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مزیت نسبی ارزشافزوده صنایع فرهنگی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است.
طبقهبندی C23، O40، Z1 :JEL
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مقدمه
صنایع فرهنگی اشاره به گسترۀ وسیعی از فعالیتهای اقتصادی دارند که با تولید و بهرهبرداری
از دانش و اطالعات و از طریق خالقیت و نوآوری به تولید محصوالت خود میپردازند .1صنایع
فرهنگی ،یکی از سریعترین بخشهای درحال رشد اقتصاد کشورهای عضو سازمان توسعه و
همکاری اقتصادی(2)OECDشناخته شده است .3طبق تعاریف متداول ،صنایع فرهنگی
متشکل از بنگاههایی است که برای عموم مردم ،اطالعات و سرگرمیهای آموزشی ،علمی و
فرهنگی در قالبهای مختلف قابلتکثیر ،طراحی و تهیه میکنند .4صنایع فرهنگی خالق ،نوعی
مبدل نظاممند هستند که میتوانند تولیدات را برای ذائقه مخاطبین آماده و قابلمصرف کنند.5
بنابراین صنایع فرهنگی با تولید نیازهای جدید ،نهتنها میتوانند باعث تولید مصرفکنندگان
فرهنگی جدید در جامعه باشند بلکه با تشدید مصارف فرهنگی میتوانند موجب انباشت
فرهنگی شوند ،که نیازمند ارتقای سرمایه فرهنگی در جامعه است.6
صنایع فرهنگی در کشور ما ،با وجود نقش آن در رشد اقتصادی ،تقویت تولید ملی و
اشتغالزایی ،تا کنون توسط مسئوالن و مدیران فرهنگی توجه جدی نشده که دلیل آن ،موانع
رشد و توسعه آن در ایران است .میتوان به موانع اقتصادی ،فرهنگی و حقوقی توسعه صنایع
فرهنگی اشاره کرد .اولین موانع توسعه صنایع فرهنگی در ایران ،موانع اقتصادی است .در کشور
ما به صنایع فرهنگی بهمثابه صنعت نگریسته نمیشود و بخش فرهنگ بخش مولد اقتصادی
ً
و نهاد تولید ثروت تلقی نمیشود و این بخش صرفا به منزله مرکز هزینه دیده میشود .چالش
اقتصادی دیگر ،گسترش کمی و کیفی صنایع فرهنگی در سطح جهان است .درواقع محصوالت
فرهنگی کشور ما وارد رقابت شدید جهانی شدهاند .کشورهای پیشرو در عرصه صنایع فرهنگی،
امکانات زیادی دارند و همچنین با جهانیشدن اقتصاد و ظهور شبکههای اینترنتی ،عرضه،
تبادل و دسترسی به محصوالت فرهنگی در سراسر جهان آسان و سریع شده و محدودیتهای
زمانی و مکانی دسترسی به بازار صنایع فرهنگی بسیار کم شده است .به اینترتیب رقابت برای
1. Landry and Bianchini, (1995).
2. Organization for Economic Co- operation and Development
3. Hakala, (2013).
4. Brasili, (2008).
5. Howkins, (2008).
6. Cheng, (2006).
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تولیدکنندگان و عرضهکنندگان محصوالت و خدمات فرهنگی کشور ما دشوار شده است .دسته
دوم از موانع رشد صنایع فرهنگی ،موانع فرهنگی است .صنایع فرهنگی بهدلیل ماهیت نرم
ً
آن ،عموما در پسزمینه صنایع سخت دیده میشود .بههمین دلیل ،در توسع ه اقتصادی کشور
نقش مهمی به صنایع فرهنگی داده نمیشود .همچنین شاخههای مختلف صنایع فرهنگی،
اغلب بهعنوان شاخههای مجزا و بدون هیچ تأثیری میان آنها دیده میشوند .وقتی هریک از
این شاخهها ،مستقل دیدهشوند ،کوچک بهنظر میرسند و بخش مهمی در صنعت و اقتصاد
بهشمار نمیآیند .موانع حقوقی ،سومین دسته از موانع محسوب میشود .چالش جدی که در
صنایع فرهنگی وجود دارد ،قاچاق محصوالت فرهنگی ،نادیدهگرفتن حق پدیدآورنده ،سرقت
علمی و…است.
بسیاری از اقتصاددانان شاخصهای فرهنگی را تعیین نمودهاند که بهعنوان متغیرهای
مستقلی موجب بهبود رشد اقتصادی میشود .معیارهای بسیاری گواه بر این است که فعالیتهای
فرهنگی هنری سهم چشمگیری در عرصه فعالیتهای اقتصادی دارد.1
شواهدی وجود دارد که تأیید مینماید بهواسطه صنایع فرهنگی و متغیرهای فرهنگی
میتوانیم به رشد اقتصادی دست یابیم .با مطالعاتی که از فعالیتهای کشورهای توسعه یافته
بهدست آمده است ،صنایع فرهنگی از یک سو ،موجب افزایش ثروت ،رفاه و امکانات فعاالن
فرهنگی و هنری (هنرمندان) و از سویی دیگر صنایع فرهنگی موجب اشتغال در زمینه فعالیتهای
فرهنگی و هنری در این کشورها میشود.2
کشورهایی که به اهمیت استراتژیک صنایع فرهنگی پی برده و اقدامات متناسبی انجام
دادهاند ،از نظر اقتصادی و همچنین نفوذ فرهنگی در سطح بینالمللی ،موقعیت ممتازی دارند
و برعکس کشورهایی که به دالیل مختلف اعم از ایدئولوژیک ،سیاسی ،اهداف اقتصادی
کوتاهمدت یا حتی ماهیت فرهنگی ،از صنایع فرهنگی خود حمایت نکردهاند؛ در این دوره
گرفتار هجوم محصوالت و محتواهای فرهنگی بیگانه شدهاند و در معرض همه گونه پیامدهای
جدی آن مانند بهخطر افتادن هویت فرهنگی یا فشار برای ایجاد مانع در برابر واردات فرهنگی
قرار گرفتهاند و به این سبب چه از لحاظ اقتصادی و چه فرهنگی درمعرض خطر قرار دارند .در
واقع ،صنایع فرهنگی سهم چشمگیری در دسترسی افراد به اطالعات ،آموزش و فرهنگ و نیز
1. Throsby, (2008).
2. Igor & Joseph, (1999).
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اشتغالزایی دارند و نقش مهمی را در ارائۀ تصویر فرهنگی یک کشور یا ملت و ایجاد جایگاه
مناسب در اقتصاد بینالمللی ایفا میکنند.
این پژوهش در نظر دارد ،اثر صنایع فرهنگی بر رشد اقتصادی در ایران و اثرگذاری صنایع
فرهنگی از کانال سرمایه انسانی نیز بر رشد اقتصادی را بررسی کند .پژوهش در چهار بخش شکل
یافته است .در بخش دوم ادبیات پژوهش در دو بخش نظری و پیشینه مطالعات انجام شده و
جایگاه فرهنگ در اقتصاد ایران بررسی شده و بخش سوم روش پژوهش و سپس دادهها و مدل
پژوهش بررسی شده است .در بخش آخر نیز نتیجهگیری بیان شده است.

 .1ادبیات پژوهش
در این قسمت ادبیات نظری و تجربی پژوهش بررسی شده است .در ابتدا ادبیات موجود صنایع
فرهنگی و رشد اقتصادی ،سپس تحلیل وضعیت فرهنگی ایران ،مبانی نظری مزیت نسبی و
شاخص پژوهش و در پایان این بخش نیز پیشینه پژوهش بررسی شده است.
 .1-1صنایع فرهنگی و رشد اقتصادی
صنایع فرهنگی ،اولین بار توسط تئودور آدورنو و ما کس هورکهایمر ،از نظریهپردازان مکتب
ت فرهنگ و فرهنگ توده مطرح
فرانکفورت ،در کتاب دیالکتیک روشنگری تحت عنوان صنع 
شد که بعدها به صنایع فرهنگی و سرانجام در سالهای آغازین دهه  1990به صنایع خالق تبدیل
شد؛ هرچند ممکن است در پارهای از کشورها صنایع فرهنگی همان صنایع خالق نباشد .به زعم
آدورنو و هورکهایمر ،صنایع فرهنگی باعث عمومیشدن محصوالت فرهنگی در جامعه میشود.
این صنایع میتوانند هم کارکردهای مثبت داشته باشند و هم کارکردهای منفی؛ یعنی هم میتواند
باعث تخریب ارزشهای فرهنگی و بومی جامعه شود که با عنوان تهاجم فرهنگی یاد میشود و
ی تولید کند که باعث تقویت بنیانهای ارزشی و فرهنگی یک
هم میتواند کاالها و محصوالت 
جامعه شود .آدورنو و هورکهایمر معتقدند ،درصنایع مختلف ،براساس محاسبات اقتصادی و
مادی کاالهایی بهصورت انبوه تولید میشود و ارزش حا کم در بازار ،ارزش مبادله این کاالها است
نه ارزش ماهیت و محتوای آنها .بههمینصورت در نظام سرمایهداری به محصوالت فرهنگی نیز
به چشم صنعت نگاه میشود که بتواند از این طریق ،کاالیی را بهصورت انبو ه تولید و توزیع کند
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تا به سود اقتصادی برسد .در اینصورت ارزش محصوالت فرهنگی مانند محصوالت سایر صنایع
به ارزش مبادله آن وابسته است نه به محتوا و پیام فرهنگی آن.
رشد اقتصادی ،هدف قدیمی سیاست توسعه است که با افزایش تولید کاال و خدمات
در ارتباط است ،که به این ترتیب رفاه انسانی را افزایش و فقر را کاهش میدهد .بنابراین
شناسایی و تعیین آثار و نقش عوامل مؤثر بر رشد توسعه در برنامهریزیهای توسعه نقش اساسی
ً
دارند .در کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه سازمان ملل در سال  1995به نحوی کامال شفاف
بیان شده است که مفاهیم فرهنگ و توسعه در هر جامعه به طرز تفکیکناپذیری درهم تنیده
شدهاند .1هر صنعت فرهنگی میتواند با توجه ماهیت و کارکرد آن اثر خاص خود را بر اقتصاد
داشته باشد .بررسیهای اقتصادی فرهنگ با وجود روشن نبودن حد و مرز فعالیتهایی که
در حیطه فرهنگ بحثشدنی است ،توانستهاند با اندازهگیری سهم این بخش در اقتصادهای
توسعهیافته ،زمینههای مناسبی را برای طرح اهمیت واقعیت فرهنگ در اقتصاد کشورها فراهم
آورند .به اینترتیب باتوجه به آنکه تعریف فعالیتهای فرهنگی و هنری به چه گستردگی در
نظر گرفته شود ،مقادیر متفاوتی از سهم فعالیتها در تولید ناخالص ملی و داخلی میتوان انتظار
داشت .2در همه کشورها دولتها با استفاده از ابزار گونا گون به بخش فرهنگ و هنر کمک
میکنند .پرداخت بنگاههای دولتی ،پیشبینی تخفیفهای مالیاتی برای شاغالن یا فعالیتها
یا سازمانهای فرهنگ ،تدوین مقررات ،ارائه و پشتیبانی از آموزش و تربیت نیروی انسانی و
قانونگذاری برای حمایت از حقوق و اقتصاد فعاالن بخش فرهنگ و هنر فقط نمونههایی از این
ابزارها است .3به اعتقاد صاحبنظران ،صنایع فرهنگی از بسیاری جنبهها ،نوک پیکان رشد و
توسعه در قرن بیست و یکم است .چنین اظهار نظری را میتوان بر اساس مبانی زیر توجیه کرد:
•تغییر الگوهای مصرف درآمدهای واقعی در حال منجرشدن به افزایش غیر معنوی تقاضاها
برای کاالها و خدمات فرهنگی هستند.
•صنایع فرهنگی فراهمآورندگان محتوای مهمی در توسعه فناور یهای جدید اطالعاتی و
ارتباطی هستند.
 .1تراسبی.2001 ،

