
 
 

 فصلنامه اقتصاد دفاع                                       

 گروه منابع و اقتصاد دفاع -دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
 3-94 ، صص7931 تابستان، هشتمسال سوم، شماره                    

  و اقتصاد مقاومتی در ایران: افزوده ارزش ،فناوریسرریز 

 قابل محاسبه تعادل عمومی الگوی
 7حمزه شیخیانی

 2علی حسین صمدی
 9ابراهیم هادیان

 4پرویز رستم زاده 

 27/10/7931تاریخ پذیرش:                                 17/14/7931تاریخ ارسال: 

 چکیده

و  افزوده ارزششده بخش  تأکیدهای ابالغی اقتصاد مقاومتی به آن مهم اقتصادی که در سیاست های بخش
. باشند تأثیرگذار افزوده ارزشبر  وری بهرهو  فناوریبا افزایش سرریز  توانند میتولید است. نهادهای اقتصادی 

برای رسیدن مختلف اقتصادی است.  های بخش افزوده ارزشاقتصاد مقاومتی بر  تأثیرهدف این مقاله بررسی 
و  فناوریه و اثر شاخص اقتصاد مقاومتی بر سرریز شد ( تعدیل 2179به این هدف، الگوی دکالو و همکاران )

های اقتصاد مطرح شده در مقاله حاضر این است که اجرای سیاست سؤال تابع تولید بررسی شده است.
، از سؤالبرای پاسخ به این  اقتصادی داشته باشد؟ های بخش افزوده ارزشبر  تواند می تأثیریمقاومتی چه 

دهد در  نتایج سناریوی اول نشان می ، استفاده شده است.افزار گمز سبه و نرمومی قابل محاالگوی تعادل عم
کشاورزی، خدمات و  های بخشدر  افزوده ارزشهای ابالغی اقتصاد مقاومتی، صورت عدم اجرای سیاست

در سناریوی دوم،  .معدن تغییرات مثبت استصنعت، نفت و گاز و  های بخشیابد ولی در سایر کاهش می
ابالغی اقتصاد مقاومتی،  های سیاستشان داد که با بهبود وضعیت نهادی در کشور در اثر اجرای نتایج ن
-شود در کنار اجرای سیاستبنابراین پیشنهاد می یابد؛ میاقتصادی افزایش  های بخشدر همه  افزوده ارزش

 های ابالغی اقتصاد مقاومتی، به بهبود وضعیت نهادی کشور توجه شود.
 .فناوریمحاسبه، ایران، سرریز  ، الگوی تعادل عمومی قابلافزوده ارزشاقتصاد مقاومتی،  :کلیدی واژگان
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 . مقدمه1
، پیشرفت حکمرانی و محیط فناوریوسیله تجارت و ارتباطات جهانی، انتقال  جدید به فناوریدستیابی به 

کشورها موجب انتقال  . گسترش تجارت بینرود میوکار از اهداف مهم توسعه هزاره سوم به شمار  کسب
و  افزوده ارزشوری،  )مقصد(، بهره فناوریکننده  شده و با افزایش نوآوری در کشور دریافت فناوریدانش و 

 (.027: 2172تولید در این کشور را افزایش خواهد داد )داس، 
قتصادی باید شناسی، معتقدند که برای فهم متغیرهای ابرخی اقتصاددانان با نزدیک کردن اقتصاد و جامعه

اقتصاد نهادی قدیم در انتقاد به  اگرچهقرار گیرد.  موردمطالعهنهادها و اقتصاد نهادی در آن جامعه 
های خود را تا حد زیادی محدود به اجرایی شدن ها شکل گرفت، اما اقتصاد نهادی جدید نظریهنئوکالسیک

ا مکتب نئوکالسیک سازگارتر است )رمضانی های اقتصاد داشته و بتری در تحلیلگرایانهکرده و جنبه عمل
 (.722: 7939ی، فرد یرمباصری و 

های اقتصاد  تأکید دارد، سیاست فناوریاجتماعی و سرریز –هایی که بر تقویت عوامل نهادی  یکی از سیاست
گرا،  زا، برون بنیان، بومی، مولد، درون باهدف ایجاد اقتصادی دانش 7932مقاومتی است که از سال 

 شده است. پذیر، عدالت بنیان و مردم بنیاد توسط مقام معظم رهبری ابالغ طافانع
های دشمنان علیه ایران، آنچه در سخنان مقام  یمتحریار اقتصادی دشمن و تشدید ع تمامبا توجه به جنگ 

حث شده، ب یانب راهکار مقابله و یکی از راهبردهای عبور از شرایط فعلی اقتصادی عنوان بهمعظم رهبری 
الگوی اقتصاد مقاومتی یک الگوی اسالمی است که چگونگی ارتباط و تعامل . الگوی اقتصاد مقاومتی است

طرف با توجه به شرایط داخلی اقتصاد، نقاط  یکازکه  یطور بهکند  یماقتصادی با کشورهای خارجی را تعیین 
بر  یهتککند و از طرف دیگر با  یمت یی اقتصاد را تقویزا درونکند و  یمضعف اقتصادی را شناسایی و برطرف 

 .کند یمتوان داخلی روابط اقتصادی خود را با جهان خارج تنظیم 
 تأثیرگذاراقتصادی  های بخشبر همه  تواند میاست که  ای تکانهابالغی اقتصاد مقاومتی همانند  های سیاست
ور با جهان خارج است. این ارتباط ارتباط منطقی اقتصادی کش دهنده نشان ها سیاستبودن این  گرا بروناست. 

بنابراین به  ؛و تولید و سایر متغیرهای اقتصادی اثرگذار باشد افزوده ارزشبر  فناوریاز طریق سرریز  تواند می
اقتصاد مقاومتی، الگوسازی  های سیاستالزم است جهت عملیاتی کردن  ها سیاستبودن این  جانبه همهلحاظ 

 مناسبی صورت گیرد.
های مختلف اقتصادی است. برای این  افزوده بخش اقتصاد مقاومتی بر ارزش تأثیرقاله بررسی هدف این م

، اقتصاد به پنج بخش کشاورزی، صنعت، نفت و 7931منظور با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 
شده است. یکی از  محاسبه بهره گرفته شده و از الگوی تعادل عمومی قابل گاز و معدن، خدمات و سایر تقسیم

های ابالغی اقتصاد مقاومتی به  سیاست 21و  71و  1و  0و  4 و 9بندهای  های مهم اقتصادی که در بخش
 فناوریتوانند با افزایش سرریز  افزوده است. ازآنجاکه نهادهای اقتصادی می آن تأکید شده بخش تولید و ارزش

شود که اجرای  باشند این سؤال مطرح می تأثیرگذار های مختلف اقتصادی افزوده بخش وری بر ارزش و بهره
های مختلف اقتصادی داشته باشد؟  افزوده بخش تواند بر ارزش های اقتصاد مقاومتی چه تأثیری می سیاست

شده است. بر این اساس مقاله در پنج  محاسبه استفاده جهت پاسخ به این سؤال از الگوی تعادل عمومی قابل
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شناسی تحقیق  بخش دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق و در بخش سوم روش شده است. در بخش مطرح
گیری آورده  های پژوهش و در بخش آخر بحث و نتیجه ها و داده شده است. در بخش چهارم تحلیل یافته بیان

 شده است.

 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش2
 فناوریاقتصاد مقاومتی و سرریز  ،نهادگرایی .2-1

 بودن شمول توسعه، جهان اقتصادی موجود در حل معضالت کشورهای درحال هایهنظری اناییعدم تو به علت
اقتصاد های نظریهشده است. عدم انطباق  مکاتب بدیل موردنقد واقع سویاز  اتب متعارف،اقتصادی مک نینقوا

سب برای غلبه بر در تبیین راهکارهای منا هاناتوانی این نظریهبا واقعیات کشورهای جهان سوم و  متعارف
 وریمشکالت این کشورها از نگاه حکیمانه مقام معظم رهبری نیز مغفول نمانده است. ایشان در دوم شهر

 نهیزم سیاست، در نهیزم های غربی، درپردازینظریه»اند: ها فرموده در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه، 7931
کند که برویم به درون خودمان ما را بیشتر تشویق می خاصیتی است،هایی ناقص، عقیم و بیاقتصاد، نظریه

 «مراجعه کنیم و فکر اسالمی و اندیشه اسالمی را پیدا کنیم.
شمول و احکام قطعی برای توسعه کشورهای مختلف، بر  های جهانارائه گزارهی جا ازآنجاکه رویکرد نهادی به

خاص هر کشور و همچنین بررسی نقش این  هایتوجه هر چه بیشتر به مقتضیات ارزشی، فرهنگی و ویژگی
برای تولید علم بومی و متناسب با  ی رامناسب شرایطتواند ورزد، میمی دینهادها در عملکرد اقتصادی تأک

داخلی کشورمان فراهم آورد. بسیاری از مسائلی که امروزه دغدغه کشور ماست قبالً موردتوجه برخی  وضعیت
 (.712:7939بوده است )داوودی و جعفریه، نهادگراقتصاد نام در ااز اقتصاددانان صاحب

را در  یررسمیتوان نقش نهادهای رسمی و غهای ابالغی اقتصاد مقاومتی میبا بررسی بندهای سیاست
ها بر قانون  اقتصاد مقاومتی به مبتنی بودن آنابالغی های در متن سیاست ها مشاهده کرد.تحقق این سیاست

های اقتصاد در سیاست است. شده حیتصردو سند و نهاد رسمی  عنوان به ساله ستیداز بان اساسی و سند چشم
های فرهنگی و هنجارهای رفتاری جامعه شده که ناظر به ارزش نیز اشاره یررسمیمقاومتی به نهادهای غ

