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Aim and Introduction: 

Globalization is a cross-border mobility of goods, services, people, 

capital, and knowledge. The world economy has become much more 

integrated, interdependent, and intertwined in the last half-century. As 

a result, globalization and liberalization have become an inevitable and 

irreversible process. Regional trade arrangements, removing 

restrictions on the flow of trade and investment, and rapid technological 

change have led to deepening economic integration and increased 

globalization. The current research aims to investigate globalization's 

impact on industrialization in Iran from 1979 to 2020 using a vector 

auto-regression model with time-varying parameters (TVP-VAR). The 

industrialization and economic globalization indexes have been used to 

achieve the research purpose. On the other hand, foreign direct 

investment, government size, and gross domestic product per capita 

have been used as control variables.   This research  illustrates that 

economic globalization has a very positive effect on industrialization in 
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Iran. As a result, it is suggested to the policymakers to reduce 

international tensions between Iran and other countries to augment 

globalization, increase the import of new technologies and amplify 

industrialization. On the other  hand, foreign direct investment has a 

very positive effect on industrialization in Iran. Moreover, GDP per 

capita has a positive but less intense effect on the industrialization 

index. Finally, the size of the government has a very negative impact 

on industrialization in Iran. As a result, policymakers are suggested to 

consider globalization as a critical and vital factor in increasing 

industrialization in Iran. 

 

Methodology: 

The specified model for this research was used from the studies of 

Hussain  and Zhou (2022), Dorninger et al. (2021), and Jaworski  and 

Keay (2020). 

𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐾𝑂𝐹𝑡 + 𝛼2𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝛼3𝐺𝑆𝑡 + 𝛼4𝐹𝐷𝐼𝑡 + 𝜀𝑡  

Where; 

𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑡 is industrialization (value added (% of GDP)), 𝐾𝑂𝐹𝑡 is 

economic globalization index, 𝐺𝐷𝑃𝑡 is gross domestic product per 

capita (2015US$), 𝐺𝑆𝑡 is government size (General government final 

consumption expenditure (% of GDP)) and 𝐹𝐷𝐼𝑡 is the foreign direct 

investment (% GDP). All data are  extracted from WDI and KOF. This 

paper used the TVP-VAR method. The TVP-VAR, unlike the vector 

auto-regression model, provides the possibility of calculating variable 

coefficients over time. Due to changing conditions, structural failure 

and cyclical changes are observed in time series in macroeconomics. 

https://data.worldbank.org/
https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html
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As a result, the TVP-VAR enables us to capture the nature of the 

temporal evolution of the economic structure robustly and accurately 

(Del Negro & Otrok, 2008; Korobilis, 2013). In the TVP-VAR model, 

with stochastic fluctuations proposed by Primiceri (2005), the model 

can be estimated using Markov Chain Monte Carlo (MCMC) in the 

Bayesian inference space. To introduce the TVP-VAR model, first, a 

structural VAR model is considered as follows: 

𝐴𝑦𝑡 = 𝑄1𝑦𝑡−1 +⋯+ 𝑄𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 𝑢𝑡.𝑇 = 𝑃 + 1.… . 𝑇  

Results: 

From 1979 to 1996, the shock of industrialization on industrialization 

was almost zero, one of the reasons for which can be considered the 

occurrence of the revolution, the war, and then the adverse effect of the 

war until the years after its end. From 1996 to 2005, due to the policies 

of economic expansion, from 1385 to 1390 due to the increase in oil 

revenues, and from 2012 to 2016 due to the nuclear agreement, the 

industrialization index shock acted positively but weakly. Is. From 

2011 to 2017 and 2020, the shock of this index was negative due to the 

increase in sanctions. 

Economic globalization from 1979 to 1992 had a very negative shock 

on the industrialization index due to the conditions of war and the low 

level of globalization. From 1993 to 2005, due to the improvement of 

the globalization index, the shock effect of this index on the 

industrialization index has become somewhat positive and, in some 

cases, close to zero. From 2006 to 2011, due to the increase in crude oil 

sales and the relative improvement in the globalization index, the 
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impact of the shock of this index on industrialization appeared 

optimistic. Still, this positive effect decreased from 2012 to 2014 due to 

the escalation of sanctions. From 2014 onwards, and with the nuclear 

agreement and increasing globalization of Iran's economy, the effect of 

this index on industrialization has increased positively and powerfully.  