2. Thompson, (2002).
3. Towse, (2000).
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•صنایع فرهنگی تفکر و بیان خالق را تقویت میکنند؛ بنابراین ،فرا گردهای نوآوری و تغییر
فناورانه مهم هستند.
•صنایع فرهنگی میتوانند تأثیر شدیدی ،بر سطوح اشتغال داشته باشند و در حین رشد،
میتوانند جذب کار آزاد شده و به بخشهای رو به افول اقتصاد کمک کنند.
ا کثر کشورها از طریق بخش فرهنگ توانستهاند به موفقیتهای اقتصادی برسند .بنابراین باتوجه
به اینکه اقتصادها با محوریت فرهنگ اداره میشوند و صنایع و تجارت بینالمللی فرهنگی
بهطورقطع با تقاضای برای کاالها و خدمات فرهنگی هماهنگ بوده است.
 .2-1جایگاه فرهنگ در اقتصاد ایران
در ایران سهم بخش فرهنگ در تولید ناخالص داخلی در "امور تفریحی و فرهنگی"لحاظ شده
است؛ این اطالعات را میتوان را در چند بخش بررسی کرد.
الف .سهم ارزشافزوده بخش فرهنگی
با توجه به محاسبات انجامشده سهم ارزشافزوده بخش فرهنگی در محصول ناخالص داخلی
کشور بهطور میانگین  0/018درصد است .آمارها نشان میدهد ،درصد سهم فرهنگ از ارزشافزوده
در سال  1391بهشدت کاهش یافته ولی بعد روند افزایشی داشته که میتواند آثار و پیامدهای
مثبتی داشته باشد .باتوجه به محاسبات بیشترین سهم بخش فرهنگ از تولید ناخالص داخلی
مربوط به سال  90و کمترین آن سال  91است .نمودار ( )1روند سهم ارزشافزوده بخش فرهنگ
به کل اقتصاد را نشان میدهد.
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ﺟﺪول  1روﻧﺪ درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي دوﻟﺖ در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺗﻔﺮﯾﺢ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﺬﻫﺐ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن
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ب .سهم هزینههای دولت در بخش فرهنگ
جدول ( )1روند درصد هزینههای دولت در بخشهای تفریح ،فرهنگ و مذهب را نشان
میدهد و بیانگر آن است که در سال  ،1395تقریبا  2/20درصد از هزینههای دولت به این امور
اختصاص داده شده است و نشان میدهد ،طی این سالها هزینههای دولت کاهش یافته و
بیانگر سرمایهگذاری چشمگیر بخش خصوصی در این حوزه بوده و دولت تنها حمایتکننده این
حوزه محسوب نمیشود.

1

جدول  -1روند درصد هزینههای دولت در بخشهای تفریح ،فرهنگ و مذهب
سال

هزینههای بخش تفریح،
فرهنگ و مذهب

هزینههای دولت

درصد هزینههای دولت در
بخش فرهنگ

1383

16615

653024

2/54

1384

17071

677791

2/52

1385

21745

712555

3/05

1386

17988

665338

2/70

1387

15145

666720

2/27

1388

14142

659687

2/14

1389

17065

638653

2/67

1390

14721

615492

2/39

1391

12102

586699

2/06

1392

9685

591540

1/64

1393

9718

616442

1/58

1394

14189

646282

2/20

منبع :حسابهای ملی ،بانک مرکزی ایران منتشرشده 1397

ج .متوسط هزینههای خالص غیرخوراکی یک خانوار شهری (بودجه خانوار)
جدول ( )2روند درصد بودجه خانوار در بخشهای تفریح ،فرهنگ و مذهب را نشان میدهد و
بیانگر آن است در سال  ،1395از  218/2میلیون ریال متوسط هزینههای خالص ساالنه غیرخورا کی
 .1هزینههای دولت به به قیمت ثابت سال ( 1390میلیارد ریال) است.
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یک خانوار شهری ،هزینه موارد گفتهشده معادل  7/9میلیون ریال ( )3/6درصد است و روند
نشان میدهد طی این سالها هزینههای خانوار کاهش یافته؛ یعنی با توجه به کشش درآمدی
توجه خانوارها برای موارد دیگر اهمیت بیشتری نسبت به بخش فرهنگ داشته است.
جدول  -2روند درصد بودجه خانوار در بخشهای تفریح ،فرهنگ و مذهب
سال

1390

1391

1392

1393

1394

1395

جمع کل هزینههای خانوار

99965

119711

151029

176739

199967

218185

تفریحات گروهی و خدمات

4313

5011

6197

6961

7544

7903

درصد هزینه

4/31

4/18

4/10

3/9

3/7

3/6

منبع :سالنامه آماری کشور مرکز آمار ایران منتشرشده در سال 1397

د .وضعیت تجارت کاال و خدمات فرهنگی در ایران
متأسفانه در کشور ما رشد تقاضا برای محصوالت فرهنگی ،به تقاضای کاالهای وارداتی تبدیل
شده است .البته آمار و اطالعات در این بخش بسیارکم بوده و تنها برای برخی از کاالها و خدمات
فرهنگی آمار تجارت خارجی دردسترس است و در ا کثر موارد امکان تفکیک نیست و ارقام آنها
در بخشهای دیگری وارد شده است.
جدول -3درصد سهم صادرات و واردات کاالها و خدمات فرهنگی
کاالها و خدمات فرهنگی

1390

1391

1392

1393

1394

1395

درصد واردات

4/52

7/08

1/32

2/87

3/19

0/64

درصد صادرات

0/17

0/005

0/023

0/125

0/23

0/17

منبع :سالنامه آماری کشور مرکز آمار ایران  1395منتشرشده در 1397

واردات کاالها و خدمات فرهنگی روند کاهشی داشته که این امر نشانه خوبی از نظر اقتصادی،
فرهنگی و اجتماعی برای کشور ماست .اما شاهد روند کاهشی صادرات کاالها و خدمات
فرهنگی هم هستیم که میتواند ضعف بزرگی باشد .بعد از انقالب در حوزه فرهنگ همۀ
دستگاههای مسئول (صدا و سیما ،سازمان تبلیغات اسالمی ،آموزش عالی ،آموزش و پرورش،
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی) در تولید و عرضه محصوالت فرهنگی نگاهشان به درون بوده
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است؛ یعنی تالش داشتهاند تا مبلغی از بودجه دولت را بهصورت رایانه در اختیار بخشهای
دولتی و خصوصی قرار دهند تا آنها اقالمی را تهیه کنند که جوابگوی نیاز داخلی باشد .هر
چند در پاسخگویی به نیازهای داخلی هم موفق عمل نکردهاند .کشورهایی مانند کشور
ما که در زمینه زیرساختهای صنعت و تجارت فرهنگی با آهنگ جهانی خود را هماهنگ
نکردهاند ،در مواجه با کشورهای پیشرو در این زمینه چالشهای جدی دارند .هدف صنایع
فرهنگی ،مفهومسازی هماهنگسازی ،تولید ،ارتقا و تجارت کاالهای فرهنگی در قالبهای
مختلف اعم از کتاب ،مجله ،روزنامه ،فیلم و محصوالت صوتی و تصویری ،ویدئو و نوار
کاست ،نرمافزار ،لوح فشرده و دیگر محصوالت است .کشورهایی که به اهمیت راهبردی
صنایع فرهنگی پی برده و اقدامات مناسبی را انجام دادهاند ،در این دوران ،از نظر اقتصادی
و همچنین نفوذ فرهنگی در سطح بینالمللی موقعیت ممتازی دارند.
 .1-2-1اهمیت صنایع فرهنگی برای کشور ایران
در کشور ما ایران صنایع فرهنگی از جنبههای مختلف اهمیت دارند که در زیر به آنها اشاره
میشود.
1 .1اهمیت فرهنگی :شامل(صدور فرهنگ ایرانی اسالمی به جهان ،دفاع از فرهنگ خودی
در مقابل تهاجم فرهنگی ،حفظ تنوع فرهنگ بومی و ملی)
2 .2اهمیت اجتماعی :شامل(بهبود فرهنگ عمومی ،افزایش خودباوری ،پرورش همبستگی
و اتحاد)
3 .3اهمیت دفاعی (پشتوانۀ امنیت و اقتدار ملی ،اهمیت هویت ملی)
 .3-1مبانی نظری مزیت نسبی
نخستین بار لیزنر ،1مزیت نسبی صادراتی را در پژوهشی در سال  1958اندازهگیری کرد .اما
شکل تکاملیافتهتر این شاخص که معیاری مهم در تجارت بینالملل است توسط باالسا