ه ک 21که اصالح الگوی مصرف و ترویج مصرف کاالهای داخلی را خواستار است و نیز بند  8است. بند 
طلبد، به تقویت نهادهای غیررسمی تقویت فرهنگ جهادی در تولید ثروت، کارآفرینی و اشتغال مولد را می

 اشاره دارند.
های اقتصاد تواند سیاستیی است که میها دگاهیدتوان گفت که دیدگاه نهادگرایی یکی از ی میطورکل به

تواند بر قاومتی از طریق تقویت نهادها میهای اقتصاد ممقاومتی را توضیح دهد. عالوه بر آن، سیاست
های متغیرهای اقتصادی اثرگذار بوده و از طریق اصالح نهادهای اقتصادی، موجب تقویت و اصالح شاخص

 اقتصادی و پیشرفت کشور شود.
( در خصوص اهداف هزاره سوم توسعه، بهبود و پیشرفت 2171) متحدبر اساس گزارش سازمان ملل 

بنابراین الزم است که عوامل پیشرفت  رود؛ یماز نیازهای اصلی و فوری کشورها به شمار  ی جدیدها یفناور
 در هر کشور موردبررسی قرار گیرد. فناوری
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واردات کاالهای فنی به یک  لهیوس به( این است که دانش فنی 2111) پاولیکی از فروض اصلی داس و 
ز طریق تجارت موجب سرریز شدن آن به همه مناطق در یک کشور ا فناوری. پیشرفت ابدی یمکشور انتقال 

رابطه  بهبه مقصد،  مبدأ. مقدار دانش سرریز شده از طریق تجارت از کشور شود یمطرف تجاری آن کشور 
از خارج نیز به وضعیت نهادهای یک  فناوریمبادله بازرگانی بستگی دارد. ابداعات و نوآوری داخلی و سرریز 

 فقط نه توسعه درحالو حکمرانی خوب بستگی دارد. رشد و توسعه کشورهای  کشور همانند ثبات سیاسی
 مؤثروارداتی از طریق تجارت بستگی دارد؛ بلکه به قابلیت این کشورها برای جذب  فناوریو طبیعت  اندازه به

ه به تجارت دوطرف لهیوس بهدر کشور منبع نوآوری،  جادشدهیاسرمایه دانشی  جدید نیز وابسته است. فناوری
 .شود یمکشور مقصد سرریز 

 فناوریی ساز هیشببر ظرفیت کسب منافع نوآوری فنی در یک اقتصاد اثرگذار باشند.  توانند یمعوامل مختلفی 
 7پیشرفته یا ظرفیت جذب فناورییی از ظرفیت رمزگشامهارت نیروی کار برای  شدت بهدر یک کشور، 

(ACکشور مقصد تجارت بستگی دارد. کوهن و لو )ی ریکارگ به( معتقدند قابلیت تطابق و 7383) ینتال
 زمان مدتدر اثر تجارت به ظرفیت جذب بستگی دارد. ظرفیت جذب نیز به آموزش و  شده منتقل فناوری

در طول زمان به  تواند یمگذاری بر روی سرمایه انسانی بنابراین سرمایه ؛تحصیل افراد کشور بستگی دارد
ی شناختی ها مهارت(. آموزش و 74: 2111داس، ) کندتوسعه منابع انسانی کمک  افزایش قابلیت فناورانه و

ی، نهادها و کیفیت حکمرانی شود. ساز شبکهموجب تقویت عواملی همانند یادگیری اجتماعی،  تواند یم
ی انسانی به همدیگر وابسته هستند و در یک چرخه ها تیظرفو توسعه انسانی از طریق تقویت  فناوری

 .کنند یمرا تقویت همدیگر 
از خارج،  واردشدهی ها یفناوری و جذب ریکارگ به( معتقدند که توان 7381) 2عالوه بر آن هایامی و روتان

های وارداتی به ( بستگی دارد. قابلیت تطبیق و استفاده بومی از فناوریSC) 9نهادی-یساختار تناسب به
رد. هر چه تناسب و تشابه ساختاری بین نهادهای دو تشابه نهادها بین کشور مبدأ و مقصد تجاری بستگی دا

بیشتر خواهد شد. شاخص حکمرانی  فناوریتوسط کشور واردکننده  فناوریکشور بیشتر باشد، ظرفیت جذب 
شاخص تناسب  کننده نییتع توانند یم باهمو مقصد  مبدأ( کشور TC) 1فناوری( و تناسب GP) 4خوب

و کیفیت نهادی در کنار آموزش نقش مهمی در سرریز شدن و  نهادی باشند. حکمرانی خوب -ساختاری
( نشان داد. اگر کیفیت GP) خوبشاخص حکمرانی  لهیوس بهعامل نهادی را  توان یمدارند.  فناوریانتشار 

، منافع بالقوه خود را به مبدأاز کشور  تواند یم فناوریحکمرانی در کشورهای طرف تجاری یکسان باشد، 
 (.2172کند )داس،  کشور مقصد منتقل

و  ها ینوآور، نابرابری در دستیابی به فناوریدر بین کشورها، به دلیل انتشار ناهمگن  فناوریدستیابی به 
نوآوری  مبدأبنابراین فاصله یک کشور از  ؛متفاوت است باهمنابرابری در آموزش و سطح مهارت کشورها 

                                                           
1 Absorbtion Capaciy 
2 Hayami & Ruttan 
3 Institutional- Structural Congruence Index 
4 Goverance Parameter 
5 Thchnological Congruence 
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از شاخص  توان یمباشد. درنتیجه  تأثیرگذارناشی از آن  و سرریز دانش فناوریبر میزان دستیابی به  تواند یم
( بین کشورها استفاده کرد. مقدار این TC) فناورانه( برای بیان شاخص تناسب TAI) 7فناوریدستیابی به 

تر باشد به معنای دورتر بودن فاصله بین کشور شاخص بین یک و صفر است و هر چه به صفر نزدیک
 نوآوری است.و مبدأ  فناوریواردکننده 

( است. شاخص SA) 2پارامتر پذیرش اجتماعی فناورییکی دیگر از عوامل مؤثر بر سرریز و کسب منافع 
از شاخص توسعه  توان یمو برای استفاده از این شاخص  کند یمپذیرش اجتماعی کیفیت زندگی را تعیین 

 ردیگ یمو کاهش محرومیت را اندازه منابع انسانی استفاده کرد. این شاخص بهبود در سطح استاندارد زندگی 
 یابد.جدید افزایش می فناوریکه هر چه سطح استاندارد زندگی باال رود، سطح پذیرش  طوری به

( SA) یاجتماع( و پذیرش AC) جذبدر کنار شاخص ظرفیت  فناوریشاخص حکمرانی خوب و تناسب 
 کنند.( را تعیین میTAP) 9فناوریپارامتر کسب  توانند یم

بستگی دارد. ازنظر داس  فناوریی کشورها به سرریز ور بهره(، نرخ رشد 7331) تونگرنمیجل و  ظرازن
یافته به کشورهای  از کشورهای توسعه فناوریانتقال  (2118و کو و همکاران ) (2113(، لوکاس )2171)

 زایش دهد.وری را افتواند موجب انتقال و سرریز دانش شده و این امر سطح بهرهتوسعه میدرحال

 مقاومتی اقتصاد های سیاست و افزوده ارزش ،فناوری سرریز .2-2
وری در کشور مبدأ تجارت، هر چه وضعیت نهادی در کشور مقصد  ( معتقد است با افزایش بهره2172) داس

دید ج فناوریاز کشور مبدأ به کشور مقصد بیشتر خواهد بود. عالوه بر آن انطباق با  فناوریبهتر باشد، سرریز 
ایجاد اشتغال،  افزوده، افزایش تولید، وری را در کشور مقصد افزایش داده و موجب افزایش ارزشتواند بهرهمی

 (.2:2171افزایش رفاه شود )هاسین و همکاران، ها وکاهش قیمت
 (،فناوریپذیرش ) یانسانهایی همچون سرمایه انسانی )ظرفیت جذب(، توسعه منابع شاخص تأثیربا توجه به 
ی ها استیسبررسی متن  ،فناوری( و شاخص حکمرانی در کسب و سرریز فناوریتناسب ) فناوریدستیابی به 

شاخص ظرفیت جذب(، ) فناوریبه اهمیت جذب  71و  1، 2، 7دهد بندهای ابالغی اقتصاد مقاومتی نشان می
و  73، 72، 77، 71ندهای به اهمیت توسعه منابع انسانی )شاخص پذیرش اجتماعی(، ب 22و  21، 9، 2بندهای 

 فناوریبه اهمیت تناسب  72و  71، 0به اهمیت شاخص حکمرانی )شاخص حکمرانی خوب( و بندهای  22
 -های نهادیتواند موجب تقویت همه شاخصهای اقتصاد مقاومتی میاجرای سیاست جهیدرنت تأکیددارند.

