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چكيده
حملونقل جادهاي به عنوان يكي از عوامل تأثيرگذار بر رونق اقتصادي ،از طريق جابجايي بار و مسافر ،زمينههاي امكان
دسترسي به رفاه و تسهيالت ملي را افزايش ميدهد و سرمايهگذاري در اين بخش به عنوان يك عامل مهم ،نقش اساسي و تعيين
كنندهاي در رشد بخش حملونقل جادهاي دارد .بنابراين ،توجه به سرمايهگذاري در بخش حملونقل جادهاي كشور و روند تغييرات
آن در اين بخش از اهميت زيادي برخوردار ميباشد و شناخت وضعيت آن به لحاظ كمي و كيفي ،در تصميمگيريها و برنامهريزيها
در بخش حملونقل جادهاي در سطوح مختلف كالن و خرد ،اهميت به سزايي دارد.
هدف از اين مقاله تأثير سرمايهگذاري بر رشد اقتصادي بخش حملونقل جادهاي ايران ميباشد كه براي همين منظور ابتدا از معيار
نسبت نهايي سرمايه به توليد استفاده شده و با تشريح آن ،براي بخش حملونقل جادهاي در دوره  ،1353-1389نسبت نهايي سرمايه
به توليد محاسبه شده است .در ادامه با استفاده از مدل رشد نئوكالسيك ،تأثير سرمايهگذاري بر رشد اقتصادي بخش حملونقل جاده-
اي كشور طي دوره مذكور بررسي شده است.
با توجه به يافتههای تحقيق يك درصد افزايش در نسبت سرمايهگذاريهاي انجامشده در بخش حملونقل جادهاي بر توليد ناخالص
داخلي آن بخش موجب باالرفتن نرخ رشد ارزش افزوده اين بخش به ميزان 0/213درصد خواهد شد و افزايش يك درصد نرخ رشد
نيروي كار شاغل در بخش حملونقل جادهاي موجب باالرفتن رشد ارزش افزوده اين بخش به ميزان 0/389درصد خواهد شد.
همچنين يك درصد افزايش مصرف انرژي در بخش حملونقل جادهاي و صادرات نفت خام نيز موجب افزايش نرخ رشد ارزش
افزوده بخش حملونقل جادهاي كشور به ترتيب به ميزان  0/157و  0/383درصد خواهد شد و متغيرمجازي براي دوره جنگ و
زمان انقالب نيز اثر منفي دارد.

واژههاي كليدي :سرمايهگذاري ،رشد اقتصادي ،حملونقل جادهاي ،مدل رشد نئوكالسيك

 -1مقدمه
امروزه حملونقل جادهاي يكي از اجزاء مهم اقتصاد ملي

جادهاي و در نتيجه كل اقتصاد داشته باشد.

محسوب ميگردد و بدليل داشتن نقش زيربنايي تأثير

در اين مقاله نيز با توجه به اهميت موضوع ،تأثير

فراواني بر فرآيند رشد اقتصادي كشور دارد .اين بخش

سرمايهگذاري بر رشد اقتصادي بخش حملونقل جادهاي

دربرگيرنده فعاليتهايي است كه به شكلي گسترده در تمامي

ايران تخمين و تحليل گرديده است .براي اين منظور ،اين

زمينههاي توليد ،توزيع و مصرف كاال و خدمات جريان

مقاله در پنج بخش تنظيم شده است كه پس از بيان

داشته و در مجموعه فعاليتهاي اقتصادي نقش غيرقابل

ضرورت تحقيق در بخش اول ،در بخش دوم ،مطالعات

انكاري برعهده دارد .بنابراين با توجه به اهميت گسترش

انجام شده در ارتباط با موضوع مقاله بررسي شده است و

شبكهي حملونقل جادهاي و نقش آن در اقتصاد ،سرمايه-

در بخش سوم ،بررسي وضعيت شاخص نسبت سرمايه به

گذاري در اين بخش نقش مهمي در رشد و شكوفايي

توليد ) 1(ICORدر بخش حملونقل جادهاي كشور ارائه

اقتصادي كشورها ،به ويژه كشورهاي در حال توسعه دارد

گرديده است كه براي اين منظور ابتدا مفهوم نسبت سرمايه

و افزايش كمي و تحوالت كيفي در اين عامل توليدي مي-

به توليد بررسي و سپس شاخص نسبت سرمايه به توليد

تواند تأثير به سزايي در رشد اقتصادي بخش حملونقل

) (ICORدر بخش حملونقل جادهاي كشور محاسبه

گرديده است .در بخش چهارم نيز مدل اقتصاد سنجي براي

مسافر با استفاده از روش دادههاي تلفيقي نامتوازن و داده-

تأثير سرمايهگذاري بر رشد اقتصادي بخش حملونقل

هاي سالهاي  1382و  1385مطالعه شده است .اثرات

جادهاي ايران ارائه ،برآورد و تجزيه و تحليل گرديده است

فاوا بر ارزش افزوده بخش حمل مسافر با دو نوع متغير كه

كه براي اين منظور ابتدا دادهها از نظر پايايي مورد آزمون

شامل دادههاي كل (از جمله مخارج فاوا و سرمايهگذاري

قرار گرفته و با استفاده از روش همجمعي يوهانسن-

كل فاوا) و متغيرهاي تفكيك شده (از جمله سرمايهگذاري

جوسيليوس مدل تأثير سرمايهگذاري بر رشد اقتصادي

سخت افزار ،نرم افزار و ارتباطات) تحليل شده است.

بخش حملونقل جادهاي كشور تصريح شده و نتايج

نتايج نشان دادند كه سرمايهگذاري غيرفاوا ،سرمايه انساني،

تجزيه و تحليل گرديده است .بخش پاياني نيز به جمع-

نرخ رشد جمعيت ،سرمايهگذاري فاوا ،مخارج فاوا،

بندي و نتيجهگيري اختصاص دارد.