The foreign direct investment shock was negative from 1979 to 2005 

and nearly zero in some years. From 2006 to 2020, the shock of foreign 

direct investment on the industrialization index in Iran appeared 

positively and very strongly, indicating the positive effect of foreign 

direct investment on industrialization. 

From 1979 to 1997, the shock caused by the government size index on 

industrialization in Iran was positive, and in some years, it was close to 

zero. One of the reasons for the positive shock caused by the 

government size index can be seen in the market’s inability due to the 

conditions of revolution and war and the necessity of government 

intervention. On the other hand, from 1997 to 2020, the impact of the 

shock of the government size index on the industrialization index in 

Iran has been very strongly negative; Therefore, it can be concluded 

that the high level of government involvement in the economy has a 

negative and destructive effect on industrialization. 

From 1979 to 2000, the impact of the GDP shock was positive, and 

from 2001 to 2020, the effect of this shock was either negative or close 

to zero. The gross domestic product in Iran has always followed a 

sinusoidal trend due to sanctions and oil revenues, and the main reason 

for the positive and negative shocks in some years can be this reason. 
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Conclusion: 

Industrialization is one of the most important goals in all economies. 

Increasing industrialization can increase employment, reduce poverty, 

improve welfare, boost economic growth, and, as a result, increase 

economic development. One of the tools that can be used to speed up 

industrialization is globalization. Globalization can increase the speed 

of industrialization by increasing the import of new and new 

technologies into the country. The primary purpose of the current 

research is to investigate economic globalization's effect on Iran's 

industrialization from 1979 to 2020 using a vector auto-regression 

model with time-varying parameters (TVP-VAR). This research 

showed that economic globalization has a very positive effect on 

industrialization in Iran. On the other hand, foreign direct investment 

has a positive and robust impact, and GDP per capita has a positive and 

weak effect on industrialization in Iran. The government size index also 

strongly and negatively affects industrialization in Iran. 

Keywords: Industrialization, Economic Globalization, TVP-VAR, Iran 

JEL Classification: C22; F6; F63 
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  شدن در ایران شدن بر صنعتی بررسی تأثیر جهانی 
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اقتصادی،   علوم  اقتصاد، گروه  ارشد  اجتماعی،  کارشناس  و  انسانی  علوم  دانشکده 
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 سنندج، ایران 
  

  چکیده
در ایران طی بازه زمانی    شدنیصنعتبر    شدنیجهان  ری تأثهدف اصلی پژوهش حاضر بررسی  

با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری با پارامترهای قابل تغییر طی زمان   1399تا    1357

(TVP-VAR )  از شاخص صنعتی پژوهش،  به هدف  برای رسیدن  و شاخص  است.  سازی 

گذاری مستقیم  اقتصادی استفاده شده است. از طرف دیگر، از متغیرهای سرمایه شدنیجهان 

عنوان متغیرهای کنترلی بهره گرفته  جی، اندازه دولت و تولید ناخالص داخلی سرانه بهخار

بسیار مثبت   ری تأثاقتصادی دارای  شدنیجهاندهد که شده است. نتایج این پژوهش نشان می

گردد  گذاران کالن کشوری پیشنهاد میسازی در ایران است. درنتیجه به سیاستبر صنعتی 

،  شدنیجهانالمللی ایران با سایر کشورهای جهان را جهت افزایش  های بین که کاهش تنش

سازی در دستور کار قرار دهند. از  های جدید و افزایش صنعتی افزایش واردات تکنولوژی 
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  شدنیصنعت بسیار مثبت بر شاخص    ری تأثگذاری مستقیم خارجی دارای  طرف دیگر، سرمایه

مثبت اما با شدت کمتر بر شاخص    ری تأثسرانه نیز دارای  در ایران است. تولید ناخالص داخلی  

نیز دارای    شدنیصنعت  اندازه دولت  بر    ری تأث است.  منفی  ایران است.    شدنیصنعتبسیار  در 

عنوان یک عامل مهم در  شدن را بهگردد که جهانیگذاران پیشنهاد میدرنتیجه، به سیاست

 سازی در ایران در نظر گیرند.افزایش صنعتی 

 ، ایران.TVP-VARشدن اقتصادی، مدل شدن، جهانیصنعتی: هاکلیدواژه

 63F؛ 6F؛ JEL :22C بندیطبقه
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 مقدمه