 شود. فناوریسب اجتماعی شامل ظرفیت جذب، پذیرش اجتماعی، حکمرانی خوب و تنا
های ابالغی اقتصاد قانون اساسی از نهادهای رسمی اقتصادی هستند که سیاست ازجملهاسناد باالدستی و 
-ابعاد تحقق الگوی اسالمی نیتر اقتصاد مقاومتی یکی از مهم. عالوه بر آن، هاست آنمقاومتی مبتنی بر 

(. به همین ترتیب الزم 711:7934و محمودی، زاده جمعه است )امام 7414انداز ایرانی پیشرفت و سند چشم

                                                           
1 Technology Achivement Index 
2 Social Acceptance 
3 Technology Appropriation Parameter 
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های اقتصاد مقاومتی و هم در اسناد افزوده هم در سیاست ارزشو افزایش  فناوریاست که اهمیت سرریز 
 قرار گیرد. یباالدستی موردبررس

های های توسعه و سیاستهای کلی برنامهانداز، سیاست، سند چشمیقانون اساس) یبرخی از اسناد باالدستدر 
 :اند از عبارتکه  شده دیتأک فناوریبه سرریز ( کلی نظام

ی کلی برنامه ششم توسعه ها استیسدر  «دستی نفت و گاز بنیان نمودن صنایع باالدستی و پایین دانش» -الف
 توسط مقام معظم رهبری. شده ابالغ

گذاری و مایهجانبه همکاری با کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا در تجارت، سرگسترش همه» -ب
 .توسعه های کلی برنامه پنجمدر سیاست« فناوری

های پیشرفته و راهبردی با تعامل سازنده با صنایع کشور و دستیابی به فناوری فناوریارتقای سطح » -ج
 (.3/3/7937 شده در ابالغ)صنعت کلی نظام در بخش  یها استیسدر « مراکز پیشرفته صنعتی جهان

در « های روزفنی و فناوریگیری از جذب و انتقال دانش محصول و بهره فناوریازی سحمایت از تجاری» -د
 (.24/77/7937شده در  ابالغ) یرانیاکار و سرمایه  های کلی تولید ملی،سیاست

« مدتدرازگذاری مستقیم و گذاری خارجی با اولویت سرمایهتوجه به کسب دانش فنی در جذب سرمایه» -ه
 (.8/3/7982در  شده ابالغ) یگذاریهنظام در بخش تشویق سرماهای کلی در سیاست

توسط مقام  فناوریهای کلی علم و قانون اساسی، سیاست 771اصل همچنین در جهت اجرای بند یک 
انتقال و سرریز  مسئلهها به هایی از این سیاست، ابالغ شد و در بخش23/0/7932معظم رهبری در تاریخ 

 شده است. دیتأک فناوری
گذاری اقتصاد ای در سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری جایگاه ویژهعالوه بر اسناد باالدستی، سیاست

توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور های اقتصاد مقاومتی به سیاست 77بند . مقاومتی دارد
بندهای  .را خواستار است فناورییز بحث سرر ماًیهای پیشرفته اشاره دارد که مستق منظور انتقال فناوری به

 یافزایش سهم سرمایه انسان و (9بند ) یور، افزایش بهره(2بند ) انیبن اقتصاد دانشلزوم توجه به مربوط به 
در  فناوریانتقال  لزومبیانات مقام معظم رهبری در خصوص  .یددارندتأک فناوریسرریز  بر تقویتنیز ( 1بند )

 ازجملهنیز  7گانه در نجات اقتصاد کشور و اجرای اقتصاد مقاومتیکی از اصول دهعنوان ی معامالت خارجی به
 پردازد.در حوزه اقتصاد مقاومتی می فناوریمواردی است که به اهمیت بحث سرریز 

 71توجه مستقیم شده است. در بند  افزوده ارزشهای اقتصاد مقاومتی به  یاستسدر بندهای مختلفی از 
ید تأک افزوده ارزش تناسب بههدفمند از صادرات کاالها و خدمات  جانبه همهبه حمایت های ابالغی  یاستس

ی ها استیس 21ید دارد. عالوه بر آن بند تأکدر بخش انرژی  افزوده ارزشیش برافزا یزن 71شده است. در بند 
کارآفرینی، ی، ور بهره، تولید ثروت، افزوده ارزشاقتصاد مقاومتی به تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد 

 ی و اشتغال مولد اشاره دارد.گذار هیسرما
 

                                                           
  اشاره کرد. 72/7/7931و  77/7/7931، 7/7/7931توان به بیاناتها میاز جمله آن 7
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 پژوهشپیشینه  .2-3
از خارج و ایجاد نوآوری در داخل یک  فناوری. سرریز ست، تجارت افناوریهای سرریز )انتقال( یکی از راه

 کشور، به مجموعه نهادهای داخلی همانند ثبات سیاسی و حکمرانی خوب بستگی دارد. مطالعات متعددی در
 (، داسگوپتا2171) (، سیه و کلنو2171) است. رومر شده انجامالملل خصوص نقش نهادها در تجارت بین

همکاران (، دی فرانتی و 2114همکاران ) و (، دی گروت2118) (، کو و هلپمن2113) (، لوکاس2113)
. نتایج ددارندیتأکر به نهادهای داخلی یک کشو فناوری( بر وابستگی سرریز 7333تونگرن )( و میجل و 2119)

 .شودتجارت دوطرفه بین کشورها می نهادی موجب توسعه بهبود وضعیتدهد همه این مطالعات نشان می

 فناوریخلی و سرریز نوآوری داداده، نشان  محاسبه قابلبا استفاده از یک الگوی تعادل عمومی  (2171)داس 
و  دارد یبستگ  لکیت، آداب و حتی زبانحقوق ما ،حکمرانی خوب همانندنهادهای داخلی کیفیت به 

 ، ایفافناوریو  نقش مهمی را در جریان انتقال دانش فناوریجذب شاخص اجتماعی و  -رامترهای نهادیپا
 .کنندمی

است.  شده انجام فناوریبرداری از بر ظرفیت بهره مؤثردر همین راستا مطالعات مختلفی برای شناسایی عوامل 
( نشان 7384) ( و پک و وستفال7383) (، کوهن و اوینتال7331نلسون )(، 7330) لی بارو و مثال عنوان به

هستند. همچنین  مؤثر فناوریبر ظرفیت جذب  اند کرده لیتحصهایی که افراد اند که آموزش و تعداد سالداده
در  وریفنا( معتقدند، پیشرفت 2119همکاران )( و دی فرانتی و 2114همکاران )افرادی همانند گروت و 

از خارج به مجموعه نهادهای یک کشور همانند تثبیت سیاسی و  فناوریداخل یک کشور و یا سرریز شدن 
 حکمرانی بستگی دارند.

در حوزه نظری است. در برخی از  ها آنهای مختلفی صورت گرفته که بیشتر در حوزه اقتصاد مقاومتی پژوهش
مقاومتی، در برخی ارتباط اقتصاد مقاومتی و اقتصاد نهادی و  ها، ارتباط بین اقتصاد اسالمی و اقتصادپژوهش

ایرانی و سندهای باالدستی نظام  -در برخی دیگر ارتباط بین اقتصاد مقاومتی و الگوهای پیشرفت اسالمی
 است. قرارگرفتهی موردبررس

 یریدهزو نصر (، حسنی 7939) یاسد(، 7934زاده )(، امیری طهرانی7934رجا ) یمحمودو  جمعه زاده امام
(، رابطه اقتصاد مقاومتی و نهادهای اقتصادی را تبیین کرده و ترمیم 7934بستان منش )( و خانباشی و 7939)

های عنوان یکی از ویژگیساختارها و نهادهای فرسوده موجود اقتصادی و نهادسازی انقالبی و جهادی را به
های های اقتصاد نهادی شباهتاینکه آموزه یانباب( 7939)داوودی و سادات اند. اقتصاد مقاومتی مطرح کرده

ر قادر باشد در کشوایرانی علیه اقتصاد مرسوم دارد، معتقدند برای آنکه  -با گفتمان انتقادی اسالمی زیادی
پذیری هد، باید کارایی تطبیقی یا انعطافدخود را تطبیق  ،ناشی از تحوالت خارجی هایکانهمواجهه با ت

ساختار نهادی جوامع ساختار قدرت  یکی از عوامل مهم در ازآنجاکه)و  خود را بهبود بخشدساختار نهادی 
 ید برتأک با ،(7932)ذبیحی و همکاران . ترسیم کندساختار قدرتی متناسب با راهبرد اقتصاد مقاومتی  (است
 ها ون ویژگیضمن برشمرد های اقتصاد مقاومتی،ویژگی های حکمرانی خوب با اصول وپوشانی مؤلفههم

این دو متغیر را طراحی  یرگذاریهای حکمرانی خوب، الگوی تأثشاخص ها ومؤلفه ابعاد اقتصاد مقاومتی و
 .اندبرای تحقق اقتصاد مقاومتی کارآمد برشمردهرا مدیریت مالی اثربخش  ریزی وکرده و الزامات نظام بودجه
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های اقتصاد مقاومتی در (، اصول و سیاست7934)همکاران ( و فرزندی اردکانی و 7934) یجابرجمالی و 
ها و راهبردهای کلی اقتصاد مقاومتی را چالش های مختلف همانند مصرف و تولید را تشریح کرده وبخش

 اند.بیان کرده
مقابله با  ها در حوزه نظری بوده و راهنقطه اشتراک مطالعات حوزه اقتصاد مقاومتی، این است که بیشتر آن

، فناوریید بر پیشرفت تأکدانند. عالوه بر آن، های مقاومتی میای اقتصادی را اجرای اقتصاد سیاستهتحریم
-بودن اقتصاد از دیگر مشترکات این پژوهش زا درونسازی دانش، استفاده از توان داخلی و توجه به تجاری

 هاست.
نظری بوده و پس از طی یک  صرفاً های اولیه در حوزه اقتصاد مقاومتیدهد، پژوهشسیر مطالعات نشان می

ولی این  شده انجامدوره، وارد مرحله تحقیقات کاربردی شده است. در مباحث کاربردی، تحقیقات مختلفی 
 مطالعات هنوز در مراحل ابتدایی هستند.