سرمايهگذاري سخت افزار و نرم افزار تأثير مثبت و معنادار
بر ارزش افزوده بخش حمل مسافردارند .سرمايهگذاري

 -2پيشينه تحقيق
مقالهاي تحت عنوان «بررسي چگونگي جلب مشاركت
بخش خصوصي در توسعه زيرساختهاي حملونقل
جادهاي؛ مسائل و راهكارها» توسط تركان و شهبازي در
سال  1389به چاپ رسيده است .در اين مقاله ،به معرفي
و بررسي ابعاد مختلف مشاركت دولت و بخش خصوصي
در توسعه آن ،با رويكرد افزايش اطمينان بخش خصوصي
پرداخته شده است .ترجيح قراردادهاي  BOOنسبت به

غيرفاوا نقش غالب بر ارزش افزوده بخش حمل مسافر در
استانهاي كشور دارد .كشش توليدي سرمايهگذاري غيرفاوا
در فاصله  0/9-0/7است .همچنين ،اثرگذاري شاخص-
هاي فاوا بر ارزش افزوده نسبتاً كم بوده است .كشش توليد
نسبت به سرمايهگذاري فاوا  0/21و نسبت به مخارج فاوا
 0/43بوده است .همچنين ،كشش مزبور نسبت به سرمايه-
گذاريهاي سخت افزار ،نرم افزار و ارتباطات به ترتيب
 0/06 ،0/23و  0/008است .سرمايه انساني نيز اثر مثبت

 ،BOTارائه تضمين از سوي دولت نسبت به بازگشت

و معنادار بر توليد بخش حمل مسافر در استانهاي كشور

سرمايه با سود مناسب در دوره معين ،مشاركت دولت با

دارد .نرخ رشد جمعيت نيز اثر مثبت و معنادار بر ارزش

سهم معين بدون انتظار سود در دوره قرارداد ،عدم مداخله

افزوده بخش مذكور دارد .همچنين تمامي شاخصهاي فاوا

دولت در قيمتگذاري ،استفاده از همه ظرفيتهاي

همراه با سرمايه انساني به صورت يك شاخص تركيبي

سرمايهگذاري ،توجه به حفظ توجيه اقتصادي آزادراه

وارد مدلها شده و برآورد شدهاند .يافتههاي تمامي اين

احداث شده يا در حال احداث ،در توسعه راههاي موازي

متغيرهاي تركيبي بيانگر اين است كه تركيب شاخصهاي

و موارد ديگر ،پيشنهاداتي است كه در اين مقاله ،براي

فاوا با سرمايه انساني اثر بيشتر و مناسبتري بر ارزش افزوده

ايجاد انگيزه بيشتر در بخش خصوصي جهت سرمايه-
گذاري و در عين حال دستيابي دولت به اهداف توسعهاي
و اجتماعي ،ارائه شده است (تركان و شهبازي و.)1389

بخش حمل مسافر دارند(جعفري و.)1389
مقالهاي تحت عنوان «تأثير سرمايهگذاري در بخش حمل-
ونقل بر رشد اقتصادي در ايران» توسط بابازاده و ديگران

تحقيقي توسط جعفري تحت عنوان «اثرات فناوري

در سال  1388به چاپ رسيده است .اين مقاله به بررسي

اطالعات و ارتباطات ) (ICTبر ارزش افزوده بخش حمل

رابطه سرمايهگذاري دولت در بخش حملونقل و رشد

ونقل جادهاي در استانهاي كشور(مطالعه موردي :بخش
حمل مسافر)» در سال  1389به انجام رسيده است .در
اين تحقيق ،اثرات فاوا بر ارزش افزوده بخش حملونقل
جادهاي در استانهاي كشور بخصوص در زيربخش حمل

اقتصادي مبتني بر رهيافت هم انباشتگي طي دوره -84
 1338ميپردازد .نتايج حاكي از آن است كه سرمايه-
گذاري دولت در بخش حملونقل تأثيرمعناداري در
بلندمدت و كوتاهمدت بر رشد اقتصادي دارد (بابازاده

،قديمي و محسني و.)1388

نياز شناسايي مديشدوند و مددل اقتصدادي نقدش مخدارج

موسوي جهرمي و عبادتي فرد مقالهاي تحت عنوان

تحقيق و توسعه بر رشد بخش حمل ونقل كشور با استفاده

«اثر سرمايه گذاري دولت در زيرساخت حملونقل بر

از الگوهاي رشد درونزا و برونزا ارائه گرديده و در نهايت

سرمايهگذاري بخش خصوصي و رشد اقتصادي در ايران»

مدددلهاي مددذكور بددا اسددتفاده از تكنيددكهدداي مناسددب

در سال  1387به چاپ رساندهاند .هدف از اين مطالعه،

اقتصادسنجي برآورد گرديده است .بر اساس هدر دو مددل

بررسي اثر سرمايهگذاري دولت در زيرساخت حملونقل

نيروي كار ،نرخ سرمايهگذاري و نسبت سرمايهگدذاري بده

برسرمايهگذاري بخش خصوصي و رشد اقتصادي ايران

موجودي سرمايه تأثير مثبت و معناداري روي رشد بخدش

است .در اين مطالعه ،با توجه به پژوهشهاي انجام شده در

حملونقل دارند .متغيرهاي نسبت اعتبدارات پژوهشدي بده

كشورهاي در حال توسعه ،از مدل شتاب انعطافپذير براي

ارزش افزوده بخش حملونقدل ،شداخص درجده بدازبودن

تابع سرمايهگذاري بخش خصوصي و از الگوي رشد سولو

اقتصاد ،تغييرات شداخص بهداي كداال و خددمت بخدش و

همراه با تعديالتي براي رشد اقتصادي استفاده شده است.