و دانش    هیخدمات، مردم، سرما  ، در کاالها  ینوع تحرک فرامرز  کیعنوان  به  شدنیجهان 

ن  فیتعر اقتصاد جهان  قرنمی شده است. در  تر و در هم  وابسته  تر،کپارچهی   اری بس  یگذشته، 

درنت  تردهی تن م  جهیشده،  نظر  آزادساز   شدنیجهان  رسدیبه  و   ریناپذاجتناب  یبه روند  ی و 

  انیدر جر  هات یحذف محدود ،یامنطقه  یتجار باتی. ترتاست  شده  لیتبد  بازگشترقابلی غ

سرما و  تغ  یگذارهیتجارت  تعم  یفناور  عیسر  راتییو  به  و    یاقتصاد  یکپارچگی  قی منجر 

است  شدنیجهان  ش یافزا بازار(.  Aldaba, 2011)  شده  نظر   نیز  نوظهور  هایاقتصاد  از 

.  است  شده  تر یافتهو توسعه  ترمحکم  اریبس یارزش جهان   یها رهی زنج   ی ومال   ن یتأم  تجارت،

و    ی گذارهی، سرماشغلیها  گسترش فرصت  ن یو همچن  یورباعث رشد و بهره  شدنیجهان 

کشورهای نوظهور  در مورد    ژهیوامر بهاین    (.Ibrahim, 2017)   شده است  توسعه اقتصادی 

است اصل   ا ر  شدنیجهان  ها،پژوهش از    یاری بس   .صادق  کاهش  اقتصادی  رشد    یعامل  و 

 (.BIS, 2017b; Guinigundo, 2018) دانندیم  ری اخ یهاتوجه فقر در دههقابل

  کشورها   سیاسی  و  قتصادی ا  -  اجتماعی   توسعه   بر  غیرمستقیم   یا  مستقیم   طور به  شدنیجهان 

تحرک  باعث  امر  این .  گذاردیم  تأثیر   کشورهای  در  فناوری  پیشرفت  جهش   و  افزایش 

  سودمند،   را  شدنیجهانها  برخی از پژوهش  (.Mbanefoh, 2002)  شودیتوسعه م درحال

  شدنیجهان   که  باورند  این   بر  دیگربرخی    که ی. درحالدانندمی  ریناپذبرگشت  و  ریناپذاجتناب

 تهدید  را   اجتماعی   پیشرفت  و  امنیت   و  کند یم   ایجاد  بیکاری  ،دهدیم  افزایش  را  نابرابری
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  اکثر  برای  را  تهدیدهایی  وها  فرصت  شدن یجهان  برای مثال،  (.Czenter, 2002)  کندیم

  (.Mugabe, 2002) ایجاد کرده است آفریقا صحرای جنوب کشورهای

تواند باشد که از طرفی میتوسعه  درحال  کشورهای  به   ترکیبی  یاهیهدتواند  می  شدنیجهان 

افزایش  دیگر  توسعه  باعث  طرف  از  و    اقتصادهای   یهابخش   سایر  بر  تواندیم  شود 

  شدنیصنعت از طرف دیگر،    (.Agba & Odu, 2019) بگذارد   منفی  تأثیرتوسعه  درحال

اقتصادی است. اما برای رسیدن به تحول ساختاری و   و ساختاری تحول برای مناسب مسیری

  در   ادغام  برای  را  سیاستی  هایاستراتژی  باید  گذارانسیاست  ،شدنیصنعت اقتصادی در بستر  

جهانیهارهی زنج ارزش  پراکندگی.  دهند  تغییر  ی  دیگر،  طرف    در  تولیدی  یهاتی فعال  از 

  به  بلندمدت  است، اما موفقیت در  کرده  ایجاد  شدنیصنعت   برای  ییهافرصت  کشورها   سراسر

  ها گذاریسرمایه  این.  دارد  بستگی  ی نوینهایفناور   و مختلف  ی  هامهارت  در  یگذارهیسرما

  برای  باالتر  افزودهباارزش   وظایف  در  نسبی  هایمزیت  ایجاد  تولید،  هایقابلیت  افزایش   برای

بود    خواهد  حیاتی  ساختاری  تحوالت  تقویت  و  وریبهره  افزایش   بهتر،  و  بیشتر  مشاغل  ارتقای

(Abreha & et al, 2021 .) 