 ی پژوهششناس روش. 3
 محاسبه قابل عمومی تعادل الگوی ساختار .3-1

ی روی قیمت ریتأث شود؛ یعنیو در این الگو کشور کوچک فرض میمقاله حاضر بر بخش خارجی است  دیتأک
در الگوهای تعادل عمومی . باشندهای جهانی واردات و صادرات ثابت میقیمت المللی نداشته وبازارهای بین

برای  دشدهیتولو کاالهای  تیصادرا دشدهیتولداخل و همچنین بین کاالهای تولید بین کاالهای وارداتی و 
استفاده از  محاسبه قابلهای بارز الگوهای تعادل عمومی یکی از ویژگی. اخلی تفاوت وجود داردفروش د

شود که کاالهای وارداتی و تولیدات در این الگو فرض می. در تبیین تجارت خارجی است 7فرضیه آرمینگتون
ای واسطه نهاده عنوان به سازند وها کاالی مرکب یا آرمینگتون را می داخلی جانشین ناقص بوده و مجموع آن

یک تابع کشش ثابت  صورت بهرابطه بین واردات و تولیدات داخل و  قرارگرفته مورداستفادهو مصرف نهایی 
 .است 2جانشینی

. گذاری تقسیم کردزا و سیاستزا، برونتوان به سه دسته درونمتغیرهای الگوی تعادل عمومی را می
 ، تولید و اشتغال(قیمت کاالها، قیمت عوامل و نرخ ارز) های همانند قیمتمتغیرهای زا، شاملمتغیرهای درون

 زامتغیرهای برون. رسندهای کالن به تعادل میو توسط شاخص شده یمعرفگانه ی سهدر بازارها که هستند
های جهانی و برخی تنگناهای ساختاری هستند که توسط متغیرهایی مانند موجودی عوامل تولید، قیمت

های گذاری نیز متغیرهایی همانند نرخمتغیرهای سیاست. شوندیط داخلی و خارجی به مجموعه تحمیل میشرا
. شوندزا تعیین میی بر متغیرهای درونرگذاریتأث باهدفهای دولت هستند که ها و هزینهتعرفه، یارانه، مالیات

 مثال عنوان بهامترها وجود دارند که ای از متغیرها با عنوان پارستههمچنین در الگوهای تعادل عمومی د
زا به زا و همچنین حساسیت متغیرهای درونزا را به متغیرهای برونچگونگی حساسیت متغیرهای درون

 (:719:7981طاهری و همکاران،) دهندیکدیگر را نشان می

                                                           
1 Armington 
2 Constant Elasticity of Substitution(CES) 
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را  7داری اجتماعیدر ماتریس حساب شده ثبتهای استاندارد، تمامی پرداخت ریمحاسبه پذالگوی تعادل عمومی 
ها، های عوامل، فعالیتماتریس حسابداری اجتماعی که شامل حساب بر اساسها دهد. این الگوپوشش می

باشند که این ای از بستارها نیز میشوند. معادالت الگو شامل مجموعهباشند تنظیم میکاالها و نهادها می
کننده روشی برای بیان محاسبه قابلای تعادل عمومی شود. الگوهبستارها برای کل معادالت الگو تعریف می

آن رابطه بین  لهیوس بهزاست. نوع انتخاب و روشی که متغیرهای برون برحسبزا توضیح رفتار متغیرهای درون
 گویند.می 2بستن الگو اصطالحاًشود را زا مشخص میزا و برونمتغیرهای درون
 کارگزارانشوند. ا تفکیک ماتریس حسابداری اجتماعی تعیین میها بکاالها به خانوار، عوامل و تفکیک فعالیت

دهند و ای و عوامل اختصاص میآورند به نهادهای واسطهمی به دستدرآمد خود را که از فروش کاالها 
گویی به جهت پاسخ کنند.حداکثر می فناوریها و سطح ها سود خود را با فرض ثبات قیمتتولیدکننده

ارها، تولیدات بر اساس نسبت قیمت داخل و خارج، بین بازار داخلی و صادرات تخصیص داده تقاضای خانو
 شود.می

ای، توسط گذاری، مصرف خصوصی، مصرف دولت و نهاده واسطهتقاضاهای بازار داخلی برای سرمایه 
ضا برای واردات و شوند. برای هر کاال، نسبت بین تقاواردات( پاسخ داده می) تولیدکنندگان داخلی و خارجی

تولید داخلی به نسبت قیمت داخل و قیمت واردات این کاالها بستگی دارد. در بازارهای داخلی، تقاضای 
پذیر های انعطافهای ثابت مواجه است. در بازارهای داخلی قیمتنهایت در قیمتواردات با کشش عرضه بی

 شده یزیر برنامهمه عوامل تولید نیز سازوکار تسویه بازار توانند تعادل تقاضا و عرضه را ایجاد کنند. برای همی
 است.

 تأثیررود. بدین مفهوم که می به کارای ایستای مقایسه لیوتحل هیتجزالگوی تعادل عمومی استاندارد برای 
ها کانهی قرار گیرد. این تموردبررسمقایسه وضعیت الگو قبل و بعد از تکانه  لهیوس بهها یکی یا ترکیبی از تکانه

های های مالیات مستقیم، عوارض تجاری، قیمتوری عوامل، تغییر در نرختواند شامل تغییر در بهرهمی
های انتقالی از سوی دولت یا جهان خارج به خانوارها باشد. و تغییر در پرداخت ونقل حملهای جهانی، هزینه

. حل الگو شامل تنظیم و استدر کشور های اقتصاد مقاومتی در این مقاله، تکانه شامل اجرای سیاست
های اقتصادی همانند تولید ناخالص داخلی، تولید بخشی، اندازه تجارت، حجم عوامل، استخراج شاخص

 .استو دستمزد عوامل  افزوده ارزشمصرف و درآمد خانوارها، قیمت کاالها، 

 3ایآشیانه تولید توابع و فناوری درخت .3-2 

تولید بستگی دارد، در اینجا چگونگی  فناورینده در مورد میزان نهاده و محصول به تصمیم تولیدکن ازآنجاکه
، فرآیند تولید را فناوریکنیم. بررسی می محاسبه قابلرا در یک الگوی استاندارد تعادل عمومی  فناوریفرآیند 

، تابع تولید را به سبهمحا قابلدهد. الگوی تعادل عمومی های واسطه و اولیه توضیح میبا استفاده از نهاده

                                                           
1 Social Accounting Matrix(SAM) 
2 Model Closure 
3 . Technology Tree Nested Production Function 
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درخت در یک نمودار، این الگوها به یک درخت وارونه شبیه هستند.  که یطور بهکند، هایی تجزیه میقسمت
ای تولید یک بنگاه اقتصادی، دهنده ساختار آشیانهنشانفرضی بنگاه هر صنعت و  فناوری، ترسیمی از فناوری

 (.714:7932برفیشر،) در الگوهای تعادل عمومی است
است. این  محاسبه قابلدهد که از نوع الگوهای استاندارد تعادل عمومی را نشان می فناوریدرخت  (7)شکل 

 دهد.نمودار سه سطح از فرآیند تولید را نشان می
ی ها نهادهو مصرف  افزوده ارزش، تولید بخشی از هر فعالیت، با ترکیب فناوریدر سطح باالی درخت 

مکمل هم بوده و با تابع لئونتیف و  ذکرشدهدو نهاده  گرید عبارت به. دیآ یمت به دست ی با نسبت ثابا واسطه
 .شوند یمترکیب  باهمکشش جانشینی صفر 

هر صنعت شامل ترکیبی از نیروی کار مرکب و سرمایه مرکب  افزوده ارزش، فناوریدر سطح میانی درخت 
با حداکثر سازی  ها بنگاه. در این سطح، اند دهش بیترک باهم( CESاست که با تابع کشش جانشینی ثابت )

کنند که در آن قیمت عامل تولید ی اقدام به استخدام عامل تولید میا نقطهسود و یا حداقل سازی هزینه، در 
. با داشتن یک تابع تولید با کشش جانشینی ثابت، هر کاال بر اساس نسبت شود یممساوی تولید نهایی آن 

 است. بر هیسرما، کاربر و یا نیروی کار به سرمایه
شوند. همچنین عوامل تولید شود و بخشی دیگر از خارج وارد میبخشی از عوامل تولید در داخل تولید می

ها برای تولید، نسبتی از عوامل قرارگرفته و بنگاه مورداستفادهوارداتی به صورتی منابعی برای صادرکنندگان 
ای از عوامل تولید ترکیب بهینه ها بنگاهکه  شود یمکنند. در اینجا فرض تولید داخلی و وارداتی را ترکیب می

شود که کشش بین عوامل تولید اولیه و عوامل گیرند. فرض میای به کار میاولیه را مستقل از عوامل واسطه
ساس کند و سپس بر اگیری میای یکسان است. بنگاه در ابتدا بر اساس منابع وارداتی خود تصمیمواسطه

که این مورد ابتدا  پردازدقیمت عامل تولیدی مرکب به تعیین تولید بهینه بین کاالهای داخلی و وارداتی می
 ( مطرح شد.7303) نگتونیآرمتوسط 

(، سرمایه مرکب ترکیبی از فناوری)سمت چپ درخت  افزوده ارزشاز سمت  فناوریدر سطح پایین درخت 
 .شوند یمترکیب  باهمجانشینی ثابت  های مختلف سرمایه است که با کششبخش