2

( )1965،1986ارائه شد .درنهایت نیز والراس شکل تکاملیافته شاخص باالسا را ارائه داد.

1. Liesner
2. Ballassa
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 .1-3-1شاخص تکامل یافته باالسا
در سال  ،1991توماس والراس ضمن اشاره به شاخصهای لیزنر و باالسا ،آنها را با محدودیت
دانسته و اظهار کرد ،این شاخصها بیشتر بر تولید و صادرات کشورهای پیشرفته تمرکز داشته و
از کشورهای کمترتوسعهیافته و بر اقتصاد متکیبر کشاورزی و خدمات تأ کیدی نداشته است.
به این ترتیب ،شاخص باالسا بهصورت زیر تکمیل و ارائه شد:
)(1

						)RCAia = (Xia /Xi) / (Y wa/Yw

در آن :Xia ،ارزش صادرات کاالی  ( aتولید یا غیر تولیدی ) در کشور  :i، Xiارزش کل صادرات کشور
i؛  :Ywaارزش صادرات کاالی  aدر جهان؛ :Ywارزش کل صادرات جهان .بنابراین در شاخص  iمعرف
کشور مورد بررسی a ،معرف کاالی مورد بررسی و  wبیانگر جهان است .با استفاده از این شاخص

میتوان مزیت نسبی را برای همه کشورها و همۀ کاالهای تجاری محاسبه کرد.
 aﻣﻌﺮف ﮐﺎﻻي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و  wﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ را
ﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻫﻤﮥ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد.
)(SRCAمتقارن ()SRCA
ﻣﺘﻘﺎرن14آشکارشده
مزیت نسبی
ﻧﺴﺒﯽشاخص
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺰﯾﺖ .1
آﺷﮑﺎرﺷﺪه

1

یکیاز ضعفهایشاخصنسبیآشکارشده،نامتقارنبودناست؛نبودمزیتنسبییکمحصول،در
ﺿﻌﻒﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﯽ آﺷﮑﺎرﺷﺪه ،ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﺑﻮدن اﺳﺖ؛ ﻧﺒﻮد ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ،در ﻣﺤﺪوده
محدوده صفر تا یک ،و وجود مزیت نسبی در محدوده یک تا بینهایت بیان میشود .برای رفع این
ﯾﮏ ،وﺟﻮد ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ در ﻣﺤﺪوده ﯾﮏ ﺗﺎ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮاي رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﻣﺸﮑﻞ
مشکل ،شکل متقارن یا نرمالشدهای از این شاخص توسط براسپلی و همکارانش ( )2000بهصورت
ﯾﺎ ﻧﺮﻣﺎلﺷﺪهاي از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮاﺳﭙﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ) (2000ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
زیر ارائه شده است.

((2) )2

. 2-2-

ﺑﺎﻻﻧﺲشاخص باالنس
ﺷﺎﺧﺺ.2-3-1

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ij -1

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ij +1

= 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆ij

2
ارتباط
کردن شاخص
ﮐﺮدنضمن آزمو
()1987
مواری
فورسنتر و
باالنس
شاخص
متعددی ﺑﺎدر ﻣﺰﯾﺖ
های ارﺗﺒﺎط
ﻣﺘﻌﺪدي در
ﺷﺎﺧﺺنﻫﺎي
آزﻣﻮن
ﺿﻤﻦ
(1987
ﻣﻮاري )15
ﺺ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻓﻮرﺳﻨﺘﺮ و
شده
کردند.اﯾﻦاستدالل
اراﺋﻪارائه
اﺳﺘﺪﻻلنسبی
تعیین مزیت
اراﺋﻪبرای
تجاری را
ﺑﺮاينسبی دو
دو ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﺎريبا رامزیت
ﭘﮋوﻫﺶارائهﺑﺮاي
ﺷﺪه در
ﮐﺮدﻧﺪ.
شاخصﻧﺴﺒﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺰﯾﺖ

نسبیدرکه
ترتیب است؛
اﺳﺖ؛نسبی
ﺗﺮﺗﯿﺐ مزیت
اندازهگیری
ﯿﺮي ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽدر این
شرایط(EC
اﻗﺘﺼﺎدي )
شده بهﮐﻪاینﺷﺮاﯾﻂ
آشکارﻧﺴﺒﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ
برایاﯾﻦ
پژوهش ﺑﻪ
آﺷﮑﺎر ﺷﺪه
CA
مزیتﺑﺮنسبی
اﻟﻤﻠﻠﯽنکننده
قطع تعیی
مختلف به
کشورهای
( )ECدر
ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﻃﻮرشرایط
اﻟﮕﻮي
الگوی اﻟﮕﻮ
اﺳﺖ .اﯾﻦ
طور ﺑﯿﻦ
CA
ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ
اﻟﮕﻮي
اقتصادیﮐﻨﻨﺪه
ﻗﻄﻊ ﺗﻌﯿﯿﻦ
کشورها
مصرفﺑﺮTPC
تولید و
الملل،
تجارتﻣﯽبین
الگوی
ﻣﯿﺎنالگو بر
است .این
میان TPCو
ﻣﺒﻨﺎي
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺷﺎﺧﺺ
ﮐﻨﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ
المللی TPC
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ وبینﻣﺼﺮف

ﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﺎرت ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮاي آﺷﮑﺎرﮐﺮدن ﻣﺰﯾﺖ
 RCAﻫﺴﺘﻨﺪ .زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ2. Balance, Forstner & Murray, 1987 :
)1. Symmetric Revealed Comparative Advantage(SRCA

EC→CA→TPC→RCA

ﺺ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻘﺎدﯾﺮي ﺑﯿﻦ  1و  -1اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺜﺒﺖ ،ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻓﻮرﺳﻨﺘﺮ و ﻣﻮاري  (1987)15ﺿﻤﻦ آزﻣﻮنﮐﺮدن ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺰﯾﺖ
ﻧﺴﺒﯽ دو ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﺎري را ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .اﺳﺘﺪﻻل اراﺋﻪﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي
1399
)،94بهار
رگانی ،شماره
وهشنامه
 (ECدر
اﻗﺘﺼﺎدي
ﮐﻪبازﺷﺮاﯾﻂ
 242ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ؛ ﺷﺮاﯾﻂپژ ﻧﺴﺒﯽ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي
ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﻟﮕﻮي ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ  CAﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺮ اﻟﮕﻮي
برای TPCو
ﻣﺒﻨﺎي
ﻫﺎﯾﯽازﮐﻪ ﺑﺮ
دیگرﮐﻨﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ
ﻣﯿﺎنبرﮐﺸﻮرﻫﺎ
صTPC
ﻣﺼﺮف
ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
تعیین
تجارت
ﺷﺎﺧﺺبعد
متغیرهای
مبنای  TPCو
هایی که
کند .شاخ
حکومت ،می
زنجیرهﻣﺰﯾﺖ
آﺷﮑﺎرﮐﺮدن
ﻣﻨﺒﻌﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
برایﻧﺴﺒﯽ
ﻣﺰﯾﺖ
اند؛ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺑﺮاي
ﺑﻌﺪ از
های
ﺑﺮايهستند.
RCA
مزیتاﻧﺪ؛نسبی
آشکارکردن
منبعی
ﺗﺠﺎرتشده
استفاده
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎينسبی
دﯾﮕﺮ مزیت
ﻧﺴﺒﯽ  RCAﻫﺴﺘﻨﺪ .زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:

ارتباطی بین این شاخصها بهصورت زیر است:

EC→CA→TPC→RCA

ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻘﺎدﯾﺮي ﺑﯿﻦ  1و  -1اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺜﺒﺖ ،ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ
سازند
شاخص مذکور مقادیری بین  1و  -1اختیار میکند .مقادیر مثبت ،مزیت نسبی را آشکار می

ﻣﻨﻔﯽ ﻋﺪم ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .درواﻗﻊ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﺠﺎرت درون ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ

درون
و مقادیر منفی عدم مزیت نسبی را نشان میدهد .درواقع این شاخص نشاندهنده تجارت
ﺻﺎدرات و واردات ﻓﺮآوردهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
یک بخش یا صنعت هستند.
ﻧﺴﺒﯽهایی
ﻣﺰﯾﺖفرآورده
واردات
صادرات و
ﺷﺎﺧﺺ یعنی
صنعت است؛
بهداﻧﺪ.
متعلقﻣﯽ
که ﻗﺮﯾﻨﻪ
آﺷﮑﺎر و
ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه را
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
در این پژوهش با توجه به اطالعات موجود بهترین شاخص مطرح شده را شاخص مزیت نسبی

 2-3ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ

آشکار و قرینه میداند.

ﺷﺎهﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ) (1392در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ دادهﻫﺎ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي
ﺳﺎلﻫﺎي 1386-1379و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺳﻤﯽ آﻣﺎرﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺳﺘﺎنﻫﺎ و درواﻗﻊ
 .2پیشینه پژوهش
ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ را در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﯽﺳﻨﺠﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽده،د در
ﻣﻘﺪاراز
استفاده
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦو با
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دادهها
دارﻧﺪ .پوششی
روشﻗﺮارتحلیل
پژوهشی با
طهماسبی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ شا
اﻓﺰاﯾﺶ
ﮐﺎراﯾﯽ
()1392دردرﺻﺪر ﻣﻘﺪار
همکارانو ﮐﺮﻣﺎن
ﻫﺎي وﺗﻬﺮان ،ﻗﻢ
ﺳﻮم،ه اﺳﺘﺎن

دادههای سالهای 1386-1379و نیز با استفاده از منابع رسمی آمارهای فرهنگی ،قابلیت هر
یک از استانها و درواقع کارایی نسبی استانها را در استفاده از منابع موجود در بخش فرهنگ
14

)Symmetric Revealed Comparative Advantage(SRCA

مقدار
صدر
کرمان در
 1987قم و
میسنجند .نتایج نشان میده،د در برنامه سوم ،استانهای تهران،
Balance,
Forstner
& Murray,
15

کارایی قرار دارند .همچنین بیشترین افزایش 9مقدار کارایی مرتبط با آذربایجان ،چهارمحال و
بختیاری ،هرمزگان و لرستان است .در تحلیل حساسیت شاخصها ،تولیدات صدا و سیما
حساسترین شاخص مدل و استان سمنان بهترین کیفیت کارایی را داشته است.
صالحی امیری و همکاران ( )1389در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر در صادرات کاالهای
فرهنگی در ایران میپردازد و راهبرد مدیریتی ارائه میدهد .پژوهشگر موضوعاتی مانند بازار و
فرهنگ ،نقش دولت در بخش هنر ،صادرات را بررسی میکند.
صالحی امیری و حسینزادگان( )1386در پژوهشی به بررسی نقش صنعت فرهنگی بر توسعه
فرهنگی ،با تأ کید بر کتاب و کتابخوانی پرداختهاند .در این پژوهش اطالعات بهدستآمده از
پرسشنامههای توزیعشده در بین ناشران کتاب شهر تهران به روش پیمایشی تجزیهو تحلیل شده
و با ارائه یافتههای توصیفی و استنباطی به این نتیجه رسیده است که در زمینه افزایش میزان
ً
کتابخوانی ،نظام اقتصادی تقریبا نقشی ندارد ،نظام اجتماعی نقش ضعیفی ایفا میکند و نظام
مدیریتی و نظام آموزشی نقش زیادی دارند.
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بیگی ( )1379در پژوهشی با عنوان «جایگاه بخش فرهنگ و هنر در اقتصاد ملی» پس از ارائه
آمار مربوط به سهم بخش فرهنگ و هنر در اقتصاد ایران بر اساس تعریف موجود در نظام حسابهای
ملی کشور ضمن بیان ویژگیهای اقتصادی فعالیتها و محصوالت فرهنگی و هنری نشان میدهد
که نظام حسابهای ملی به دلیل وجود مجموعهای از مسائل مفهومی و آماری سهم بخش فرهنگ
و هنر در اقتصاد ملی را کمتر از واقع برآورد میکند .وی در این پژوهش دنبال یافتن ساز وکارهای
بهبود نحوه تخصیص منابع عمومی بخش فرهنگ و هنر و تقاضای عوامل اقتصادی رونق دهنده
تولید و مصرف فرهنگی هنری است .نتایج نیز ،دو واقعیت را برای برنامهریزان و سیاستگذاران
اقتصادی روشن میکند -1 :بخش فرهنگ و هنر که طبق برخی مطالعات در کشورهای توسعه
یافته سریعتر از بخشهای دیگر رشد کرده است در کشورهای در حال توسعه چون ایران پتانسیل
ً
نسبتا خوبی برای جذب سرمایه ،ایجاد اشتغال و افزایش درآمد دارد -2 .دخالت دولت در
این بخش به شرطی مؤثر خواهد بود که بر داللتهای نظریه اقتصادی نیز توجه داشته باشد.
پدرونی و شفارد 1در پژوهشی به بررسی رابطه بین هنر و تولید ناخالص داخلی سرانه پرداختند.
در این پژوهش آنها به دنبال بررسی این موضوع بودند که آیا بین تولیدات فرهنگی و هنری
محلی که دائمی است و نه زودگذر ،رابطهای وجود دارد؟ از دادههای مربوط به تولید ناخالص
داخلی سرانه و سطوح مربوط به هزینه تولیدات فرهنگی و هنری بهوسیله سازمانهای غیرانتفاعی
در مناطق شهری ایاالت متحده استفاده شده است .همچنین اطالعات مربوط به  384منطقه
شهری برای سالهای  1989الی  2009جمعآوری شده است .فقط آمار مربوط به مؤسسات
غیرانتفاعی که بودجه آنها باالی  25000دالر و اطالعات آنها موجود است برای مناطق شهری
موردنظر جمعآوری شده است .در واقع این آمار بهعنوان شاخصی برای تولیدات فرهنگی و هنری
استفاده شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد ،اثرات تولیدات فرهنگی و هنری زودگذر
نیست و اقتصاد محلی را دگرگون میکند و رشد مداوم تولید ناخالص داخلی را تغییر میدهد .از
نتایج دیگر ،میتوان به رابطه دوطرفه بین هنر و اقتصاد اشاره کرد به این معنی که هم تولیدات
فرهنگی و هنری بر تولید ناخالص داخلی سرانه تأثیر مثبت دارد و هم تولید ناخالص داخلی سرانه
بر تولیدات فرهنگی و هنری تأثیر خواهد گذاشت.
لیتائو2در پژوهشی با عنوان تأثیر جهانیشدن فرهنگی بر رشد به بررسی رابطۀ بین جهانیشدن
1. Pedroni and Sheppard, (2013).
2. Nuno Carlos Leitao, (2012).

244

پژ وهشنامه باز رگانی ،شماره  ،94بهار 1399

فرهنگی و رشد اقتصادی برای کشور پرتغال در دوره زمانی  2008 -1995با استفاده از روش
پنلدیتا پرداخته است .نتایج نشان میدهد ،تولید ناخالص داخلی سرانه در سال پایه با رشد
اقتصادی رابطه منفی دارد و همچنین تجارت بینالملل و جهانیشدن باعث افزایش رشد
اقتصادی میشوند.
الست و وتزل 1در پژوهشی به بررسی وضعیت تئاترهای کشور آلمان در سالهای  1992-1991و
 2006-2005پرداختند .در این پژوهش با توجه به اهمیت عملکرد اقتصادی نهادهای غیرانتفاعی
دولتی و وابستگی آنها به منابع دولتی بر اهمیت ارزیابی عملکرد آنها تأ کید شده و نحوۀ بهکارگیری
منابع در تولید هنرهای نمایشی بررسی شده است .دادههای این پژوهش مربوط به  174تئاتر
دولتی در آلمان است که از منابع منتشرشده انجمن نمایش آلمان گردآوری شدهاند .نتایج این
پژوهش نشان میدهد ،امکان کاهش استفاده از عوامل ورودی با فرض ثابت بودن ستادها در بین
تئاترهای آلمان وجود دارد .بهطور خاص با توجه به سیستم یارانه موجود و شبهاتی که درباره رفتار
حداقلسازی هزینه وجود دارد ،مقامات تصمیمگیر باید به ارزیابی مجدد سیستم و تمرکز بر روی
مشوقهای حداقلکردن هزینهها بپردازند.
دینز و ماچادو2در پژوهشی به تحلیل مصرف محصوالت فرهنگی -هنری و خدمات فرهنگی
در برزیل پرداختهاند .این پژوهش بهدنبال ارزیابی مشخصههای محصوالت فرهنگی -هنری
و خدمات در برزیل است .این هدف را بهعنوان یک فعالیت با اثرات مثبت بر مصرفکننده
جامعه بهطور کلی درنظر میگیرد.
برونو3پژوهشی با عنوان «هنر و اقتصاد شناسی»  ،در تحلیل سیاستهای اقتصاد فرهنگی در
حوزه هنر میپردازد .او در پایان نتیجه میگیرد :احساس ناامنی اقتصادی در سطح جامعه و ناامنی
روانی موجب رکود فروش در آثار هنری میشود .بیشتر مردم با مواجه شدن با بحرانهای اقتصادی
بر این عقیدهاند که پولهای نقد را باید صرف خرید چیزهای ضروری دیگر کنند .این امر نشان
میدهد ،فعالیتهای فرهنگی و هنری منوط به داشتن اقتصادی سالم و مخاطبی بیدغدغه
است .در اینصورت ا گر اقتصاد اجتماع تهی از درآمد در زمینه هنر باشد ،نمیتوان انتظار داشت
که چارچوبهای هنری سالم باشد و به رشدی مناسب در سطوح بینالمللی دست یابد.
1. Last & Wetzel, (2010).
2. Diniz and Machado, (2011).
3. Brono, (2004).
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مونتمان1؛ در مؤسسه «هنر چتر بازی معاصر» در پژوهشی درباره اقتصاد هنر به نقش درآمدها و
اشتغالزایی بخش هنر در اقتصاد مدرن امریکا میپردازد .به نظر وی بنگاههای فرهنگی و هنری
با اتکاء بر امنیت اقتصادی پلههای ترقی و رشد را طی کرده و همسو با شکوفایی اقتصاد کالن
کشور گام بر میدارند .عالوهبر عامل اقتصادی ،این پژوهش بر عواملی نظیر انگیزهها ،ارزشها و
نهادهای جامعه اشاره مینماید که در تعیین ماهیت و سرعت توسعه اقتصاد هنر و توسعه به میزان
سایر عوامل اقتصادی اهمیت دارند.