اندازه دخالت دولت نيز نقش مثبت و معناداري روي رشدد

متغيرسرمايهگذاري در زيرساخت حملونقل از عوامل

اين بخش دارند .متغيرهداي مجدازي بدراي دوره جند

و

تعيين كننده موجودي مطلوب )* ( kدر مدل سرمايهگذاري

زمان انقالب نيز اثر منفي دارد .با توجه به يافتههاي تحقيق

بخش خصوصي در نظر گرفته شده است .در مدل رشد ،دو

اگر يك درصد به شاغلين مشاغل علمي ،فني و تخصصدي

متغير سرمايهگذاري دولت در بخش حملونقل و ساير

(بخددش تحقيددق و توسددعه) افددزوده گددردد دانددش بددا نددرخ

بخشها به عنوان يكي از نهادههاي توليد در كنار نيروي كار و

 0/0276درصد رشد خواهد كرد كه در نهايدت منجدر بده

سرمايهگذاري خصوصي وارد تابع توليد شده است .در

افزايش نرخ رشد ارزش افزوده بخش حملونقل به ميدزان

تخمين مدل سرمايهگذاري از روش متغير ابزاري و در مدل

 0/031درصد خواهد شد و در مدل ديگدر ،افدزايش يدك

رشد از روش  OLSاستفاده شده است .نتايج برآورد

درصد در نرخ سرمايهگذاري در تحقيق و توسعه منجر بده

مدلهاي مذكور طي سالهاي  ١٣٣٨الي  ١٣٨٢نشان ميدهد

افزايش نرخ رشدد حمدلونقدل بده ميدزان  0/029درصدد

كه رابطه قوي بين سرمايهگذاري در زيرساخت حملونقل

خواهد شد .در ادامه تجزيده واريدانس خطداي پديش بيندي

و سرمايهگذاري بخش خصوصي وجود دارد .همچنين با

نشان ميدهد متغير نيروي كار شاغل در مشاغل علمي ،فني

توجه به كشش مثبت به دست آمده براي سرمايهگذاري در

و تخصصي نقش اندكي در توضيح تغييدرات متغيدر ارزش

حملونقل ،سرمايهگذاري در اين زيرساخت اثر مثبت و

افزوده بخش حملونقل دارد (بازدار و .)1390

معناداري بر رشد اقتصادي كشور دارد .با در نظر گرفتن

مقالهاي تحت عنوان « اثرات زيرساختهاي حملونقل

نتايج حاصله ،افزايش سرمايهگذاري دولت در زيرساخت

بر رشد اقتصادي كشور هند با استفاده از رهيافت »VECM

حملونقل پيشنهاد ميشود(موسوي جهرمي و عبادتي فرد

توسط پردهان و باقچي در سال  2012به چاپ رسيده

و.)1387

است .در اين مقاله تأثير زيرساختهاي حملونقل (جادهاي
R&D

و ريلي) بر رشد اقتصادي هند طي دوره 1970-210

بر شد بخش حملونقل كشور با استفاده از الگوهاي رشدد

بررسي شده است .با استفاده از مدل تصحيح خطاي

درونزا و برونزا» در سال  1390بده چداپ رسديده اسدت.

برداري ( ،)VECMيافتههاي تحقيق نشان ميدهد كه عليت

هدف از اين مقاله تحليل نقش تحقيدق و توسدعه در رشدد

دو طرفه بين حملونقل جادهاي و رشد اقتصادي وجود

بخش حمل ونقل ميباشد كه با تكيه بر ادبيات رشد برونزا

دارد .همچنين عليت دو طرفه بين حملونقل جادهاي و

و درونزا و مطالعات تجربي انجام گرفتده متغيرهداي مدورد

تشكيل موجودي سرمايه ،عليت دو طرفه بين تشكيل

مقالهاي توسط بازدار تحت عنوان « تحليل نقش

موجودي سرمايه ناخالص داخلي و رشد اقتصادي ،عليت

).(Nworji, Oluwalaiye ,2012

يك سويه از حملونقل ريلي به رشد اقتصادي و عليت

مقالهاي با عنوان «سرمايه گذاري در زيرساختهاي

يك سويه از حملونقل ريلي به تشكيل موجودي سرمايه

حملونقل و رشد اقتصادي پايدار در ساحل عاج :هم-

ناخالص وجود دارد .اين مقاله نشان ميدهد كه توسعه

انباشتگي و تحليل عليت» توسط كهو و اچوي در سال

زيرساختهاي حملونقل (جاده و راهآهن) همراه با

 2011به چاپ رسيده است .در اين مطالعه به بررسي

تشكيل موجودي سرمايه ناخالص منجر به رشد قابل

رابطه بين سرمايهگذاري در زيرساختهاي حملونقل و

توجهي از اقتصاد هند خواهد شد .بنابراين ،در محدوده

توليد در ساحل عاج در طول دوره 2002-1970

اعالم شده ،اين مطالعه نشان ميدهد كه بايد سياستهاي

پرداخته شده است .با استفاده از آزمون همگرايي و آزمون

حملونقلي مناسب براي افزايش زيرساختهاي حملونقل

عليت چند متغيره ،نشان ميدهد كه سرمايهگذاري عمومي

و در نتيجه رشد اقتصادي پايدار در كشور هند اتخاذ گردد

در زيرساختهاي حملونقل ،سرمايهگذاريهاي خصوصي

).( Pradhan, Bagchi , 2012

و رشد اقتصادي همگرا هستند .نتايج حاصل از آزمون

نورجي و الوواليه مقالهاي تحت عنوان« مخارج دولت

عليت گرنجر نشان ميدهد كه سرمايهگذاري عمومي در

در زيرساختهاي حملونقل جادهاي و اثرات آن بر رشد

حملونقل تاثير علي بر رشد اقتصادي ندارد؛ در مقابل

اقتصادي نيجريه» در سال  2012ارائه دادهاند .اين مقاله

رشد اقتصادي تاثير عليت بر سرمايهگذاري حملونقل دارد

به بررسي تأثير هزينههاي دولت در توسعه زيرساختهاي

). (Keho, Echui, 2011

حملونقل جادهاي بر رشد اقتصادي نيجريه طي دوره
 2009-1980پرداخته است .در اين مطالعه مدل تحليلي

 -3بررسي وضعيت شاخص نسبت سرمايه به

رگرسيون چندجانبه بر پايه فرضيه ارتباط بين هزينههاي

توليد ) (ICORدر بخش حملونقل جادهاي

دولت بر توسعه زيرساختها و رشد اقتصادي بكار گرفته
شده است .شاخصهاي مورد استفاده براي مخارج دولت،
هزينههاي دفاع ،حملونقل /ارتباطات ،و نرخ تورم به
عنوان متغيرهاي توضيحي و توليد ناخالص داخلي مي-
باشد .مدل با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي

كشور
 -1-3مفهوم نسبت سرمايه به توليد
مفهوم نسبت سرمايه به توليد يا ضريب سرمايه ،رابطه
بين ارزش سرمايهگذاري شده و ارزش توليد را نشان مي-

( )OLSبرآورد شده است و ارزيابي بيشتر با استفاده از

دهد .به عبارت ديگر ،به مقدار سرمايهاي گفته ميشود كه

ضريب تعيين براي توضيح تغييرات بين متغير وابسته و

براي توليد يك واحد اضافي محصول بكارگرفته ميشود.