ی مختلف نیروی ها و گروهها میزان نیروی کار خود را با حداقل سازی هزینه انتخاب کرده عالوه بر آن، بنگاه
کنند. به دلیل اینکه در ماتریس ترکیب می باهمکشش جانشینی ثابت  فناوریکار شامل ماهر و غیر ماهر با 

آمار تفکیکی نیروی کار وجود ندارد، در این مقاله، این بخش از درخت  ،7931حسابداری اجتماعی سال 
 است. شده حذف فناوری

ی ا واسطه(، مصرف فناوریای )سمت راست درخت از سمت مصرف واسطه فناوریدر سطح دوم از درخت 
مکمل  کامالًی ا واسطهی ها نهادهاست. در اینجا فرض شده که  شده ساختهکل از کاالها و خدمات مختلفی 
 .اند شده بیترک باهمبوده و با یک تابع تولید لئونتیف 
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شود. در ی مختلف تولیدی تکانه وارد میها بخشدر  7وری کل عوامل تولید، به بهرهفناوریبر اساس درخت 
، فناوریبر سرریز  تأثیرهای اقتصاد مقاومتی است که با وری ناشی از اجرای سیاستاین مقاله، تکانه بهره

صورت دهد. در مرحله بعدی اثر این تکانه، به این صورت است که وقتی تکانه به وری تولید را افزایش میهبهر
که  افزوده ارزشبا توجه به ضریب تابع شد )بنگاه خواهد  افزوده ارزشوری است، باعث تغییر افزایش بهره

 تأثیرمستقیم تحت  طور بهرا  افزوده زشاروری، های تولید است با تغییر بهرهوری کل عاملبهره دهنده نشان
قرار خواهد داد(. این تغییر تکانه باعث تغییر در پیشرفت فنی هر نهاده شده و منجر به تغییر تقاضا برای 

قرار دارد، خواهد شد. از طرفی  فناورینیروی کار و سرمایه که در بخش پایین درخت  ازجملههای تولید عامل
 تغییر تقاضای کل کاال و خدمات خواهد شد. تیدرنهاعرضه و  این تکانه باعث تغییر در

ها ها و کاهش هزینهوری نهادهی است که منجر به بهبود بهرهاثر خارجفرایند فناورانه برای یک بنگاه 
شود و افزوده می وری است که منجر به افزایش ارزشبهبود بهره صورت به، فناوریاثر مستقیم انتقال . شودمی
سرریز دانش حاصل از فرایند یادگیری است که بستگی به قدرت جذب کشور مقصد  صورت به میرمستقیغاثر 

 (.42:7931 جالیی و همکاران،)دارد 

 
 تولید درخت ساختار (7شماره ) شکل

 

                                                           
1
 TFP 
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 متعارف الگوی در تولید معادالت .3-3
PEPمحاسبه، الگوی مشارکت سیاست اقتصادی ) یکی از الگوهای تعادل عمومی قابل

( است. این الگو 7
یک کشوری  –ای  دوره (، چندPEP-1-1یک کشوری ) -ای های یک دوره های متعددی شامل نسخه نسخه

(PEP-t-1چند ،) یک دوره -کشوری ( ایPEP-w-1و الگوی پویای بازگشتی چند ) چند -کشوری 
شده توسط دکالو و  تدوین PEP-1-1( است. در مقاله حاضر از الگوی استاندارد PEP- w-tای ) دوره

انداز  معادله دارد که شامل معادالت تولید، درآمد و پس 38شده است. این الگو  ( استفاده2179همکاران )
های تولید و تجارت و  ها )شامل قیمتهای انتقالی(، تقاضا، قیمت ها، دولت و پرداخت )خانوار، بنگاه

است. بر اساس  الملل حقیقی متغیرها و تجارت بین های قیمت(، تعادل، تولید ناخالص داخلی و مقادیر شاخص
 .2شوندگرفته است که در ادامه توضیح داده می اهداف این مقاله تعدیالتی در بخش معادالت تولید انجام

های  محاسبه، بر نقش اقتصاد مقاومتی در کنار شاخص در این مقاله با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل
به کشور از طریق تجارت تأکید شده است. تجارت خارجی با انتقال و  فناوریی سرریز اجتماعی برا-نهادی 

 های تولیدی خواهد شد.وری در کلیه بخشبه داخل، موجب افزایش بهره فناوریافزایش سرریز 
jنمادهای لهیوس بههای تولیدی فعالیت ی با ها در یک محیطشود شرکتفرض می شود.نشان داده می  

 شده دادهها سود خود را با فرض اینکه قیمت تولید، نهاده و عوامل تولید کنند و بنگاهرقابت کامل فعالیت می
در الگوهای  معموالًشود. این ساختار ی فرض میچندبخشکنند. در اینجا تابع تولید، شود، حداکثر میفرض می

( با ی )ا واسطه( و مصرف افزوده ) ارزشگیرد. قرار می مورداستفاده محاسبه قابلتعادل عمومی 

)داس و  شوند یمترکیب  باهمو عدم وجود جانشینی بین این دو  فناوریی نسبت ثابت ریکارگ به
ای است که با تابع و مصرف واسطه افزوده ارزش(، ترکیبی از بنابراین؛ تولید بخشی ) ؛(1:2111پاول،

 شود.تیف نشان داده میلئون
 داریم: PEP-1-1در الگوی 

                                                                                         

میزان  ، jفعالیت  لهیوس بهای میزان مصرف واسطه ، jمیزان تولید از فعالیت  که در آن، 

 است. j تیفعال افزوده ارزشضریب  و  jمیزان نهاده الزم برای تولید یک واحد از تولید  افزوده،  ارزش

ای کل بر ای فردی در مصرف واسطههای واسطهگردد که نهادهمی دیتأکدر بخش دیگری از تابع تولید 
ای صفر فرض های واسطهکشش جانشینی برای نهاده گرید عبارت بهند. اساس تابع لئونتیف مکمل یکدیگر

ی تولید داخل ها نهادهکه شامل  شود یمی یک ترکیب آرمینگتون تعریف ا واسطهی ها نهادهشود. تقاضای می
 (.4:2111داس و پاول،شوند ) یمترکیب  باهمکه با یک تابع کشش جانشینی ثابت  شود یمو وارداتی 

                                                           
1 Partnership for Economic Policy (PEP) 

1
 (2179ان )دکالو و همکارمربوطه به  CGEدستاورد مقاله حاضر توضیح داده می شود. برای مطالعه بیشتر الگوی  فقطدر اینجا   

  مراجعه کنید.

(7) 
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بر اساس تابع کشش  افزوده ارزششامل سرمایه و نیروی کار است. این عوامل تولید در  افزوده ارزش

معادله  است. شوند. کشش جانشینی بین عوامل تولید برابر( جایگزین میCES) 7ثابتجایگزینی 

 عبارت است از: PEP-1-1در الگوی  افزوده ارزش

                             

تقاضا برای  ،i، تقاضا برای سرمایه مصرفی توسط صنعت که در این معادله

است.   پارامتر کشش با شرط پارامتر سهم و ،iنیروی کار مرکب صنعت 

 تاس افزوده ارزشوری تابع کننده مقدار بهرهنپارامتر مقیاس است که بیا همچنین در این معادله

 (.3:2171هاسین و همکاران،)
ی ریکارگ بهکردن هزینه(، نیروی کار و سرمایه را به میزانی  حداقلو یا سود )ی حداکثر سازها برای بنگاه

ساوی نرخ که در آن ارزش تولید نهایی نیروی کار مساوی نرخ دستمزد و ارزش تولید نهایی سرمایه م کنند یم
 اساس تقاضای سرمایه عبارت است از: کاربراجاره سرمایه باشد. در این حال مقدار نسبی تقاضا برای نیروی 

                                                                    

کشش جانشینی ثابت،  با فناوری، بر اساس کار یروینهای مختلف ، بخشافزوده ارزشدر سطح پایین 
کار را برای  کند. بنگاه، ترکیبی از نیرویهای مختلف نیروی کار را منعکس میجانشینی ناقص بین نمونه

کند. تقاضای نیروی کار از شرایط مرتبه اول کردن هزینه آن با فرض داشتن نرخ دستمزد انتخاب می حداقل
 آید.ا کشش جانشینی ثابت به دست میب فناوریدارا بودن  شرط بهاز حداقل سازی هزینه 

ای شامل ترکیبی از کاالها و ای، کل مصرف واسطهو در سمت مصرف واسطه فناوریدر الیه دوم درخت 
مکمل هستند و بر اساس  کامالًای های واسطهشود که نهادهشود. در این بخش فرض میخدمات مختلف می
 ها وجود ندارد.ایگزینی بین نهادهو هیچ ج شده بیترک باهمتابع تولید لئونتیف 

 
                                                                                          

عالمت ضریب داده ستانده  و  iتوسط صنعت  iای کاالی مصرف واسطه که در این معادله

 است.