  مورد   در  هدف اصلی  مطالعه،  این  در  حالن ی باا  دارد،  وجود زمینه  این   در  زیادی  بسیار  ادبیات

  در  ساختاری  دگرگونی  محرکه  نیروی  شدنیصنعت  .است  شدن یصنعت   بر  شدنیجهان   تأثیر

  کند یم  استدالل(  Czenter, 2002)  .است  بوده  شده  صنعتی  تازه  و  افتهیتوسعه  کشورهای

  شده   جهانی  اقتصاد  یک  در  پیشرفته  کشورهای  بهتوسعه  درحال  کشورهای  رسیدن  روند  که
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  رسیدن  مسیر  در   آسیایی  کشورهای.  است  متفاوت   دیگر  منطقه   منطقه به   شدت، از یک  نظر  از

  آفریقایی،   کشورهای  بیشتر  در  ،حالن ی. باادارند  چشمگیری  پیشرفت   افتهیتوسعه  کشورهای  به

  (. Agba & Odu, 2019)   انددادهازدست  را  فرصت  دیگر  برخی  و  است  کند  پیشرفت

ترین مباحث در اقتصاد امروز ایران هستند و اقتصاد ایران  سازی از مهمشدن و جهانی صنعتی 

های اقتصادی با مشکل مواجه بوده  به دلیل وجود تحریم  شدنیصنعت و  شدنیجهاندر زمینه 

بر   اقتصادی  شدن  جهانی  تاثیر  بررسی  به  مستقلی  پژوهش  تاکنون  دیگر  طرف  از  است. 

بررسی  صنعتی  حاضر  پژوهش  اصلی  هدف  درنتیجه  است؛  نپرداخته  ایران  در    ری تأثشدن 

با استفاده از روش خود    1399تا    1357در ایران طی دوره زمانی    شدنیصنعت بر    شدنیجهان 

 رگرسیون برداری با پارامترهای قابل تغییر طی زمان است. 

  بر  مروری 3مبانی نظری و بخش  2 بخش : است شده سازماندهی زیر شرح به مقاله این ادامة 

  5و بخش    دهدیم  توضیح  را   یشناس روش  وها  داده  4  بخش.  دهدیم  را ارائه   مرتبط   ادبیات

 .دهدیم ارائه را یری گجهی نتی و بندجمع 6 پردازد. در نهایت بخش یبه بیان نتایج پژوهش م

 مبانی نظری 

  توضیح  مختلف  جوامع  در  را   شدنیصنعت  تأثیر  ومنشأ    تا  کردند  تالش  هاهینظر  از  تعدادی

.  استساز  مشکل  همچنان  هاهینظر  از  برخی  تجربی  ارتباط  یا  کلی  ، کاربردحالن ی. باادهند

 تأثیر   تواندمی  تنها  وبر  ماکس   نوشته  داریسرمایه  روح  و   پروتستانی  اخالق  مثال،  برای

بر .  دهد  توضیح  را  بریتانیا  ویژهبه  اروپا  در  سازیصنعتی  منشأ  و  اقتصاد  بر  مذهبی  هایاندیشه
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  تغییرات  داده،  پیشنهاد  مارکس   کارل  که  دیالکتیکی  ماتریالیسم  نظری  چارچوب  اساس

  نیروهای   بین   مستمر  کشمکش   محصول  شدنیجهان  و  شدنیصنعت   جمله  از  اجتماعی

  زندگی   انسان  که  شودیم  آغاز   زمانی  تاریخ  که  کندیم  استدالل  مارکس .  است  ناسازگار

  تغییرات   که  ناسازگاری  نیروهای  یا  عمده  تضاد  که  است  معتقد  او.  کند  تولید  را  مادی

  «شوندمی  یافت  جامعه  اقتصادی   هایزیرساخت  در»  برندمی  پیش   را  اجتماعی

(Haralambos & et al, 2004.)  (2002) در همین راستا  Idyorough  کرده  استدالل 

  شدن یصنعت  ژهیوبهجدید،    اقتصادی  نظم  توضیح  برای  دیالکتیک  نظریه   از  استفاده   که  است