 .3روش پژوهش
روش پژوهش از نوع تحلیلی -توصیفی است .پژوهش از نوع کتابخانهای بوده و استانهای کشور
براساس آخرین اطالعات دادههای منتشرشده در سال  1397حجم جامعه آماری ما را تشکیل
میدهد .از شاخصها و الگوی خاصی استفاده میشود که در ادامه با استفاده از روش دادههای
تابلویی ارزیابی میشوند.
 .1-3معرفی شاخص مزیت نسبی آشکار و کاربرد آن در تعیین مزیت نسبی ارزش افزوده
بـا توجـه بـه اینکـه نظریـات مزیـت نسـبی در مباحـث مربـوط بـه تجـارت بینالملـل رشـد و توسـعه
ً
پیـدا کـرده و مفهـوم مزیـت نسـبی نیـز عمدتـا تحـت مـدل تجـارت هکشـر -اوهلیـن عمومیـت یافتـه
اسـت؛ ایـن نظریـات و نظریـه ریـکاردو میتواننـد در تجـارت بینالملـل بـهکار گرفتـه شـوند اما نکته
مهـم آن اسـت کـه بسـیاری از مفروضـات آنهـا بهویـژه فـرض سـیالبودن و حرکـت سـیال منابـع و
محصـول بیشـتر بیـن مناطـق یـک کشـور مصـداق مییابـد تـا بیـن کشـورها؛ ازایـنرو کار بـرد ایـن
نظریههـا بـرای تجـارت بینالملـل بیـن مناطـق یـک کشـور اعتبـار بیشـتری دارد .امـا نکتـه مهـم،
اندازهگیـری مزیـت نسـبی منطقـهای اسـت .انجـام آزمونـی شـبیه آنچـه بـرای نظر یـات تجـارت
بینالملـل انجـام میگیـرد ،بـرای اقتصـاد منطقهای کاری مشـکل اسـت .در بسـیاری از مطالعات از
شـاخص  RCAبـرای تعییـن مزیـت نسـبی منطقهای محصوالت خاص یا یـک بخش اقتصادی یا
تعیین جایگاه جهانی یک محصول و تغییرات آن در طول زمان اسـتفاده شـده اسـت .مطالعات

1. Nina Montmann, (2003).
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یونیـدو ،1لیـن ،2براسـیلی و همـکاران 3و لـی 4نمونـهای از ایـن مطالعات هسـتند .از آنجاکه اطالعات
مربـوط بـه صـادرات کاال و خدمـات در بیـن مناطـق داخلـی وجـود نـدارد ،میتـوان از ارزشافـزوده
ایجـاد شـده در بخشهـای مختلـف اقتصادی بهعنوان جایگزینی بـرای صادرات کاال و خدمات
اسـتفاده و شـاخه شـبه رقابتـی ایجـاد کـرد .در ایـن پژوهـش از سـهم ارزشافـزوده فرهنگـی ،بهعنوان
جایگزینـی بـرای صنایـع فرهنگـی (کاالهـا و خدمات فرهنگی) اسـتفاده و نقش آن در رشـد اسـتانی
محاسـبه شـده اسـت .در ایـن پژوهـش بـرای اندازهگیـری مزیـت نسـبی از شـاخص مز یـت نسـبی
آشـکار اسـتفاده میشـود .همچنین از بین انواع روشهای محاسـبه این شـاخص ،شـاخص تکامل
یافتـه باالسـا بـرای ایـن پژوهـش درنظـر گرفتـه شـده امـا از آنجاییکـه این شـاخص برای نشـان دادن
مزیـت کشـور در صـادرات کاالی مـورد نظـر اسـت ،بـرای تعییـن مزیـت نسـبی ارزشافـزوده صنایـع
فرهنگـی ،بایـد تغییراتـی در ایـن شـاخص ایجـاد کـرد .عالوهبـر ایـن بهجـای کشـور اسـتان و بـه
جای جهان کشـور درنظر گرفته شـده اسـت .برای مثال شـاخص مزیت نسـبی آشـکار ارزشافزوده
بخـش فرهنگـی  aدر اسـتان  Pبهصـورت زیـر تعریـف میشـود:
)(3

)RCApa = (VApa/GDPp) / (VAca/GDPc

که  :VApaارزش افزوده بخش فرهنگی در استان؛  :GDPpکل ارزشافزوده بخشهای اقتصادی (
تولید ناخالص داخلی ) در استان؛  :VAcaارزشافزوده بخش فرهنگی در کشور (پروکسی صنایع
فرهنگی)؛  :GDPcکل ارزشافزوده بخشهای اقتصادی ( تولید ناخالص داخلی ) کشور است؛
بنابراین در این شاخص P ،معرف استان مورد بررسی  aمعرف زیر بخش مورد بررسی و  cبیانگر
کشور است .با استفاده از این شاخص میتوان مزیت نسبی را برای همه استانها در زیربخش
فرهنگی برای صنایع فرهنگی محاسبه کرد؛ بنابراین با توجه به فرمول فوق شاخص مزیت نسبی
ارزشافزوده بخش فرهنگی در استانهای کشور محاسبه و وضعیت هر استان در مقایسه با سایر
استانهای کشور بررسی میشود .این شاخص همانند شاخص تکاملیافته باالسا ،مقادیری از
صفر تا بینهایت را شامل میشود.

1. Unido, (1986).
2. Lin, (1997).
3. Brasili et all, (2000).
4. Lee, (1995).

ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ( در اﺳﺘﺎن؛  :VAcaارزشاﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﮐﺸﻮر )ﭘﺮوﮐﺴﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ(؛ :GDP
ﺗﻮان
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ﻧﺎﺧﺎﻟﺺو c
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ﺑﺮرﺳﯽ a
ﻣﻮرد
ﺷﺎﺧﺺPﻣﯽﻣﻌﺮف
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.2-3
ﻣﻘﺎدﯾﺮي از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
 .2-3روش
مزیت صنایع فرهنگی بر رشد اقتصادی استانهای ایران است.
ﭘﮋوﻫﺶاثر
ﺳﻨﺠﯽارزیابی
اﻗﺘﺼﺎدپژوهش
هدف این
ﭘﮋوﻫﺶ
ﺳﻨﺠﯽ
.2-3
تلفیقی
«رگرسیون
ﻫﺎيمنظور
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رﺷﺪ می
اقتصادی اثر
ﺻﻨﺎﯾﻊرشد
فرهنگ بر
شد،
اﻗﺘﺼﺎدبیان
طورکه
هما
ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ
اﯾﺮانازاﺳﺖ.
گذارند.اﺳﺘﺎن
اﻗﺘﺼﺎدي
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮ
اﺛﺮ ﻣﺰﯾﺖ
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ﻫﺪف اﯾﻦ
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اﺳﺘﻔﺎده
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ﺷﻤﺎر
ﻣﺰﯾﺖ26ﺑﻪ
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ﺧﻮد ﭘﻮﯾﺎ«
ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ
رﮔﺮﺳﯿﻮن
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ﻓﺮﻫﻨﮓ
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ﻣﯽ
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هستند،
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؛
اﺳﺖ
زﯾﺮ
ﺷﮑﻞ
ﺑﻪ
ﻗﺘﺼﺎدي
ا
رﺷﺪ
ﭘﻮﯾﺎي
ﻣﺪل
.ﻣﯽرود ،ﻣﯽﺗﻮان اﺛﺮات ﺧﺎص ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ و زﻣﺎن را ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد )ﺗﻤﭙﻞ(1999 ،
27
ﭘﻮﯾﺎي رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي )ﺑﻪ(6ﺷﮑﻞ زﯾﺮ اﺳﺖ؛yit − yi,t−1 = α yi,t−1 + β Ai,t−1 + γ Xit + μi + vt + εit
 .ﻣﺪل ()4
y(GMM
ﺗﻌﻤﯿﻢ= α
ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎيyi,t−1
+ β Ai,t−1» +
ﻫﺴﺘﻨﺪ+ .از γ Xit
ﺗﺼﺎدﻓﯽ μi + vt
ﮐﻪ  tﺑﯿﺎﻧﮕﺮ زﻣﺎن و ) v ، μو ε (6ﺟﻤﻼت + εit
it − yi,t−1
ﯾﺎﻓﺘﻪ« )28
روﯾﮑﺮد