 تولید معادالت در الزم تعدیالت انجام .3-4

قرار  فناوریهای نهادی بهتری در کنار ، وقتی شاخص(2171، 2172، 2110،2111)داس بر اساس مطالعات 
تواند با افزایش می فناوری سرریز. یابد افزوده و تولید افزایش می وری، ارزش، بهرهفناوریبگیرند، سرریز 

                                                           
1 Constant Elasticity of Substitution (CES) 

(2)  

(9)  

(4) 
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-یهنیز از دو طریق تجارت و سرما فناوریانتقال و سرریز . طرف نمایدوری سایر مشکالت اقتصادی را بربهره
 .گیردگذاری صورت می

( 2111)پاول ، داس و (2171، 2172، 2110،2111)داس ورود عوامل نهادی در این مقاله بر اساس مطالعات 
الملل رت بیناز طریق تجا فناوریبر انتقال  مقاله حاضر دیتأکهمچنین . است( 7333) و میجل و تونگرن

تجارت  شدت بهناشی از تجارت از یک کشور به کشور دیگر  شده منتقل فناوریازآنجاکه میزان دانش و . است
شدت  عنوان بهشاخص شدت تجارت تعریف کرده و آن را  عنوان بهرا  نهاده تولیدی مربوط است، بنابراین

شود یک کشور در این الگو فرض می .دهیملیل ریاضی قرار میها مورد تحرابطه مبادله بازرگانی برای نهاده
شود که همچنین فرض می. کند یمتجارت صادر  لهیوس بهوجود دارد که کاال را به یک کشور مقصد  مبدأ

و کشور  شده منتقلتجارت کاالها به کشور مقصد  لهیوس بهافتد اتفاق می مبدأکه در کشور  فناوریبهبود 
. شودوری در کشور خود میبرای تولید کاالهای داخلی، موجب افزایش بهره فناوریی این ریکارگ بهمقصد با 

 :ها عبارت خواهد بود ازبرای نهاده 2یا شاخص تجسم 7مطابق الگوی این تحقیق، شدت رابطه مبادله بازرگانی

 
Ers = Xrs /Ys                                                           

تولید داخلی کشور  Ys ، میزان صادرات از کشور منبع به کشور مقصد یا واردات کشور مقصد وXrs که در آن
بنابراین شاخص رابطه مبادله بازرگانی است؛ کشور یا منطقه مقصد  sو  مبدأکشور یا منطقه  r. مقصد است

ی در تولیدات ریکارگ بهکشور مقصد را برای به  مبدأفوق یا شاخص تجسم، مقدار دانش سرریز شده از کشور 
 :اثرگذار باشد 9فناوریتواند طبق رابطه زیر بر سرریز رابطه مبادله بازرگانی می. گیردداخلی آن، اندازه می

 
γijrs =                                                                                  

 θs 1فناورییا پارامتر برداشت  4فناوریپارامتر کسب ، (0)له در معاد (TAP)  عوامل  تأثیراست که
 .گیرددهد و مقداری بین صفر و یک را به خود مینشان می فناوریمختلف نهادی را بر سرریز 

ل، یکی از این عوام. گذارندمی تأثیرهای فنی مند شدن یک کشور از نوآوریعوامل مختلفی بر ظرفیت بهره

0)این عامل ظرفیت جذب . پیشرفته است فناوریبرای استفاده از  کار یروینشدت مهارت 
AC) که  نام دارد

توان از می فناوریجذب ظرفیت برای محاسبه شاخص . های تحصیل بستگی داردبه آموزش و تعداد سال
کرد ایه انسانی استفاده و یا از شاخص سرم رماهریغسهم پرداختی به نیروی کار ماهر نسبت به نیروی کار 

 (.0:2111داس و پاول، )

                                                           
1
 Eirjs 

2 Embodiment 
3
 γijrs 

4
 Technology capture(θs) 

5 Technology Appropriation Parameter 
6 Absorption Capacity(AC) 

(1) 

(0) 
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، قرابت فرهنگی بین دو کشور است که درجه پیوستگی فناوری پارامتر کسببر  مؤثریکی دیگر از عوامل 

7) فناوریاجتماعی و پذیرش 
SA) همین به . کند و به توسعه منابع انسانی بستگی داردجدید را تعیین می

تواند و می شده دادهنشان  2شاخص توسعه منابع انسانی لهیوس به، مبدأور دلیل شاخص پذیرش اجتماعی کش
 :این شاخص عبارت است از .دهدکیفیت و سطح زندگی افراد و میزان فقر را نشان می

                                             (1)  

آن بیشتر باشد، جذب  9تماعی از مقدار آستانهکه هر چه مقدار ضریب پذیرش اج دهد یماین معادله نشان 
که مقدار ضریب پذیرش اجتماعی بین یک و  دهد یمنیز بیشتر خواهد شد. همچنین این معادله نشان  فناوری

 صفر است.
دهد نهادی را نشان می -که تناسب ساختاری فناوریبر انتقال و جذب  مؤثرهای یکی دیگر از شاخص

 :شودو با تابع زیر نمایش داده می است 4شاخص تناسب ساختاری
,                                               (8)   

دهنده دوری و نزدیکی کشورهای تواند نشاناست و می 1فناوریشاخص تناسب  در این تابع، 
 شود:زیر تعریف می صورت هباین تابع  .اختراع و نوآوری باشد مبدأطرف تجاری از 

                                                                                        

( را برای هر یک از TAI) 0فناوریشاخص رسیدن به  توان یماست.  در این تابع نیز 
 (.74:2111کاربرد )داس،  به( TC) فناوریسب طرفین تجاری برای به دست آوردن پارامتر تنا

، ایجاد نوآوری در داخل کشور و (2119) همکارانو  و دی فرانتی( 2114) همکارانبر اساس نظر گروت و 
ی عوامل رگذاریتأثدر اینجا . از خارج، به نهادهای داخلی یک کشور بستگی دارد واردشده فناوریسرریز 
کند که اگر کیفیت نهادی کشور این شاخص بیان می .است شده دادهشان شاخص حکمرانی ن لهیوس بهنهادی، 

با تابع زیر مشخص  1شاخص حکمرانی خوب .شودبهتر منتقل می فناوریباشد، منافع  مبدأمقصد، همانند 
 :شودمی

 = min{1,  /  }                                             (71)   

 . کمرانی مبدأ استحشاخص  شاخص حکمرانی مقصد و که در آن
و مقصد به همراه ظرفیت  مبدأو حکمرانی کشورهای  فناوریهای تناسب که مالحظه شد، شاخص طور همان

توان ؛ بنابراین میدهندکیل میرا تش فناوریپارامتر کسب  باهمجذب و شاخص توسعه انسانی کشور مقصد 
 :را به این صورت نشان داد فناوریپارامتر کسب 

                                                           
1 Social Acceptance(SA) 
2 Human Development Index(HDI) 
3 Threshold 
4 structural congruence(SC) 
5 Technology Congruence(TC) 
6 Technology Achivement Index 
7 Goverance Parameter 

(3) 



 افزوده و اقتصاد مقاومتی ...سرریز فناوری، ارزش                                                                                                     11

s=ACs. SA
s
.GPrs. TCrs                                                                                   (77)  

نهادی  یها و مؤلفه فناوریرتباط بین سرریز توان اجاگذاری کنیم، می (0)را در تابع شماره  (77) اگر رابطه
 :پارامتر کسب را به این صورت نشان داد کننده نییتع

 

γijrs=  (72)                                                                            

                         
دهد به دلیل اینکه مقدار پارامتر کسب و شدت رابطه مبادله بازرگانی بین صفر و یک یاین رابطه نشان م

عالوه بر آن پارامتر کسب . یابدنیز افزایش می فناوریهستند، هر چه پارامتر کسب افزایش یابد، مقدار سرریز 
 :وری نیز رابطه دارد، با شاخص بهره(کننده آنی تعیینها مؤلفهو )

= (79)                                                                                             
                        

 .است مبدأوری درصد تغییر در بهره و وری کشور مقصددرصد تغییر در بهره در این رابطه

به  جهیدرنتبه مقدار پارامتر کسب و  هم آن؛ و فناوریوری به ضریب سرریز دهد، بهرهن میروابط فوق نشا
 .بستگی دارد 7، تناسب ساختاری و شاخص حکمرانیفناوریهای ظرفیت جذب، تناسب مقادیر شاخص

را  وری تعریف کرده و برای این امر باید اکنون برای هر عامل تولید یک درصد تغییر در بهره

( را 2)معادله  افزوده رزشتابع ا PEP-1-1برای الگوی ( ضرب کنیم. وری کل عوامل تولید )در بهره

 توان نوشت:به این صورت می

 (74)  

 افزوده ارزشتوان نتیجه گرفت که افزایش میرابطهعالوه بر آن با توجه به 

توان مالحظه کرد که افزایش تولید می  و مطابق رابطه دشدهیتولایش تواند موجب افزمی

و هم مصرف  افزوده ارزشتواند وری هم میتغییر بهره جهیدرنتای شود. نیز موجب افزایش مصرف واسطه
 ای را تغییر دهد.واسطه

الگوی تعادل عمومی  های اقتصاد مقاومتی دراما آنچه هدف اصلی تحقیق حاضر است، ورود شاخص
ها های نهادی بر تابع تولید، از طریق اثرگذاری این شاخصشاخص تأثیردر الگوی فوق، محاسبه است.  قابل

 .است شده یابیارزوری و بهره فناوریبر پارامتر کسب، سرریز 
دو عامل  در ابتدا ها آندهد که ، نشان می(7333) تونگرنو میجل و ( 2111) پاولبررسی مطالعه داس و 

 و 2111) داسسپس مطالعات بعدی . دانندمی مؤثر فناوریظرفیت جذب و تشابه ساختاری را بر سرریز 
و حکمرانی خوب تجزیه کرده و شاخص پذیرش  فناوری، متغیر تشابه ساختاری را به دو عامل تناسب (2172

                                                           
1 AC, TC, SC & GP 
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و پارامتر کسب از دو عامل به چهار  یفناوربر سرریز  مؤثرعوامل  جهیدرنتاضافه کرده و  ها آناجتماعی را به 
 .یابندعامل افزایش می

. توانیم شاخص اقتصاد مقاومتی را به موارد فوق اضافه کرده و آن را وارد الگوی قبل کنیمدر این مقاله ما می
در شکل  .است وریو بهره فناوریسرریز ، فناوری برجذبدلیل ورود این شاخص، اثرگذاری اقتصاد مقاومتی 

دهد، الگوی مفهومی در این شکل نشان میاست.  شده ارائهشمایی از چارچوب مبانی نظری مدنظر  (2)
افزوده اثر گذاشته و موجب  وری و ارزش، بر بهرهفناوریبر جریان دانش و سرریز  تأثیرتواند با  تجارت می

غی اقتصاد مقاومتی های ابالهای مختلف اقتصادی شود. عالوه بر آن، سیاست تغییر سطح تولید در بخش
و از  بر پارامتر کسب )اثر غیرمستقیم( تأثیرطرف با تقویت عوامل نهادی و  تواند )در صورت اجرا( ازیکمی

افزوده اثرگذار  وری و ارزش، بهرهفناوریآوری اقتصادی )اثر مستقیم(، بر سرریز طرف دیگر با تقویت تاب
 باشد.

