آن جا که 

رژیم تقسیم  m( متناظر با وضعیت ) mوقایع ممکن در جهان به در الگوهای مارکوف،  نامیده می شوند

 توان نوشت:می(. 1124، 27شود )بروکسها توسط فرآیند مارکوف کنترل میو تغییر وضعیت متغیر بین رژیم

                                                  )9( 

تنها به  tن، احتمال توزیع وضعیت در هر زمان دهد که در آتوضیح میخصوصیت تنظیم کنندگی مارکوف را این معادله 

 ها تغییرکه در آن 23مصنوعی شبکه و 29STARبر خالف الگوهای (. 1124وابسته است )بروکس،  t-1وضعیت در زمان 

 سرعت تغییر از وضعیت اولیه به وضعیت دیگر، به دهد، در الگوهای مارکوف سوییچینگ،رخ می 11آهسته و مالیم وضعیت،

 (.2931گیرد )صالحی و همکاران، می انجام

 شکل کلی الگوهای مارکوف سوییچینگ به صورت زیر است:

                                                                                          )4( 

ی رژیم یا وضعیت نشان دهنده و  ( برای متغیر AR(1))این رابطه گویای یک رابطه خودرگرسیو مرتبه اول 

( مطابق هدف پژوهش، 4نماید. با بازنویسی رابطه )( تغییر می4کند، رابطه )اختیار می است. بسته به مقادیر مختلفی که 

 تعریف می شود:الگوی مورد استفاده به صورت زیر 

                                             )9(

                      

های مثبت (، تکانه( به صورت تابعی از مقدار با وقفه  )در رابطه فوق، رشد ارزش افزوده بخش صنعت )

به ترتیب ضرایب مقادیر با وقفه رشد ، ، ( تعریف می شود.همچنین، و منفی شاخص توسعه مالی )

 های مثبت و منفی شاخص توسعه مالی هستند. ارزش افزوده بخش صنعت  و  تکانه
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 یافته ها

های مثبت و منفی ، نخست تکانهارزش افزوده صنعت مالی بر رشد  توسعههای به منظور بررسی اثرات نامتقارن تکانه

پرسکات استخراج شده و سپس، به منظور اطمینان از حاکم بودن رابطه -ریکفوق با استفاده از روش فیلتر هود شاخص

 ارایه شده است. 2غیرخطی بین متغیرها، از آزمون نسبت راستنمایی استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون، در جدول 

 . نتایج حاصل از آزمون نسبت راستنمایی1جدول

 آماره آزمون درجه آزادی احتمال نتیجه

 03.. 3 00000 رابطه غیرخطی برقرار است

 های نویسندهمنبع: یافته                           

مالی  توسعه و شاخصارزش افزوده صنعت نتایج ارایه شده در جدول فوق، بیانگررابطه غیرخطی بین متغیرهای رشد 

ین متغیرها استفاده نمود. استفاده از این الگوی فوق توان از الگوی مارکوف سوئیچینگ برای تبیین روابط باست. بنابراین، می

های بهینه متغیرهای مورد بررسی در الگو است.برای این منظور، در این جا از معیار آکائیک و مستلزم تعیین تعداد رژیم و وقفه

در جدول  ینه برابر صفر است.تعداد وفقه بهو  1شود. براساس نتایج، تعداد رژیم بهینه لگاریتم حداکثر راستنمایی استفاده می

 نتایج حاصل از برآورد الگوی پیشنهادی، آورده شده اند.،  1

 . نتایج حاصل از برآورد الگو2جدول                                                                    

 2رژیم  1رژیم  ضریب

 
000- 

(000-) 

202 

(303) 

 

1002- 

(303-) 

000-   

(.02-) 

 نویسندههای منبع: یافته                                                               

مالی، اثرات نامتقارنی  توسعههای مثبت و منفی شاخص تکانه همان طور که از اطالعات جدول فوق مشاهده می شود ،

و  ارزش افزوده بخش صنعت دارندتأثیر منفی بر رشد  های منفیتکانهبر این اساس ،دارند.  ارزش افزوده بخش صنعتبر رشد 

 ،اطالعات مربوط به ماتریس احتماالت انتقال رژیم ارایه شده است.9در جدول های مثبت است. تأثیرگذاری بیشتر از تکانهاین 

 ماتریس احتماالت انتقال رژیم.3جدول

  1رژیم  2رژیم 

 1رژیم  ..00 0032

 2رژیم  0010 000

 نویسندههای منبع: یافته                             

 ارزش افزودهرا برای رشد  2(، احتمال پایداری در رژیم 1.33، عنصر اول در ماتریس احتمال انتقال رژیم ) 9در جدول