متغير مستقل انجام شده است .نتايج نشان ميدهد كه

زماني كه گفته ميشود نسبت سرمايه به توليد در اقتصاد

حملونقل و ارتباطات و هزينههاي دفاع و نرخ تورم از

يك به پنج است؛ بدان معني است كه براي توليد يك

لحاظ آماري تاثير معناداري در رشد اقتصادي دارند؛ عالوه

ميليارد ريال كاال ،نياز به سرمايهگذاري معادل پنج ميليارد

بر اين ،مدل اجرا شده قدرت توضيحي بسيار بااليي دارد.

ريال است .بنابراين ميتوان ضريب سرمايه را بصورت

بر اساس يافتههاي اين مطالعه ،توصيه ميشود كه

رابطة معين و مشخص بين سرمايهگذاري كه بايد انجام

اصالحاتي جهت بهبود قوانين و مقررات مشاركت بخش

گيرد و عوايد ساالنه حاصل از اين سرمايهگذاري ،تعريف

خصوصي در تأمين منابع مالي و تعمير و نگهداري

كرد .اصوالً نسبت سرمايه به توليد دو نوع است :نسبت

زيرساخت هاي حملونقل جادهاي صورت گيرد كه اين

متوسط سرمايه به توليد و نسبت نهايي سرمايه به توليد.

اصالحات ميتواند بيشتر رشد اقتصادي را افزايش دهد

نسبت متوسط سرمايه به توليد نمايانگر رابطه بين ذخاير

جاري سرمايه و جريان فعلي توليد حاصل از آن است.

مراحل عاليتري از رشد و توسعه شد ،اين نسبت كاهش

نسبت نهايي يا اضافي سرمايه به توليد يا  ،ICORنشان

مييابد و سپس طي ساليان متمادي در صورت عدم وقوع

دهنده رابطه بين مقدار افزايش در توليد يا درآمد 𝑌∆ و

حوادث غيرمترقبه ،يكنواخت و با ثبات باقي ميماند.

افزايش در حجم ذخاير سرمايه  ∆Kاست كه از رابطه

∆K
∆Y

بنابراين در مراحل اوليه رشد اقتصادي ،دو نيروي متضاد و

بدست ميآيد .به عبارت ديگر نسبت متوسط سرمايه به

غير همسو بر نسبت سرمايه به توليد تأثير ميگذارد .از يك

توليد ،نمايانگر نسبت تمام سرمايهگذاريهاي گذشته به كل

طرف ،در ابتداي شروع روند توسعه نياز به اعمال پروژه-

درآمد است؛ در حاليكه نسبت نهايي به چيزي اطالق مي-

هاي سرمايهگذاري در طرحهاي باالسري اجتماعي و

شود كه در دورة اخير به حجم سرمايه يا توليد اضافه شده

اقتصادي زياد است كه چون برداشت از اين پروژهها نياز

است .نسبت متوسط سرمايه به توليد مفهوم ايستايي است،

به مدت زمان طوالني و مديد دارد ،در كوتاه مدت نسبت

اما نسبت نهايي سرمايه به توليد حالتي پويا دارد .اصطالح

سرمايه به توليد بسيار زياد خواهد بود .از طرف ديگر،

نسبت سرمايه به توليد به ترتيبي كه در علم اقتصاد مورد

منابع طبيعي سرشاري در كشور وجود دارد كه به علت

استفاده قرار ميگيرد؛ همان نسبت نهايي يا اضافي سرمايه

عدم توسعه تسهيالت استخراج و اكتشاف هنوز بدون

به توليد است .اين نسبت به طور عادي بين  3تا  4است

استفاده مانده است .استفاده هر چه بيشتر از منابع طبيعي و

كه مقدار عددي آن در طول زمان تغيير ميكند.

غير طبيعي بدون استفاده ،از نسبت سرمايه به توليد مي-

مفهوم يا شاخص سرمايه به توليد را نه تنها در مورد كل

كاهد .ميتوان تصور كرد كه در دوران جهش اقتصادي ،با

اقتصاد ،بلكه در مورد فعاليتهاي اقتصادي يك بخش

توجه به موجود بودن پيش شرطهاي توسعه همه جانبه

اقتصادي نيز ميتوان به كار گرفت .در اين حالت نسبتهاي

اقتصادي ،نسبت مزبور نازل است .در همين دوران ممكن

سرمايه به توليد در مورد بخشهاي اقتصادي متفاوت است

است نسبت نهايي سرمايه به توليد در كل اقتصاد ،به دليل

و مقدار عددي آنها به روش يا تكنيك مورد استفاده

تقاضاي زياد براي سرمايهگذاري در طرحهاي باالسري

(كاربربودن يا سرمايه بر بودن پروژه) در توليد بستگي

اجتماعي و اقتصادي كه هنوز به مرحله توليد و بهرهوري

دارد .در آن دسته از بخشهاي اقتصادي كه از طرحهاي

نرسيده اند ،براي مدت زماني همچنان زياد باشد(تقوي و

سرمايهبر و كاراندوز استفاده ميشود ،نسبت سرمايه به

محمدي و.)1388

توليد زياد خواهد بود و برعكس در آن دسته از بخشهاي
اقتصادي كه از پروژه هاي كاربر و سرمايه اندوز استفاده

 -2-3محاسبه شاخص نسبت سرمايه به توليد

ميشود ،نسبت سرمايه به توليد كم خواهد بود .نسبت كلي

) (ICORدر بخش حملونقل جادهاي كشور

سرمايه به توليد براي يك كشور در واقع ميانگين نسبتهاي

در اين بخش شاخص نسبت سرمايه به توليد

سرمايه به توليد بخشهاي مختلف اقتصادي است .برخي از

) (ICORدر بخش حملونقل جادهاي كشور محاسبه مي-

اقتصاددانان جهان با استفاده از مطالعات تجربي و

گردد تا يك معيار نسبي براي مقايسه كارايي سرمايهگذاري

آزمونهاي عملي در مورد كشورهاي پيشرفته به اين نتيجه

در بخش حملونقل جادهاي كشور ارائه گردد .اگر چه در

رسيدهاند كه نسبت سرمايه به توليد در مراحل اولية توسعه
اقتصادي افزايش مييابد ،ولي به محض اينكه اقتصاد وارد
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نمودار -1نسبت سرمايه به توليد در بخش حملونقل جادهاي كشور