«گشتاورهای تعمیمیافته»
که  tبیانگر زمان و  ε ، μو  vجمالت تصادفی هستند .از رویکرد
29
)28(«1995اراﺋﻪ
ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎيو ﺑﺎور )
ﺗﻮﺳﻂ آرﻻﻧﻮ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر
ﺷﻮد ﮐﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺑﺮاي tﺑﺮآورد
ﺷﺪ(.
GMM
ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻌﻤﯿﻢ
روﯾﮑﺮد »
ﻫﺴﺘﻨﺪ .از
ﺗﺼﺎدﻓﯽ
ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ εﭘﻮﯾﺎﺟﻤﻼت
رﮔﺮﺳﯿﻮن v ، μو
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ زﻣﺎن و
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ی
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تلفیقی
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺪل را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻣﺪل »ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول« ﯾﺎ )29 AR(1
ﻧﻮﺷﺖ؛
ﺑﺮاي ﺑﺮآورد رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ آرﻻﻧﻮ و ﺑﺎور ) (1995اراﺋﻪ ﺷﺪ.
ﻧﻮﺷﺖ؛ نوشت؛
)AR(1اول» 5یا
«خودرگرسیونی مرتبه
مدل را میتوان بهشکل یک مدل
شد .همچنین این
اول«𝛾𝛾𝛾𝛾 30ﯾﺎ
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 ′ 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑖𝑖−1
+ 𝛽𝛽𝛽𝛽 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑖𝑖−1 +
ﻣﺮﺗﺒﻪ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑋𝑋𝑋𝑋
ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝜇𝜇𝜇𝜇 +
ﺑﻪﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻣﺪل » 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀 + 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 +
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺪل را ﻣﯽﺗﻮان)(7

3

𝑦𝑦𝑦𝑦
𝛼𝛼𝛼𝛼 ′ 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑖𝑖−1
𝛽𝛽𝛽𝛽 +
ﺧﺎص𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑋𝑋𝑋𝑋 𝛾𝛾𝛾𝛾
اﺛﺮات𝑖𝑖𝑖𝑖𝜇𝜇𝜇𝜇 +
دﻫﻨﺪه𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣𝑣𝑣 +
( α′ ،()7ﺑﺮاﺑﺮ )(7()1 + αاﺳﺖ .ﺟﻤﻠﻪ  μﻧﺸﺎن𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀 +
اﺛﺮاﺗﯽ= 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
وﺟﻮد
ﭼﻨﯿﻦ
𝑆𝑆𝑆𝑆.𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑖𝑖−1اﮔﺮ
 +اﺳﺖ
ﻣﻘﺎﻃﻊ
در ﻣﺪل )7
𝑖𝑖𝑖𝑖

ﺑﺮآورد (1ﻣﻘﻄﻌﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪα′ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ
داﺷﺘﻪ
اﺛﺮاﺗﯽآرﻻﻧﻮ و
ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﻮرش
دﻫﻨﺪه (γ
ﻧﺸﺎن α′و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺳﺖ) β .
وﺟﻮد
ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﻮد .اﮔﺮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪاﺳﺖ.
دار ﻣﻘﺎﻃﻊ
ﺧﺎص
اﺛﺮات
ﺟﻤﻠﻪ 𝑖𝑖𝑖𝑖μ
ﺑﺮاﺑﺮ )+ α
ﻣﺪل )،(7
در
31
چنین
گر
ا
است.
مقاطع
خاص
اثرات
دهنده
ن
نشا
μ
جمله
است.
)
1+α
(
برابر
'α
(،)7
مدل
در
′
ﺗﻔﺎﺿﻞ
ﺑﺮاﺳﺎس
ﮐﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
(
2
)
ﻣﺪل
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﺑﺮاي
را
GMM
ﺑﺮآوردﮔﺮ
(
1991
)
ﺑﺎﻧﺪ
i
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮآورد ﻣﻘﻄﻌﯽ  ) βﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  αو  (γﺗﻮرشدار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر آرﻻﻧﻮ و
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
ﺑﺎﻧﺪ
آرﻻﻧﻮ و
ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي( (μاز
ﺧﺎص ﻣﻘﺎﻃﻊ)
اﺛﺮات
ﺣﺎﻟﺖ
اﺳﺖ .در
دادهﻫﺎ
 31اول
ﻣﺮﺗﺒﻪ
بدین
خواهند
ﻣﯽتورش
ﺣﺬف) γ
همچنین' αو
نتایج
باشند،
داشته
وجود
اثراتی
بود.ﺗﻔﺎﺿﻞ
ﺑﺮاﺳﺎس
دارﮐﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﺪل(
ﻣﺪل )2
ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﺑﺮاي
اﯾﻦ را
GMM
ﺑﺮآوردﮔﺮ
(1991
ﺑﺎﻧﺪ )
برآورد مقطعی 𝑖𝑖𝑖𝑖β
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪاز
ﺑﺎﻧﺪاﺳﺘﻔﺎده
اﺻﻠﯽ
ﻫﺪف
اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺳﺐ
GMM
ﺑﺮآوردﮔﺮ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ؛
ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ
ً
ﺎ
ﻏﺎﻟﺒ
اﻗﺘﺼﺎدي
ﻫﺎي
داده
ﭼﻮن
پیشنهادآرﻻﻧﻮ و
مدلﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﺬف
 (μاز ﻣﺪل
برایﻣﻘﺎﻃﻊ)
ﺧﺎص
ﺣﺎﻟﺖ اﺛﺮات
باند6اﯾﻦ
اﺳﺖ .در
دادهﻫﺎ
ﻣﺮﺗﺒﻪ اول
کردند که براساس
پارامترهای
تخمین
 GMMرا
برآوردگر
آرالنو و
منظور
𝑖𝑖𝑖𝑖
اﺻﻠﯽاﻗﺘﺼﺎدي
ﻫﺪف رﺷﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮ
اﺛﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺑﺮآوردﮔﺮ ﺑﺘﻮان
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦاﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
اﺳﺖ ﺗﺎ از
ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ
ﺣﺪاﻗﻞ
اﯾﻦ
اﺳﺘﻔﺎده رااز
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
GMM
ﻫﺴﺘﻨﺪ؛
ﺗﻮرشﻧﻮﺳﺎﻧﯽ
ﻧﻤﻮدن ﻏﺎﻟﺒﺎً
اﻗﺘﺼﺎدي
روش،ﻫﺎي
ﭼﻮن داده
تفاضل مرتبه اول دادهها است .در این حالت اثرات خاص مقاطع( )μjاز مدل حذف میشوند.
ﻧﺨﺴﺖ،
رﺷﺪدارد؛
وﯾﮋﮔﯽﺑﺮﻣﻬﻢ
ﺻﻨﺎﯾﻊ دو
ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﭘﻮﯾﺎ
GMM
ﺑﺮآورد
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴ
ﻧﻤﻮدنﺑﺮاي
ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﻦ،
روش ،ﻋﻼوهﺑﺮ
ﺟﺪا ﻧﻤﻮد.
اﻗﺘﺼﺎدي را
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺑﺘﻮان اﺛﺮ
ﻃﺮﯾﻖ
ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ
ﺌﻠﻪاﺳﺖ ﺗﺎ از
ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ
ﺗﻮرش
اﯾﻦ

ً
GMM
برآوردگر
بنابراین
هستند؛
نوسانی
غالبا
آرالنو و باند معتقدند چون دادههای اقتصادی
ﺟﺪا ﻧﻤﻮد .ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺮآورد  GMMﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﭘﻮﯾﺎ دو وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ دارد؛ ﻧﺨﺴﺖ،
26

.Dynamic Panel Data

این
مناسب است .هدف اصلی استفاده از این روش ،حداقلنمودن تورش همزمانی است تا از
27
. Temple
26
.Dynamic
28

Panel
Data of Moments
. Generalized
Method

مساله
برایandکنترل
27
Temple
.. Arellano
طریق بتوان اثر صنایع فرهنگی بر رشد اقتصادی را جدا نمود .عالوهبر اینBover،
29

Method of Moments

28
. Generalized
30

. Autoregressive
خطای
تواند
همزمانی ،برآورد  GMMتلفیقی پویا دو ویژگی مهم دارد؛ نخست ،این تخمین م
.. Arellano
Boverیand
Bond
29
31
30

. Autoregressive

13
حتی
اندازهگیری را در مقایسه با رگرسیونهای مقطعی کنترل نماید؛ دوم GMM ،تلفیقی پویا. Bond
31

13

1. Dynamic Panel Data
)2. Temple, (199
3. Generalized Method of Moments
4. Arellano and Bover, (1995).
5. Autoregressive, (1991).
6. Bond
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ا گر شاخص صنایع فرهنگی (و سایر متغیرهای توضیحی) درونزا باشند [،]E(A_it u_is )≠0
باز هم یک برآوردگر سازگار خواهد بود .سازگاری تخمینزنندههای  GMMبه معتبر بودن ابزارها
و نبود همبستگی سریالی جمالت اخالل بستگی دارد .بدین منظور آرالنو و باور ( )1995آزمون
«سارگان» 1را برای معتبربودن ابزارها و بلوندل 2و باند ( )1998آزمونهای ) AR(1و ) AR(2را برای
بررسی همبستگی سریالی مرتبه نخست و دوم جمالت خطا ارائه کردند .فرضیه صفر آزمونها
دالبر معتبربودن ابزارها و نبود همبستگی سریالی خواهد بود .در واقع آماره سارگان را میتوان برای
مدلهای سری زمانی و مقطعی که از متغیر ابزاری استفاده میکنند ،بهکار برد .اما هنگامیکه
از دادههای تلفیقی استفاده میشود ،میتوان از این آماره برای آزمون «درونزایی» متغیرهای
توضیحی استفاده کرد3و.4
 .3-3دادههای پژوهش و مدلسازی
گفتنی است برای برآورد مدل ابتدا باید شاخص فرهنگی استانها به تفکیک محاسبه شود .با
توجه به اطالعات مربوط به سهم ارزشافزوده بخش فرهنگی در تولید ناخالص داخلی استانهای
کشور و الگوهای معرفیشده در بخشهای قبلی ،شاخصهای مزیت نسبی ارزشافزوده صنایع
فرهنگی در استانهای کشور محاسبه شده است .با توجه به محاسبات و یافتههای پژوهش
میتوان گفت :از سال  1395- 1379استان چهارمحال و بختیاری بیشترین مزیت نسبی
آشکار ( )RCAارزش افزوده در بین استانهای کشور را به خود اختصاص داده است .با توجه
به شاخص محاسبهشده ( )RCAاستانهای تهران ،چهارمحال وبختیاری ،زنجان ،سمنان،
سیستانو بلوچستان ،فارس ،قم ،کردستان ،کرمان ،کرمانشاه ،و کهکیلویه و بویراحمد ،لرستان،
مازندران ،مرکزی ،هرمزگان ،همدان و یزد مزیت نسبی دارند .گفتنی است ،به دلیل تمرکز و بزرگتر
بودن سهم ارزشافزوده بخشهای غیرفرهنگی مرتبط با صنعت ،معدن ،کشاورزی ،خدمات در
استانهایی مانند تهران ،اصفهان و تبریز؛ نقش ارزشافزوده بخش فرهنگی در این استانها کمتر
بهدست آمده است .بیشترین مزیت با توجه به سالهای  ،1395-1391در جدول شماره ()5
نشان داده شده است .محاسبه میانگین شاخص مورد نظر نشان میدهد ،بهترتیب استانهای
1. Sargan
2. .Blundell
)3. Bharagava, (1975