و سرریز  برجذبمستقیم  تأثیرشاخص اقتصاد مقاومتی عالوه بر  دهد،نیز نشان می (2)عالوه بر آن شکل 
با  .غیرمستقیم نیز بر سرریز اثرگذار باشد طور بهبر هر یک از متغیرهای دیگر الگو،  تأثیرتواند با می فناوری

 توان شاخص اقتصاد مقاومتی را دروری، میو بهره فناوریو سرریز  برجذباقتصاد مقاومتی  تأثیرتوجه به 
 ( وارد کرد.) فناوریضریب کسب  شاخص

توان از آن هایی که تا نهایی شدن تصویب شاخص اقتصاد مقاومتی توسط نهادهای مربوط مییکی از شاخص
گرچه  این شاخص. آوری اقتصادی استدر خصوص تاب( 2118) همکارانو  بریگاگلیواستفاده کرد مطالعه 

 .تری استنسبت به وضعیت فقدان شاخص اقتصاد مقاومتی، شاخص مطلوب هایی است امادارای کاستی
با توجه به نبود شاخص اقتصاد . پذیری استپذیری و مقاومتترکیبی از دو شاخص آسیب بریگاگلیوشاخص 

شاخص  ازآنجاکهتوان نتیجه گرفت که ی آن در رابطه کسب میجا بهمقاومتی و جاگذاری شاخص بریگاگلیو 
هایی همچون شاخص جذب، شاخص کنار درهمه خصوصیات اقتصاد مقاومتی را دارا نیست، وقتی بریگاگلیو 

های اقتصاد تواند گویای ویژگی، حکمرانی خوب و شاخص پذیرش اجتماعی قرار گیرد بهتر میفناوریتناسب 
بیان  ، شاخص بهتری نسبت به شاخص بریگاگلیو برایفناوریمقاومتی باشد. بدین معنا که شاخص کسب 

-دهد بین شاخص های ابالغی اقتصاد مقاومتی نشان می اقتصاد مقاومتی است. مطالعه بندهای سیاست

 جهیدرنتهای اقتصاد مقاومتی ارتباطی دوطرفه وجود دارد و و سیاست های

د اقتصاد توانیرد، میگ قرارپذیری بریگاگلیو آوری و آسیبهای تابها در کنار شاخصوقتی این شاخص
 مقاومتی را بهتر نشان دهد.

REاگر شاخص اقتصاد مقاومتی را  
 زیر بازنویسی کرد: صورت بهبنامیم باید پارامتر کسب را  7

           (71)  

است و مقدار آن فقط به  طرفه کشاخصی ی و  هایشاخص اقتصاد مقاومتی نیز همانند شاخص
-شاخص و  هایدار این شاخص در کشور مقصد بستگی دارد. این در حالی است که شاخصمق

                                                           
1 Resistive Economic 
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آن در کشور مقصد  مقدار همو  مبدأها هم به مقدار این شاخص در کشور هستند که مقادیر آن دوطرفههایی 
 بستگی دارد.

ر همانند ثبات اقتصاد کالن، کارایی اقتصاد خرد و توسعه ای از متغیرهای دیگمیانگین ساده شاخص
 7آوریشاخص تاب عنوان به( برای همه کشورهای جهان 2113اجتماعی است که توسط بریگاگلیو )

 است. 14441مقدار این شاخص برای ایران است.  شده یمعرف
بین صفر و یک  ار این شاخصمقادیر همه این متغیرها نسبی بوده و بین صفر و یک هستند و بنابراین مقد

علت برقراری این  .برقرار باشد در حالت جدید باید محدودیت  جهیدرنتخواهد بود. 
زمان برقرار  هم و  محدودیت این است که اگر شرایط حدی

تحلیل  ایج حاصل از جنبه نظری قابلدر شرایط جدید منفی خواهد شد و درنتیجه نت باشد، مقدار 
منفی  فناوریشده همراه با اقتصاد مقاومتی با سرریز  های بیاننخواهد بود. چون در این صورت رابطه شاخص

 خواهد شد.
 نیز عبارت خواهد بود از: فناوریسرریز 

 

γijrs=                                       (70)  

دهد که اگر اقتصاد مقاومتی در کشور انجام نشود، شرایط همانند قبل خواهد بود. ولی در نشان می (70) رابطه
در شرایط جدید  تر باشد، مقدار  بزرگ های اقتصاد مقاومتی، هر چهصورت اجرای موفق سیاست

 فناوری، سرریز یافته و به دلیل محدودیت  کاهش یافته و درنتیجه  افزایش
 افزایش خواهد یافت.

 وری عبارت خواهد بود از:درصد تغییرات بهره جهیدرنت

=                        (71)   

 صورت زیر خواهد بود: ( به2افزوده )شماره  درنتیجه معادله ارزش

  
 

 
 
 

                                                           
1 Resilience Index 

(78)  
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 تحقیق هاییافته و تونگرن و میجل و داس مطالعات اساس بر پیشنهادی الگوی( 2شماره ) شکل

 

 های پژوهش ها و یافته تحلیل داده. 4

 استفاده های مورد داده .4-1
. این شده است استفاده 7931زا از ماتریس حسابداری اجتماعی  برای محاسبه ضرایب و مقادیر متغیرهای برون

شده است. در مقاله حاضر،  بخش تهیه 17های مجلس شورای اسالمی در  ماتریس توسط مرکز پژوهش
شده و کل اقتصاد به پنج بخش کشاورزی، نفت و گاز و معدن، صنعت،  تعدیالتی در این ماتریس انجام

آورده  2جدول  ها در های مربوط به آن های تولیدی و کشش شده است. ساختار بخش خدمات و سایر تقسیم
 شده است.

 شده  آورده شده است. مقادیر پارامترهای استفاده (7)های جانشینی و تبدیل و قیمتی در جدول  مقادیر کشش
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 7شده است. نشان داده 2در الگو نیز در جدول 
 های جانشینی، تبدیل و قیمتی ( کشش7شماره ) جدول

 مقدار کشش جانشینی

 7 رمایهکشش جانشینی بین نیروی کار و س

 1 کشش جانشینی بین مواد اولیه

 2 کشش جانشینی بین صادرات و فروش در بازار داخل

 7 کشش جانشینی سرمایه مرکب

 7 کشش جانشینی نیروی کار مرکب

 7 کشش تبدیل صادرات و عرضه داخلی

 کشش قیمتی تقاضا برای صادرات
 
 

13/1- 

 (7939مهدوی )(؛ 7931) ارانهمک: طباطبایی و منبع                       
 ( پارامترهای الگو2شماره ) جدول

در وضعیت  عنوان پارامتر پارامتر
 فعلی

پس از اجرای اقتصاد 
 مقاومتی

 مأخذ

 
 (2171داس ) 111/1 487/1 ظرفیت جذب

 
 (2171داس ) 07/1 27/1 پذیرش اجتماعی

 
 (2171داس ) 128/7 41/1 حکمرانی خوب

 
 (2171داس ) 88/1 79/1 فناوریتناسب 

 
 (2171داس ) 24/1 23/1 شاخص شدت تجارت

 
 441/1 - آوری تاب

بریگاگلیو و همکاران 
(2118) 

 
پس از ورود عوامل نهادی به  فناوریکسب 

 الگو
 (2171داس ) 1/1 -

 

در وضعیت فعلی و قبل از اجرای  فناوریکسب 
 های اقتصاد مقاومتیسیاست

 (2171داس ) - 1102/1

، این RE جای حاضر به در مقاله است و 441/1( برای ایران 2118) بریگاگلیوآوری تابشاخص  دداشت:یا
نیز باید افزایش یابد و در این  فناوریمقدار جاگذاری شده است. با فرض اجرای اقتصاد مقاومتی، مقدار کسب 

                                                           
0
  صورت گرفته است. GAMS win32 24.1.2کلیه محاسبات با استفاده از نرم افزار  
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( در نظر 1/1کشور صنعتی )جز هشت  کشورهای اروپایی به فناوریجای آن، مقدار پارامتر کسب  حالت به
 شده است. گرفته

 سازی نتایج شبیه. 4-2
شده است. در سناریوی اول، وضعیت فعلی کشور،  برای رسیدن به اهداف این مقاله، دو سناریو در نظر گرفته

های ابالغی اقتصاد مقاومتی،  شده و در سناریوی دوم فرض شده است که در اثر اجرای سیاست در نظر گرفته
افزایش یابد. در هر یک از سناریوها مقادیر  فناورینهادی کشور بهبودیافته و مقدار پارامتر کسب  وضعیت

 اند. آمده و مقایسه شده دست افزار گمز به افزوده توسط نرم ارزش
های ابالغی  سازی در سناریوی اول یعنی قبل از اجرای سیاست دهد شبیه نشان می 9طور که جدول  همان