مورد باال و يا پايين بودن نسبت سرمايه به توليد در بين
اقتصاددانان اختالف نظر وجود دارد؛ اما در مجموع كم-
بودن نسبت سرمايه به توليد در هر بخش مبين اين موضوع
است كه راهاندازي فعاليت در يك بخش و انجام توليد،
نيازمند سرمايه كمتري است و در بلندمدت با توجه به

 -4ارائه مدل اقتصاد سنجي براي تأثير سرمايه-
گذاري بر رشد اقتصادي بخش حملونقل جاده-
اي ايران ،تخمين و تجزيه و تحليل الگو
 -1-4معرفي مدل

محدود بودن منابع سرمايهاي يك كشور ميتواند رشد

با استفاده از مطالعات تجربي صورت گرفته ،در اين

اقتصادي را به ميزان بيشتري تحريك نمايد .نمودار شماره

مقاله جهت بررسي تأثير سرمايهگذاري بر رشد اقتصادي

يك ميزان نسبت نهايي سرمايه به توليد در بخش حمل-

بخش حملونقل جادهاي كشور از مدل رشد نئوكالسيك

ونقل جادهاي كشور را نشان ميدهد.در طي دوره مورد

استفاده شده است .مبناي مدل مورد استفاده در اين مقاله

بررسي؛ يعني در سالهاي  1353-1389متوسط نسبت

به شرح ذيل ميباشد:

سرمايه به توليد در بخش حملونقل جادهاي معادل 4/8

()1

بوده است .از آنجا كه دامنه مطلوب براي كشورهاي توسعه
يافته در حدود  1تا  3است؛ ميتوان نتيجه گرفت كه بطور
متوسط نسبت سرمايه به توليد در بخش حملونقل جادهاي
كشور باالتر بوده است .عليرغم اين موضوع ،نتيجهگيري
دقيق دربارة اين موضوع مستلزم بررسي بيشتر است؛ به
همين دليل در بخش بعد با استفاده از آمار و اطالعات
مربوط به متغيرهاي اقتصادي بخش حملونقل جادهاي
كشور ،به تأثير سرمايهگذاريهاي انجام شده در بخش
حملونقل جادهاي كشور بر روي نرخ رشد توليد ناخالص
داخلي آن بخش پرداخته شده است.

) 𝑡𝑍 𝑌𝑡 = 𝐴𝑡 . 𝐹(𝐾𝑡 , 𝐿𝑡 , 𝐸𝑡 ,
كه در آن  𝑌tمعرف توليد ناخالص داخلي در بخش

حملونقل جادهاي 𝐴𝑡 ،پيشرفت تكنولوژي يا بهرهوري
كل عوامل توليد در بخش حملونقل جادهاي𝐾𝑡 ،
موجودي سرمايه در بخش حملونقل جادهاي  𝐿𝑡 ،نيروي
كار در بخش حملونقل جادهاي 𝐸t ،مصرف انرژي در
بخش حملونقل جادهاي و 𝑡𝑍 ساير عواملي است كه بر
روي رشد اقتصادي تأثير ميگذارد t .نيز در اين تابع مبين
سالهاي مختلف است .با گرفتن ديفرانسيل كامل از طرفين
اين معادله خواهيم داشت:

𝐹𝜕

𝑑𝑌𝑡 = 𝐹. 𝑑𝐴𝑡 + 𝐴𝑡 .

مشخص شدن الگو و متغيرهاي مورد استفاده و با استفاده

(𝐴𝑡 . 𝜕𝐾 . 𝑑𝐾𝑡 + 𝐴𝑡 . 𝜕𝐸 . 𝑑𝐸𝑡 + 𝐴𝑡 . 𝜕𝑍 . 𝑑𝑍𝑡 )2

از نرم افزار  Microfitو  Eviewميتوانيم به برآورد

. 𝑑𝐿𝑡 +
𝐹𝜕

𝑡𝐿𝜕
𝐹𝜕

𝑡

𝐹𝜕

𝑡

𝑡

حال با تقسيم طرفين معادله( )2بر 𝑌tخواهيم داشت:
+

𝑡𝐾𝑑
𝑡𝑌

𝑡𝐿𝑑 𝐹𝜕

𝐹𝜕

+ 𝐴𝑡 . 𝜕𝐾 .

𝑡𝑌

𝑡

𝑡𝑌

از آنجا كه

𝐹

Yt
F

𝑡𝑌𝑑

مشخص ميشوند .در گام بعدي ،تعداد بردارهاي هم

𝐴𝑡 . 𝜕𝐸 .

انباشتگي الگو تعيين شده و در نهايت با اعمال قيود مورد

𝑡

𝑡𝑍𝑑 𝐹𝜕

( )3

متغيرهاي الگو ،سپس ساختار الگو و تعداد وقفههاي بهينه

= 𝑌 . 𝑑𝐴𝑡 + 𝐴𝑡 . 𝜕𝐿 .
𝑡

+ 𝐴𝑡 . 𝜕𝑍 .
𝑡

𝑡𝐸𝑑 𝐹𝜕
𝑡𝑌

𝑡𝑌

𝑡

=  𝐴tاست ،در معادله فوق خواهيم داشت:

+

𝑡𝐾𝑑
𝑡𝑌

𝑌𝜕

+ 𝜕𝐾𝑡 .
𝑡

( )4

𝑡𝐿𝑑𝐿𝑡 .

𝑌𝜕

+ 𝜕𝐿𝑡 .

𝑡𝐿𝑌𝑡 .
𝑡𝑍𝑑 𝑡𝑍 𝑡𝑌𝜕
𝑡𝑍

𝑡

+ 𝜕𝑍 . 𝑌 .
𝑡

𝑡

مدل بپردازيم .در اين مرحله ابتدا مرتبه جمعي بودن

𝑡𝐴𝑑

=

𝑡𝑌𝑑

𝑡𝑌
𝑡𝐴
𝑡𝐸𝑑 𝑡𝐸 𝑡𝑌𝜕
𝑡𝐸

.