همین  است. به t-1 ،1.33و  tدر دو دوره زمانی  2دهد. با توجه مقدار برآورد شده، احتمال پایداری رژیم این بخش نشان می

دهد. مطابق مقدار برآورد شده، احتمال این را نشان می 1به رژیم  2ترتیب ،عنصر دوم در این ماتریس، احتمال انتقال از رژیم 

گردد و در باز می 2ناپایدار بوده و به رژیم  1رژیم  1.27دهد به احتمال است. به طور مشابه، عنصر سوم نشان می 1.94امر 

پایدار خواهد ماند.به  1درصد ،رژیم  91دهد.بر این اساس، به احتمال را نشان می 1مال پایداری رژیم نهایت، عنصر آخر، احت

 که احتمال پایداری رژیم های فوق بیش از احتمال تغییر آن ها است .توان گفت این ترتیب، با توجه به نتایج فوق می

های ن آزمون که به منظور بررسی اثرات نامتقارن تکانه، ارایه شده است.در ای4نتایج حاصل از آزمون والد در جدول 

های ها انجام شده است، فرضیه صفر در آزمون والد وجود اثرات یکسان تکانهمالی و معنادار بودن آن توسعهمثبت و منفی 



 

رد شده و فرضیه  مشاهده می شود، نتایج آزمون والد  وجود اثرات ثابت 4مثبت و منفی است. همان طور که از اطالعات جدول 

مانند نتایج الگوی مارکوف  صنعت،بخش  ارزش افزودهمالی بر رشد  توسعههای مقابل مبنی بر نامتقارن بودن اثر تکانه

 شود.سوییچینگ پذیرفته می

 . نتایج حاصل از آزمون والد2جدول                                                                          

 بخش کشاورزی ضیه صفرفر

 2χ Probآماره 

 .00 00000 

 های نویسندهمنبع: یافته                                                

 گیری و پیشنهادنتیجه

تامین اشتغال و ایجاد فرصت های شغلی و تغییر رابطه مبادله به نفع کشورهای تعدد حلقه های پیشین و پسین،

ت صنعتی در مقایسه با کشورهای صادر کننده مواد اولیه و خام از جمله دالیل توجه ویژه به عملکرد بخش صادرکننده محصوال

صنعت محسوب می شوند.یکی از مشخصات اصلی بخش صنعت،نقش بسزای فناوری در فرایند تولید است.نوآوری و نوین سازی 

امروز فراهم می کند.با وجود این،نوآوری و نوین سازی  فناوری فرصت حضور و حفظ بازار را در شرایط رقابت فشرده جهان

از این رو،میزان دسترسی به منابع مالی به صورت یک محدویت در برنامه ریزی برای ارتقای سطح  نیازمند تامین مالی است.

 فناوری عمل می کند.

مورد آزمون تجربی قرار  ( 2931-2931)  ایران بخش صنعتدر ارزش افزوده بر رشد  یمال تاثیر توسعهدر پژوهش حاضر، 

آزمون نسبت  نتایج حاصل از .استفاده شد کانگبا -پاگانو الگوی رشد درونزای و   سوییچینگ روش مارکوفاز  Vمنظو برای این گرفت.

این پژوهش  همچنین، .مالی است توسعه و شاخصارزش افزوده صنعت رابطه غیرخطی بین متغیرهای رشد  بیانگر راستنمایی

بر این دارند.  ارزش افزوده بخش صنعتمالی، اثرات نامتقارنی بر رشد  توسعههای مثبت و منفی شاخص تکانهان داد که نش

 های مثبت است.تأثیرگذاری بیشتر از تکانهاین و  ارزش افزوده بخش صنعت دارندتأثیر منفی بر رشد  های منفیتکانهاساس ،

وجود اثرات ثابت رد شده و فرضیه مقابل مبنی بر نامتقارن  ،فرضیهآزمون والد  مده ازبه دست آ نتایجعالوه بر این، مطابق با 

با  .شودمانند نتایج الگوی مارکوف سوییچینگ پذیرفته می صنعت،بخش  ارزش افزودهمالی بر رشد  توسعههای بودن اثر تکانه

به خصوص تاثیر بیشتر تکانه های منفی توسعه عنایت به عدم تقارن تاثیر توسعه مالی بر رشد ارزش افوده بخش صنعت و 

 .مالی، توجه به تاثیر سیاست های پولی بر توسعه مالی ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است
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