 .4برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به آرالنو و باور( )1995و آرالنو و باند ()1991

ناریا رد یداصتقا دشر رب یگنهرف عیانص یبسن تیزم رثا
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چهارمحال و بختیاری با میانگین شاخص  ،14/29زنجان با  ،13/04و کهکیلویه و بویراحمد با
 ،12/10کرمانشاه با  ،12/07مرکزی با  ،12/05لرستان با  ،11/90همدان با  ،11/51هرمزگان با ،11/40
یزد با  11/09و سیستان و بلوچستان با  10/16بیشترین مقدار شاخص مزیت را دارند.
جدول  -5استانها و  RCAو SRCA
استانهای برتر

RCA

SRCA

1

چهارمحال و بختیاری

14/29

0/87

2

زنجان

13/04

0/86

3

کهکیلویه و بویراحمد

12/10

0/85

4

کرمانشاه

12/07

0/85

5

مرکزی

12/05

0/85

6

لرستان

11/90

0/84

7

همدان

11/51

0/84

8

هرمزگان

11/40

0/84

9

یزد

11/09

0/83

10

سمنان

10/72

0/83

11

سیستان و بلوچستان

10/16

0/82

منبع :یافتههای پژوهش

همچنین شاخص مزیت نسبی آشکار متقارن( ،)SRCAبیان میدارد که بهترتیب ترتیب
استانهای چهارمحال و بختیاری با میانگین شاخص  ،0/87زنجان با  ،0/86و کهکیلویه
و بویراحمد با  ،0/85کرمانشاه با  ،0/85مرکزی با  ،0/85لرستان با  ،0/84همدان با ،0/84
هرمزگان با  ،0/84یزد با  0/83و سمنان با  ،0/83سیستان و بلوچستان با  0/82بیشترین مقدار
شاخص مزیت را دارند؛ که در جدول شماره ( )5نشان داده شده است .بازهم سهم ارزشافزوده
بخشهای غیرفرهنگی متکی بر صنعت ،معدن ،کشاورزی ،خدمات در استانهایی مانند
اصفهان و خراسان و آذربایجانغربی نقش ارزشافزوده بخش فرهنگی در این استانها کمتر
بهدست آمده است .پس از آنکه شاخص فرهنگی برای استانهای کشور محاسبه شد ،در
ادامه به تصریح مدل و بیان نتایج آن پرداخته خواهد شد .باتوجه به اینکه سالها اندک
است ،مانایی متغیرهای استفادهشده در مدل بررسی نشده است .تصریح مدل نهایی پژوهش

ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ  0/82ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺰﯾﺖ را دارﻧﺪ؛ ﮐﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  5ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎزﻫﻢ ﺳﻬﻢ ارزشاﻓﺰوده ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻏﯿﺮﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﮐﺸﺎورزي ،ﺧـﺪﻣﺎت در اﺳـﺘﺎن
1399ﺑـﻪ
،94ﻫﺎبهارﮐﻤﺘـﺮ
اﺳﺘﺎن
در اﯾﻦ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ
ﻫﺎﯾﯽ
شماره
رگانی،
وهشنامه باز
250ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻔﻬﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن و آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﻏﺮﺑﯽ ﻧﻘﺶ ارزش پژ
دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ،در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺪل و
ﻣﺪل
اینﺷﺪه در
اﺳﺘﻔﺎده
است .ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي
شده ،ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ
اﻧﺪك اﺳﺖ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮاﻫﺪهﺷﺪ.
ﭘﺮداﺧﺘﻪ
با ﻧﺘﺎﯾﺞ آن
ﺑﯿﺎن
پژوهش
همچنین در
ﺳﺎل1ﻫﺎانجام
اﯾﻨﮑﻪنمونه
اساس
سازی بر
روش ساد
استفاده از
36
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺪل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺳﺎدهﺳﺎزي ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه
برای اطمینان از نتایج؛ سایر متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی نیز در مدلهای جایگزین
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻧﺘﺎﯾﺞ؛ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼـﺎدي ﻧﯿـﺰ در ﻣـﺪل
ذﯾﻞاست:
ﺻﻮرتذیل
صورت
پژوهش به
تصریح
ﺷﺪه مدل
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاست.
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ شده
یکدیگرﺑﺎمقایسه
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦنتایج با
ﻫﺎياستفاده و
اﺳﺖ:
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ
شدهﺷﺪه
ﺗﺼﺮﯾﺢ
اﺳﺖ .ﻣﺪل
اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﺘﺎﯾﺞ
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖−1 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝜀𝜀 + 𝛽𝛽𝛽𝛽4 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽5 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔2𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽6 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑢𝑢𝑢𝑢𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 +

پژوهش از:
ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ
وابستهاﺳﺖ
واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪل
بدون ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺑﺪون ﻧﻔﺖ،
اﻗﺘﺼﺎدي
در درﻣﻌﺎدﻟﻪ
متغیرهای مستقل
مدلو است و
نفت ،متغیر
اقتصادی
رﺷﺪرشد
ﻓﻮقفوق
معادله
37
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﺘﻐﯿﺮي ﮐﻪ اﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ و
عبارتند از :نیروی کار ،سرمایه ،شاخص فرهنگ و متغیری که اثر تعاملی 2فرهنگ و سرمایه انسانی
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل وارد ﻣﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻼوهﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ،
ﺷﺪهیﺑﻪرود
انتظار م
ﻣﺪل که
ﺷﻮد.است
اﻗﺘﺼﺎديشده
وارد مدل
ﺳﺒﺐمتغیر به
ﺗﻮاﻧﺪ این
است،
دهد.
نشان می
روش
ﺗﺼﺮﯾﺢ
استداللرﺷﺪ
این ﺗﻮﻟﯿﺪ و
اﻓﺰاﯾﺶ در
گفتنیﻣﯽ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
از راﻃﺮﯾﻖ
تولید واﺳﺖ.
داده ﺷﺪه
سبب  6ﻧﺸﺎن
تواند ﺟﺪول
ﻣﺪل در
اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﺮآورد
(GMM38
ﯾﺎﻓﺘﻪ )
رشد
افزایش در
ﺑﺮآوردمی
انسانی نیز
ﺷﺪهسرمایه
طریق
مستقیم ،از
ﺗﻌﻤﯿﻢبر اثر
ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎي عالوه
فرهنگ
3
ﭘﮋوﻫﺶ( )GMMبرآورد شده است.
ﻣﺪلیافته
ﺿﺮاﯾﺐتعمیم
گشتاورهای
به(.روش
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮآورد
شده )6
اقتصادی شود .مدل تصریحﺟﺪول

نتایج برآورد مدل در جدول ( )6نشان داده شده است.

36

Simpling by Sampling
Interaction effect
38
Generalized Method of Moment
37

جدول  -6نتایج برآورد ضرایب مدل پژوهش
15

احتمال

نام متغیر

ضریب

آماره t

لگاریتم سرمایه

0/047

2/33

0/029

توان دوم لگاریتم سرمایه

-0/0174

-2/34

0/028

لگاریتم نیروی کار

0/0573

2/55

0/018

توان دوم لگاریتم نیروی کار

-0/0208

-2/56

0/017

شاخص فرهنگی

0/00157

3/92

0/001

اثر تعاملی شاخص فرهنگی و سرمایه انسانی

0/0004

4/93

0/000

وقفهی رشد اقتصادی

0/06915

0/33

0/741

آمارههای پس از برآورد مدل
نام آزمون

آماره

احتمال

Z
)AR(1

-1/37

0/17

)AR(2

0/4

0/688

)2(ch
1. Simpling by Sampling
2. Interaction effect
3. Generalized Method of Moment
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Sargent

7/57

0/818

Hansen

12/32

0/421

ً
همانطورکه قبال نیز اشاره شد ،مدل تصریحشده با استفاده از روش پیشنهادی آرالنو و باند برآورده
شده است .برای برآورد مدل از وقفههای اول و دوم متغیرهای درونزای رشد اقتصادی و سرمایه
فیزیکی بهعنوان ابزار در برآورد گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است .همچنین متغیرهای
نیروی کار ،شاخص فرهنگی ،لگاریتم رشد اقتصادی با لحاظ درآمدهای نفتی و متغیر تعاملی به
عنوان ابزارهای برونزای ا کید 1در برآورد مدل تصریح شده ،در نظر گرفته شده است .نتایج برآورد
مدل باتوجه به تعدیالت کوچک نمونهای 2و ناهمسانی واریانس و همبستگی سازگار 3و قوی