.

𝑡𝑌 𝑡𝐸𝜕

نظر ،ضرايب بلند مدت الگو برآورد ميشوند.
 -1-2-4متغيرهاي مورد استفاده در مدل

دسترسي به اطالعات و آمار صحيح از جمله لوازم
اصلي و اوليه در تخمين ميباشد .لذا ماهيت ارقام بكار

حال معادله ( )4را ميتوان به صورت زير بازنويسي كرد:

رفته در تحليلها و مدل مورد استفاده نقش مهمي در

)5(𝑌t0 = 𝐴0𝑡 +∝ 𝑌𝑡 + 𝛽𝐿0𝑡 + 𝛿𝐸𝑡0 + 𝛾𝑍𝑡0

صحت تحليلها و محاسبه ضرايب تخمين خواهد داشت.

𝐼

𝑡

كه در آن :𝑌t0 :رشد توليد ناخالص داخلي در بخش حمل-
ونقل جادهاي
 :𝐴0tرشد پيشرفت تكنولوژي يا بهرهوري كل عوامل توليد
در بخش حملونقل جادهاي
𝑡𝐼
𝑡𝑌

 :نسبت سرمايهگذاريهاي انجامشده در بخش حمل-

ونقل جادهاي بر توليد ناخالص داخلي آن بخش

براساس قيمتهاي ثابت سال ( 1376پژوهشكده حمل-
ونقل و  )1386و آمار موجودي سرمايه در بخش حمل-
ونقل جادهاي براساس قيمتهاي ثابت سال 1376
(پژوهشكده حملونقل و  )1386و نيز نيروي كار در
بخش حملونقل جادهاي از پروژه بررسي وضعيت
استهالك موجودي سرماية فيزيكي در بخش حملونقل

 :𝐿0tرشد نيروي كار در بخش حملونقل جادهاي
 :𝐸t0رشد مصرف انرژي(مصرف بنزين و گازوئيل) در
بخش حملونقل جادهاي
 :𝑍t0ساير متغيرهايي كه بر روي رشد اقتصادي بخش
حملونقل جادهاي كشور تأثير ميگذارند و از آنجا كه
اقتصاد ايران تا حد زيادي وابسته به نفت بوده و صادرات
اين محصول نقش عمدهاي در تحوالت اقتصادي دارد ،در
اين مقاله از نرخ رشد صادرات نفت خام استفاده شده
است .همچنين از متغيرمجازي براي دوره جن

آمار مربوط به ارزش افزوده در بخش حملونقل جادهاي

و زمان

انقالب نيز استفاده شده است.
 -2-4تخمين و تجزيه و تحليل الگوي برآورد تجربي
تأثير سرمايهگذاري بر رشد اقتصادي بخش حملونقل
جادهاي ايران
با توجه به مباني تئوريك ارائه شده در بند  1-4و

جادهاي جمعآوري شده است(پژوهشكده حملونقل و
 .)1386همچنين آمار مربوط به مصرف بنزين در بخش
حملونقل جادهاي از ترازنامه انرژي و مروري بر  23سال
آمار انرژي كشور جمع آوري شده است و براي بدست
آوردن آمار مربوط به مصرف گازوئيل در بخش حمل-
ونقل جادهاي ،مصرف گازوئيل در كل بخش حمل ونقل
را از مصرف گازوئيل در بخش حمل ونقل ريلي كم كرده
و مصرف گازوئيل در بخش حملونقل جادهاي بدست
ميآيد كه آمارهاي مربوطه از ترازنامه انرژي و مروري بر
 23سال آمار انرژي كشور و همچنين از سايت راه آهن
جمهوري اسالمي ايران جمع آوري شده است(دفتر برنامه
ريزي كالن برق و انرژي و 1390ودفتر برنامه ريزي كالن
برق و انرژي و 1389و سايت راه آهن جمهوري اسالمي
ايران ) .آمار مربوط به صادرات نفت خام نيز از ترازنامه

انرژي و مروري بر  23سال آمار انرژي كشور جمع آوري

  2بوده و مستقل از يكديگر توزيع شده است .بدين

شده است(دفتر برنامه ريزي كالن برق و انرژي و1390

منظور الگوي خود توضيح برداري متناظر با الگوي مورد

ودفتر برنامه ريزي كالن برق و انرژي و.) 1389

نظر را برآورد ميكنيم .قبل از برآورد الگو ،الزم است در
مورد حداكثر طول وقفههاي موجود در الگو حدسي

 -2-2-4تعيين مرتبه جمعي بودن متغيرهاي الگو

بزنيم(صفارزاده ،رضايي ارجرودي و بازدار و .)1386

نخستين مرحله ،تعيين مرتبه جمعي بودن متغيرهاي

تعداد  3وقفه در نظر ميگيريم .تا پس از برآورد الگوي

الگو به منظور بررسي و اطمينان از عدم بروز رگرسيون

خود توضيحبرداري ،تعداد وقفه مناسب براساس ضوابط

كاذب است .به اين منظور ،بايد درجه جمعي بودن متغيرها

آماري تعيين شود .الگوي خود توضيحبرداري مورد برآورد
𝑡𝐼

را بررسي نماييم و مشخص كنيم كه آيا رابطه پايايي بين

شامل متغيرهاي  𝑌t0وو

متغيرهاي الگو وجود دارديا نه(صفارزاده ،رضايي

خروجي اين آزمون در جدول شماره  2ارائه شده است.

ارجرودي و بازدار و  .)1386از مرسومترين آزمونها در
اين زمينه ،آزمون ديكي -فولر تعميم يافته (ADF) 2است
كه نتايج خروجي آزمون فوق براي متغيرهاي  𝑌t0و

𝑡𝐼
𝑡𝑌

و

𝑡𝑌

و 𝐿0tو 𝐸t0و  𝑍t0است .نتايج

جدول  – 2نتايج آزمون تعيين تعداد وقفه
order

SBC

3

AIC

4

LL

3

17/33

64/51

89/51

2

15/22

46/68

96/68

جدول -1تعيين مرتبه جمعي بودن متغيرهاي مورد استفاده در

1

35/66

51/39

76/39

الگو

0

60/53

60/53

60/53

𝐿0tو 𝐸t0و  𝑍t0در جدول شماره  1نشان داده شده است.