-شود. مقادیر شبیه های کشاورزی، خدمات و سایر می افزوده در بخش ی، موجب کاهش ارزشاقتصاد مقاومت

سازی  اما شبیه ؛ها منفی است ها کمتر از مقادیر پایه است و درنتیجه تغییرات در این بخش سازی در این بخش
 شود. افزوده می های نفت و گاز و معدن و نیز در بخش صنعت موجب افزایش ارزش در بخش

اندازه  و وقتی شاخص اقتصاد مقاومتی به های ابالغی اقتصاد مقاومتی ر سناریوی دوم یعنی با اجرای سیاستد
شود که در این  شده، مالحظه می در نظر گرفته (1/1جز هشت کشور صنعتی آن )حدود  کشورهای اروپایی به

 ها مثبت است. این بخشیافته و میزان تغییرات در همه  ها افزایش افزوده در همه بخش حال ارزش
 های اقتصاد مقاومتیافزوده قبل و بعد از اجرای سیاستسازی میزان ارزشنتایج شبیه (9شماره ) جدول

 نام بخش مقادیر قبل از اجرای اقتصاد مقاومتی بعد از اجرای اقتصاد مقاومتی

 پایه 4/1182731174 4/118273117
 یزسا هیشب 0/117111971 0/814441303 کشاورزی

 تغییرات -413289191/7 1010047/12
 پایه 7192411191 7192411191

 یساز هیشب 7799977492 7911998783 و معدن و گازنفت 
 تغییرات 10093399/3 4171110/99

 پایه 3/809113824 3/809113824
 یساز هیشب 7992824383 2/314782723 صنعت

 تغییرات 94118220/14 114112724/4
 پایه 7181891970 7181891970

 یساز هیشب 7270220193 7331111897 خدمات

 تغییرات -10413348/29 73381718/20
 پایه 2224781390 2224781390

 یساز هیشب 2121843970 2314911041 سایر

 تغییرات -371201380/8 18701237/91

 های تحقیق منبع: یافته 
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 گیری . نتیجه5
است.  داده رخاجتماعی کشورهای جهان -ی اقتصادیها استیستحوالت چشمگیری در ی اخیر ها دههدر 

های اقتصادی کشورها شده  یزیر برنامهایرادات وارده بر الگوهای متعارف اقتصادی موجب توجه به نهادها در 
 است.

و  مللال نیب درصحنههای اقتصادی مرسوم و شرایط خاص اقتصاد ایران مشکالت ناشی از اجرای سیاست
ی ها استیسدنیا، موجب اتخاذ  طلب سلطهی ظالمانه و فشارهای مختلف از سوی کشورهای ها میتحروجود 

ی گذار نامکه اقتصاد مقاومتی  شده یاسالمی اقتصاد ها یژگیوخاص مبتنی بر شرایط بومی اقتصاد ایران و نیز 
جذب(، توسعه منابع انسانی شاخص ظرفیت ) فناوریی ابالغی به اهمیت جذب ها استیسدر  شده است.

شده است.  اشاره فناوری)شاخص پذیرش اجتماعی(، شاخص حکمرانی )شاخص حکمرانی خوب( و تناسب 
بنابراین اجرای ؛ شودافزوده می وری و ارزش، بهرهفناوریها موجب افزایش سرریز تقویت این شاخص

در هر یک از  افزوده ارزشی، ور بهرهو  فناوریبا افزایش سرریز  تواند یمهای اقتصاد مقاومتی، سیاست
 ی اقتصادی را افزایش دهد.ها بخش

های ابالغی اقتصاد مقاومتی بر میزان  اجرای سیاست تأثیرشده است که در آن  در مقاله حاضر الگویی تصریح
شده است. همچنین با استفاده از یک الگوی تعادل  های اقتصادی بررسی افزوده در هر یک از بخش ارزش

، به بررسی اهداف مقاله در ایران 7931شده و ماتریس حسابداری اجتماعی سال  محاسبه تعدیل عمومی قابل
 شده است. پرداخته

های  افزوده در بخش های ابالغی اقتصاد مقاومتی، ارزشدهد در صورت عدم اجرای سیاست نتایج نشان می
افزوده  ت و نفت و گاز و معدن تغییرات ارزشهای صنع یابد ولی در بخش کشاورزی، خدمات و سایر کاهش می

های ابالغی  نتایج همچنین نشان داد که با بهبود وضعیت نهادی در کشور در اثر اجرای سیاست .مثبت است
شود در بنابراین پیشنهاد می ؛دهد های اقتصادی افزایش می افزوده را در همه بخش اقتصاد مقاومتی، ارزش

غی اقتصاد مقاومتی، به بهبود وضعیت نهادی کشور توجه شود و برای افزایش های ابالکنار اجرای سیاست
انجام های ابالغی اقتصاد مقاومتی سیاستافزوده و تولید در کشور باید اقدام عملیاتی جهت اجرای  سطح ارزش

شود. 
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 منابع و مآخذ

 منابع فارسی

 های سیاست. «اد مقاومتینظام اقتصاد اسالمی الگویی کامل برای اقتص ،(7939) لیاسدی، ع 
 .93-21، 1سال دوم،  ،کالن وراهبردی 

 جایگاه اقتصاد مقاومتی در تحقق  وتحلیل تجزیه ،(7934) محمودی رجا، س ز و زاده، س ج جمعه امام
 .فصلنامه رهیافت انقالب اسالمی. 7414افق  انداز چشمایرانی پیشرفت و  -گفتمان الگوی اسالمی

 .771-83. 99. سال نهم

 جستارهای اقتصادی «مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی» ،(7934) سید محمدرضا میری طهرانی زاده،ا ،
 .17-99، 29ایران، 

 سلیمانی  و ف؛ بزازان،: مترجم. محاسبه قابلتعادل عمومی  های مدلبر  ای مقدمه ،(7932) برفیشر، م ا
 .نشر نی: موحد، م، تهران

 تجارت خارجی بر توزیع درآمد بین  تأثیربررسی  ،(7932) یصطفگرگینی، م و ید عبدالمجیدجالیی، س
 .08-48، 1. سال بیستم. ای منطقهدرآمدی شهری ایران، مجله اقتصاد و توسعه  های دهکهر یک از 

 اقتصاد مقاومتی از دیدگاه اسالم، معرفت، سال بیست و چهارم،  ،(7934) جابری، ع و جمالی، ی
 .710-37، 279شماره 

 های تحریممقایسه : اقتصاد سیاسی و اقتصاد مقاومتی ،(7939) لماسنصر دهزیری، ا و هدیحسنی، م 
 .783-709، 0سیاست اسالمی، سال دوم،  های پژوهش، 7931و  7991اقتصادی در دو دهه 

 ر اقتصاد مقاومتی، فصلنامه روند، سال بیست و هنجاری د های ریشه ،(7934) سینحشمتی موالیی، ح
 .732-703، 17دوم، 

 های انسانی و نیروی کار در تحقق رمایهسهم س ،(7934) غالمرضابستان منش،  و حمدخانباشی، م
 .91-97، 791الگوی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد کار و جامعه، 

 ساختار سازی قدرت در عرصه داخلی نگرشی نهادی بر  ،(7939) سادات جعفریه، ف و داوودی، پ
 .712-717، 9، وبودجه برنامه فصلنامه .برای نیل به اقتصاد مقاومتی

 اثربخش در تحقق  ریزی بودجهبررسی الزامات  ؛(7932) نائین، م و بهروزی، م زاده منشی ؛ذبیحی، م
مدیریت،  المللی بیندومین کنفرانس  .حکمرانی خوب های شاخصاقتصاد مقاومتی کارآمد با توجه به 

 .دانشگاه پیام نور: کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم

 تبیین نهادگرایی و گرایش آن به توسعه، مجله  ،(7939) میرفردی، ا و ضانی باصری، عرم
 .798-727، 4و  9های  اقتصادی، شماره

 الملل اقتصاد مقاومتی جمهوری ، راهبرهای تجارت بین(7932) علی اکبرحافظیه،  و له مرادسیف، ا
 .270-01،789اسالمی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال شانزدهم،
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 بر متغیرهای تحلیل آثار افزایش مخارج دولت  ،(7981) محمدی، ح و موسوی، س ن؛ طاهری، ف
و  ها پژوهشفصلنامه . در چارچوب تعادل عمومی تحلیل :کالن بخش کشاورزی و اقتصاد ایران

 .722-31 ،41شانزدهم،  سالاقتصادی،  های سیاست

 های معاصر فصلنامه پژوهش ،(7934) خیرآبادی، م عنان پور و یوسفی، م ؛فرزندی اردکانی، ع
 .81-09، 7انقالب اسالمی، 

 تعیین میزان یارانه مناسب »(. 7931. )منصورزیبایی،  و براهیمهادیان، ا ؛زاده طباطبایی، شراره مجد
، پژوهشنامه «های تجدید پذیر در ایران با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی انرژیجهت توسعه 

 .701-723، 71انرژی ایران، سال پنجم، شماره  اقتصاد

 ونقل: الگوی  های مکمل اصالح قیمت انرژی در بخش حمل (، ارزیابی سیاست7939اهلل ) مهدوی، روح
 .718-741، 72تعادل عمومی محاسبه پذیر، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، سال سوم، شماره 

 با تأکید بر دیدگاه مقام معظم )ملزومات آن اقتصاد مقاومتی و  ،(7937) ید حسینمیرمعزی، س
 .10-41،43اقتصاد اسالمی،  (.رهبری
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