4

هستند .نتایج برآورد مدل نشان میدهد ،سرمایه فیزیکی تأثیری مثبت و معنادار با رشد اقتصادی
استانها برقرار کرده است .این تأثیر را میتوان اینگونه تفسیر نمود که براساس مبانی نظری رشد
اقتصادی سرمایه بهعنوان یکی از نهادههای تولیدی میتواند سبب افزایش تولید و رشد اقتصادی
شود .بنابراین انتظار میرود ،با افزایش سرمایه تولید و به تبع آن رشد اقتصادی افزایش یابد .نتایج
برآورد مدل نشان میدهد ،انتظار میرود با هر درصد افزایش در سرمایه فیزیکی ،رشد اقتصادی به
اندازه 0/047درصد افزایش مییابد .رابطه فوق با توجه به نتایج برآورد در سطح  5درصد معنادار
است .نتایج برآورد مدل نشان میدهد،رابطه غیرخطی بین سرمایه فیزیکی و رشد اقتصادی در
استانها وجود دارد .نتایج برآورد مدل بیانگر آن است که با هر واحد افزایش در توان دوم سرمایه
فیزیکی رشد اقتصادی کاهش مییابد .این امر میتواند ناشی از بازدهی نزولی در تجمیع سرمایه
باشد .بهعبارت دیگر میتوان بیان نمود ،سرمایه باتوجه به محدودیتهای استانها در جهت
تولید ،انباشت سرمایه تا یک حد بهینه میتواند به افزایش تولید و رشد اقتصادی منجرشود .نتایج
برآورد مدل نشان میدهد ،با هر درصد افزایش در توان دوم سرمایه رشد اقتصادی 1/74درصد
کاهش مییابد .رابطه فوق در سطح  5درصد معنادار است .نیروی انسانی نیز با توجه به نتایج
برآورد مدل تأثیر مثبت و معنادار در سطح  5درصد با رشد اقتصادی استانهای کشور برقرار کرده
1. Strictly exogenous
2. Small- sample adjustment
3. Consistent
4. Robust
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است .این رابطه را میتوان اینگونه توجیه نمود که نیروی کار نیز همانند سرمایه به عنوان نهاده
تولیدی میتواند سبب افزایش تولید و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی شود .نتایج تخمین مدل
نشان میدهد ،با هر درصد افزایش در نیروی کار میتوان انتظار داشت که رشد اقتصادی به
اندازه  5/73درصد افزایش یابد .همچنین نتایج برآورد مدل نشان میدهد ،توان دوم نیروی کار
نیز همانند دیگر نهاده تولیدی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی استانها دارد .نتایج نشان میدهد ،با
هر درصد افزایش در توان دوم نیروی کار میتوان انتظار داشت ،رشد اقتصادی استانها به اندازه
2/08درصد کاهش یابد .میتوان اینگونه تفسیر نمود که بهدلیل اصل بازده نزولی میتوان انتظار
داشت ،با افزایش مداوم در نیروی کار اثر این نهاده تولیدی در تولید کاهنده و منفی شود .نتایج
برآورد نشان میدهد ،رابطه مذکور در  5درصد معنادار است .شاخص فرهنگی نیز با توجه به
نتایج برآورد مدل اثری مثبت و معنادار در سطح  1درصد دارد .این رابطه را میتوان اینگونه تفسیر
نمود که با افزایش شاخص فرهنگی میتوان انتظار داشت ،ویژگیهای شخصی مانند صداقت،
اعتماد ،انتقادپذیری و تالش که در تولید ارزش میتواند مفید واقع شود ،ارتقاء یابد و همین امر
سبب افزایش تولید و رشد اقتصادی شود (بارو و کلری .)2013 ،1همچنین باتوجه به مؤلفههایی
که در محاسبه شاخص فرهنگی بهکار میرود ،میتوان متوجه شد با افزایش شاخص فرهنگی،
زمینه تولید و خلق ارزش در اقتصاد در ابعاد فردی و اجتماعی افزایش مییابد و همین امر میتواند
سبب افزایش تشکیل سرمایه و تولید را منجر شود (نرس .)2006 ،2از سوی دیگر میتوان بیان
نمود ،فرهنگ بهعنوان یک شاخص کلیدی میتواند بر کارایی اقتصادی ،انصاف و اهداف
اقتصادی اثرگذار باشد (تراسبی .)1977 ،3بر همین اساس میتوان انتظار داشت که با افزایش در
شاخص فرهنگی و بهبود عوامل بیانشده رشد اقتصادی نیز افزایش یابد .در این پژوهش متغیر
دیگری بهمنظور بررسی اثر شاخص فرهنگی بر رشد اقتصادی بهصورت غیرمستقیم و از طریق
کانال سرمایه انسانی در مدل تصریحشده است .این متغیر اثر تعاملی شاخص فرهنگی با سرمایه
انسانی را بر رشد اقتصادی نشان میدهد .نتایج برآورد مدل نشان میدهد ،با هر واحد افزایش در
این متغیر رشد اقتصادی به اندازه  0/0004واحد افزایش مییابد .میتوان اینگونه تفسیر نمود که
با افزایش شاخص فرهنگی میتوان انتظار داشت که سرمایه انسانی بیشتری در استانها شکل
1. Barro and Clrealy
2. Nurse
3. Throsoby

ناریا رد یداصتقا دشر رب یگنهرف عیانص یبسن تیزم رثا

253

بگیرد و این امر سبب افزایش رشد اقتصادی شود .بنابراین میتوان استدالل نمود که شاخص
فرهنگی عالوهبر کانال مستقیم از طریق سرمایه انسانی نیز میتواند بر رشد اقتصادی استانها نیز
اثرگذار باشد .رابطه مذکور در سطح  1درصد معنادار است .همچنین با توجه به نتایج برآورد مدل
و آماره بهدست آمده برای ( AR )1و ( AR )2میتوان به عدم همبستگی بین پسماندهای مدل
پیبرد .نتایج نشان میدهد ،آمارههای گفتهشده بهترتیب برابر با 0/17و 0/688هستند که بیانگر
انتخاب مناسب ابزارهای مدل هستند .نتایج احتمال بهدست آمده سارگان و هنسن نیز نشان
میدهند که ابزارهای انتخابشده از اصل برونزایی برخودار هستند .نتایج برآورد نشان میدهد،
احتمال آماره سارگان برابر با  0/818و احتمال آماره هنسن برابر با  0/421شده است.

 .5نتیجهگیری و مالحظات
صنعت فرهنگی شامل مجموعهای از صنایع است که مواد اولیه و مضامین خود را از فرهنگ
میگیرند و هدف اقتصادی صنعت فرهنگی ،تبدیل فرهنگ به یک منبع اساسی و پویای ثروت
است .مهمترین هدف اجتماعی صنعت فرهنگی ،توسعۀ فرصتهای شغلی بر پایۀ کارآفرینی
فرهنگی است .صنعت فرهنگی برای تولید فرآوردههای مطلوب خود ،از فناور یهای فرهنگی
بهره میگیرد .البته این بدان معنا نیست که فناور یهای غیر فرهنگی نقشی در این صنعت
ندارند .آنها فناور یهای مکمل یا توان افزا ،برای صنایع فرهنگی به شمار میآیند.مطالعات
نشان میدهد ،کشوری که شاخص فرهنگی باالتری دارد میتوان انتظار داشت رشد اقتصادی
باالتری نیز داشته باشند .پژوهشها نشاندهنده سهم قابل توجه صنایع فرهنگی و مهمشدن آن
در تحوالت ساختار اقتصاد جهانی است .در این راستا ،این پژوهش با هدف قراردادن صنایع
ً
فرهنگی به عنوان یکی از پتانسیلهای بومی کشور که تقریبا در همه نواحی ایران پرا کنده است،
به مطالعه تأثیر آن بر رشد اقتصادی پرداخته است .که تأثیر مثبت و معنادار آن مشخص شده
است .در این پژوهش اثر صنایع فرهنگی بر رشد اقتصادی صنایع تولیدی استانهای ایران در
قالب رگرسیون دادههای تلفیقی پویا و با روش اثرات ثابت و گشتاورهای تعمیمیافته ()GMM
در دوره  1395-1379ارزیابی شد .نتایج تخمین نشان میدهد ،شاخص فرهنگی تأثیری مثبت
و معنادار بر رشد اقتصادی استانها دارد .همچنین نتایج پژوهش بیانگر آن است که شاخص
فرهنگی از کانال سرمایه انسانی نیز میتواند بر رشد اقتصادی اثرگذار باشد .نتایج همۀ آزمونهای
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خودهمبستگی مرتبه اول و دوم یعنی ) AR(1و ) AR(2بیانگر نبود خودهمبستگی سریالی
اجزاء اخالل بوده و نتایج آزمون سارگان نشان میدهد ،ابزارهای درنظر گرفتهشده معتبر بوده و
تخمینها دارای تورش بیشبرآورد نبودهاند.
پرا کندگی صنایع فرهنگی در میان استانهای کشور زیاد است .بنابراین؛ برای اثربخشی
بیشتر ،پتانسیلهای متفاوت استانهای کشور در صنایع فرهنگی و هنری شناسایی شود و
برنامههای توسعه مالی و استراتژیهای رشد و توسعه مناطق با محوریت صنایع فرهنگی
انجام شود تا با ایجاد قطبهای فرهنگی و تمرکز بر این حوزه ،زمینه بهرهبرداری حدا کثری از
پتانسیلهای آن فراهم آید.
پیشنهاد میشود ،در هرگونه تحلیل عمیق و مستدل فرهنگی و در تدوین استراتژیهای
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به بررسی دقیق «صنایع فرهنگی» پرداخت.
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