آماره ديكي

آماره مككينون در

مرتبه

فولر

سطح  95درصد

جمعبودن

Y
It
Yt
L

-3/19

-2/96

)I(1

-7/13

-2/96

)I(1

-3/39

-2/96

)I(1

 -4-2-4تعيين تعداد بردارهاي هم انباشته و انتخاب الگوي

E

-4/11

-2/96

)I(1

Z

-4/48

-2/96

مناسب

)I(1

متغير

براساس نتايج جدول ،1تمامي متغيرها هم جمع از
درجه يك بوده و به كارگيري روش يوهانسن تأييد
ميشود.
-3-2-4تعيين ساختار الگو و تعداد وقفههاي بهينه

قدم دوم در برآورد الگوي مورد نظر ،مشخص كردن
طول وقفههايي است كه بايد در الگو وارد شوند تا بتوان
اطمينان حاصل كرد كه جمالت خطا ،خصوصيات
كالسيك را دارا هستند و به عبارت ديگر همبستگي پياپي
نداشته ،داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر و واريانس

با توجه به نتايج جدول شماره  ، 2معيار AICو همين
طور معيار  SBCدو وقفه را مناسب ميداند.

در اين مرحله ،دو سئوال مطرح است .اول اينكه ،تعداد
بردارهاي انباشته الگو چند است و دوم آنكه ،آيا عرض از
مبدأ و روند را در اين الگو بگنجانيم يا خير .يوهانسن
روشي را پيشنهاد كرده است كه در آن ميتوان به هر دو
سؤال ياد شده به طور هم زمان پاسخ داد .در واقع در
روش او ،در مورد لزوم وارد كردن عرض از مبدأ و متغير
روند و تعداد بردارهاي هم انباشته به طور همزمان
تصميمگيري ميشود .روش او بدين صورت است كه ابتدا،
هر پنج الگوي مختلف از نظر داشتن عرض از مبدأ و روند
را برآورد ميكنيم .پس از برآورد اين الگوها ،ابتدا ،فرض
وجود صفر بردار هم انباشته را در آنها به ترتيب از
مقيدترين حالت (حالت  )1تا نامقيدترين حالت (حالت

 )5آزمون ميكنيم .حالت اول ،بر عدم وجود عرض از

بردار هم انباشه بين متغيرهاي الگو بدست ميآيد.با حاصل

مبدأ و روند در كوتاه مدت و بلندمدت داللت داشته و

شدن يك بردار هم انباشتگي ،معادله شماره  6بدست آمده

حالت پنجم ،بر روند زماني درجه دوم و وجود هميشگي

است .
+ 0.389𝐿0𝑡 +

يك رشد فزاينده يا كاهنده براي متغير اقتصادي داللت
دارد .اين دو حالت در آمارهاي اقتصادي بسيار غير
متحملاند و ميتوان اين دو الگو را در نظر نگرفت و سه
الگوي ديگر را مورد برآورد قرار داد.
اگر براساس مقادير بحراني آمارههاي آزمون اثر و
حداكثر مقدار ويژه اين فرض رد شد ،اين بار فرض وجود
يك بردار هم انباشتگي را باز هم ،از مقيدترين حالت تا
نامقيدترين حالت آزمون ميكنيم .اين آزمون را براي
رتبههاي باالتر انجام ميدهيم در نهايت ،وقتي متوقف
ميشويم كه فرضيه صفر مورد پذيرش قرار گيرد(صفارزاده
و ديگران و  .)1386جدول شماره  3نتايج تعيين تعداد
بردار هم انباشته و تعيين الگوي مطلوب با استفاده از آماره
اثر ) (traceو آماره حداكثر مقدار ويژه ) (maxرا نشان
ميدهد.
به اين ترتيب ،در تعيين الگوي هم انباشته با استفاده از

()6

𝐷0.0313

𝐼
𝑡 𝑌t0 = 0.004 + 0.213
𝑡𝑌
0.157𝐸𝑡0 + 0.383𝑍𝑡0 −

همانطوري كه از معادله شماره  6مالحظه ميشود ،در
رابطه برآورد شده يك درصد افزايش در نسبت سرمايه-
گذاريهاي انجامشده در بخش حملونقل جادهاي بر توليد
ناخالص داخلي آن بخش موجب باالرفتن نرخ رشد ارزش
افزوده اين بخش به ميزان  0/213درصد خواهد شد.
افزايش نرخ رشد نيروي كار شاغل در بخش حملونقل
جادهاي موجب باالرفتن رشد ارزش افزوده اين بخش به
ميزان  0/389درصد خواهد شد .شاخص افزايش مصرف
انرژي در بخش حملونقل جادهاي اثر مثبتي بر رشد
ارزش افزوده بخش حملونقل جادهاي كشور دارد ،به اين
معنا كه افزايش يك درصد در مصرف انرژي در بخش
حملونقل جادهاي كشور موجب افزايش نرخ رشد ارزش

روش يوهانسن ،حالت دوم انتخاب و براساس آن يك
جدول -3نتايج تعيين تعداد بردار هم انباشته و تعيين الگوي مطلوب با استفاده از آماره اثر ) (traceو آماره حداكثر مقدار ويژه )(max

الگوي III

الگوي IV

الگوي II

الگوي IV

) (trace

الگوي III

الگوي II

فرضيه H 1

فرضيه

H0

) ( max

156/56

141/06

143/34

76/45

73/23

73/44

()115/85

()95/87

()102/56

()43/61

()39/83

()40/53

80/11

67/83

69/90

25/59

23/42

23/96

()87/17

()70/49

()75/98

()37/86

()33/64

()34/40

54/52

44/41

45/94

23/32

17/12

17/15

()63/00

()48/88

()53/48

()31/79

()27/42

()28/27

31/20

27/29

28/79

16/15

13/20

13/33

()42/34

()31/54

()34/87

()25/42

()21/12

()22/04

15/06

14/10

15/46

12/30

11/60

11/65

()25/77

()17/86

()20/18

()19/22

()14/88

()15/87

r>=1

r =0

r>=2

r<=1

r>=3

r<=2

r < =4

r<=3

r<=5

r<=4

اعداد داخل پرانتز مقادير بحراني آمارههاي آزمون اثر و حداكثر مقدار ويژه در سطح اطمينان  95درصد مي باشند.

افزوده اين بخش به ميزان  0/157درصد خواهد شد.

تخريب زيرساختهاي حملونقل شده و در نهايت كاهش

همچنين افزايش صادرات نفت خام نيز موجب افزايش

رشد بخش حملونقل را به دنبال خواهد داشت.

نرخ رشد ارزش افزوده بخش حملونقل جادهاي خواهد
شد كه موجب باالرفتن رشد ارزش افزوده اين بخش به
ميزان  0/383درصد خواهد شد .عالمت بدست آمده براي
متغير مجازي جن

 -6پينوشتها
1. Incremental Capital Output Ratio
2. Augmented Dickey-Fuller
3. Schwarz Bayesian Criterion
4. Akaike Information Criterion

نيز مطابق انتظار است چون جن

موجب تخريب زيرساختهاي حملونقل جادهاي شده و در
نهايت كاهش رشد بخش حملونقل جادهاي را به دنبال
خواهد داشت.

 -7مراجع
 بابازاده ،محمد ،قديمي ،خليل و محسني ،رضا (")1388
تأثير سرمايهگذاري در بخش حملونقل بر رشد اقتصادي

 -5نتيجهگيري

ايران" ،پژوهشنامه بازرگاني ،شماره ،50بهار  ،1388ص.

در اين مقاله تأثير سرمايهگذاري بر رشد اقتصادي بخش

.157-199

حملونقل جادهاي ايران با استفاده از مدل رشد
نئوكالسيك با استفاده از الگوي خودرگرسيون برداري و
نرم افزارهاي  Microfitو  Eviewsتخمين زده شده است.
نتايج ناشي از تخمين حاكي از آن است در رابطه برآورد
شده يك درصد افزايش در نسبت سرمايهگذاريهاي انجام-
شده در بخش حملونقل جادهاي بر توليد ناخالص داخلي
آن بخش موجب باالرفتن نرخ رشد ارزش افزوده اين

 بازدار اردبيلي ،پريسا( ")1390تحليل نقش  R&Dبر شد
بخش حملونقل كشور با استفاده از الگوهاي رشد درونزا و
برونزا " ،پژوهشنامه حملونقل ،سال هشتم ،شماره،2
تابستان ،1390ص.115-132.
 معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه شهيد بهشتي(")1389
بررسي وضعيت استهالك موجودي سرماية فيزيكي در
بخش حملونقل جادهاي" ،پژوهشكده حملونقل.
 تركان ،اكبر و شهبازي ،ميثم( ")1389بررسي چگونگي

بخش به ميزان  0/213درصد خواهد شد .افزايش نرخ

جلب مشاركت بخش خصوصي در توسعه زيرساختهاي

رشد نيروي كار شاغل در بخش حملونقل جادهاي موجب

حملونقل جادهاي؛ مسائل و راهكارها" ،فصلنامه

باالرفتن رشد ارزش افزوده اين بخش به ميزان 0/389

راهبرد،سال نوزدهم ،شماره  ،57زمستان ،1389ص-276 .

درصد خواهد شد .شاخص افزايش مصرف انرژي در

.245

بخش حملونقل جادهاي اثر مثبتي بر رشد ارزش افزوده
بخش حملونقل جادهاي كشور دارد ،به اين معنا كه
افزايش يك درصد در مصرف انرژي در بخش حملونقل
جادهاي كشور موجب افزايش نرخ رشد ارزش افزوده اين
بخش به ميزان  0/157درصد خواهد شد .همچنين

-5 تقوي ،مهدي و محمدي ،حسين"تأثير زيرساختهاي
سرمايهگذاري بر رشد اقتصادي ايران"،پژوهشنامه اقتصادي،
شماره(1پياپي  ،)32بهار  ،1388ص.42-15 .

 جعفري ،سميه (" )1389اثرات فناوري اطالعات و
ارتباطات) (ICTبر رشد ارزش افزوده بخش حملونقل
جادهاي در استانهاي كشور(مطالعه موردي :بخش حمل

افزايش صادرات نفت خام نيز موجب افزايش نرخ رشد

مسافر)" ،پاياننامه كارشناسي ارشد علوم اقتصادي ،دانشگاه

ارزش افزوده بخش حملونقل جادهاي خواهد شد كه

آزاد اسالمي ،واحد فيروز كوه.

موجب باالرفتن رشد ارزش افزوده اين بخش به ميزان

 دفتر برنامهريزي كالن برق و انرژي" .)1390( .مروري بر

 0/383درصد خواهد شد .عالمت بدست آمده براي متغير

 23سال آمار انرژي كشور( ".)1367-89وزارت نيرو،

مجازي جن

نيز مطابق انتظار است چون جن
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The effect of investment on economic growth in Iran's road transport
sector using neoclassical growth model
Paisa bazdar Ardebil, Instructor, Transportation Research Institute, Tehran, Iran
parisabazdar@yahoo.com
ABSTRACT
Road transport as one of the factors of affecting economic, Displacement of goods and
passengers, areas of access to facilities and national welfare increases and Investment in this
sector as a key factor, determining a critical role in the road transport sector is growing.
Therefore, the transitional capital of the department of road transport and the changes is
important in this section and Understanding of the quantitative and qualitative, decisionmaking and planning in the road transport sector in the macro and micro levels, is important.
The objective of this paper is analysis of investment on economic growth in Iran's road
transport sector for this purpose, the criteria used Incremental capital output ratio and
explaining for road transport sector in the period 1389-1353, Incremental capital output ratio
is calculated. The neoclassical growth model, investigated the effect of investment on
economic growth in Iran's road transport sector.
According to the research findings, if a percent Increase the investments made in the road
transport sector on GDP, the value added rate will grow % 0.213 and increasing in rates of
labor growth in Road Transportation will result in increased growth rate of value added in
road transport to 0.389. Also, a percent increase of energy consumption in road transport and
export of crude oil Road transport sector's growth rate increased of 0.157 and 0.383percent &
Dummy variable for war period has a negative effect.
Keywords: Investment, Economic Growth, Road Transportation, Neoclassical Growth
Model
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