  بزرگ  یهاشرکت  و  یالمللن یب  سرمایه  که  است  نقشی  درک  معنای  به  ، ابتداشدنیجهان  و

  در   خدمات  و  کاالها  تولید  که  کندیم  استدالل  او.  کنندیم  ایفاتوسعه  درحال  کشورهای  در

.  است  کرده  تبدیل  جهانی  ی ادهکده  به   را  جهان  چندملیتی،   ی هاشرکت  توسط  بزرگ   مقیاس

  آن   در   که  است  کرده  تبدیل  جهانی  بازار  یک  به  را  جهان   یالمللن یب   سرمایه  این جهت،  در

  ارتباطات   فناوری  در  نوآوری.  شوندیم  دوفروشیخر  بزرگ  یهاشرکت  از   محصوالت

  کشف  این .  کندیمهدایت    را   جهانی   تعامالت  ،ونقلحمل  فناوری   در   پیشرفت   و اطالعات

. « است  کرده  وابسته اصلی کشورهای  به خدمات و کاالها عرضه برای پیرامونی را ملل تمام»

  دستان   در  راتوسعه  درحال  کشورهای  در  تولید  وسایل/منابع  زمینه،  این   در  شدنیجهان 

  به   فقیر  و  غنی   کشورهای  بین   نامطلوب   روابط  .دهدیم  قرار  یتی چندمل  کری پغول  یها شرکت

مدرحال  کشورهای   در   بومی   صنایع  رکود  باعث   مستمر  طور   پارادایم   در .  شودیتوسعه 
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  رادیکال   خروج  کشورها،  گونه ن ی ادر این    شدنیصنعت   مشکل  برایحل  راه  تنها  مارکسیستی

  اقتصادهای   سلطه  تحت  که  است  یدارهیسرما  افتهیسازمان  صنعتی   سیستم  از  زی آمخشونت  و

   . است آمریکا و اروپا پیشرفته

منشأ   مورد  در  مکملی  تقریباً  یا  متناقض  یهادگاه ید  ،شدنیجهان  تاریخی  پیشینه در

جهان دارد  وجود  شدنیجهان    باالی  سطح   سازی، محلی  زدایی، ملی  شامل  که  شدنی. 

  شامل)   کاالها  حد  از  بیش  تحرک   و  حد  از  بیش   پذیریانعطاف  اقتصادی،   سازیالمللیبین 

است  طوالنی  تاریخی  پیشینه   از   است،  خدمات  و(  کاال/انسانی  نیروی  ,Cap)  برخوردار 

2002; Shaka, 2003.) یکدیگر   با  ها یامپراتور   آن  در  که  باستانی   یهاتمدن  به  شدنیجهان  

جهان گرددیبرم  کردندیم  تجارت   سیستم   از  جدیدی  نوع  پیدایش   در  توانیم  را  شدنی. 

)۸00  فئودالی  سیستم  جایگزین  که  تولیدی مکشاورزی  دورانساله  .  کرد  ردیابی   ،شود ی( 

  از  بیشتری  تعداد  احتماالً  اما  از آن بیزارند،  مردم  از  بسیاری  که  است  اصطالحی  شدنیجهان 

. (Babatunde, 2003)  دارند  دوست  را  آن  جهان   کشورهای  از   بسیاری  در  مردم

  گذارد یم  منفی   و  مثبت   تأثیر  افراد   زندگی  بر  و  کند یم   ایجاد  هم فقر  و   هم فرصت  شدنیجهان 

(Anyakoha, 2003).   

جهانی  نوآوریافزایش  و  تکنولوژی  ورود  افزایش  باعث  به  شدن  جدید  کشورهای  های 

دهد؛ اما  مثبت خود قرار    ریتأثتحتشدن را  تواند صنعتی مختلف شده و به همین جهت می

اقلیمی  صنعتی  ندیفرا  ن یا تغییرات  افزایش بحران  منابع زمین باعث  با افزایش مصرف  شدن 
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منفی خود قرار    ری تأثتحتشدن را  شده و ممکن است در بلندمدت تبعات تغییر اقلیم، صنعتی

شدن، تجارت کشورها با  با افزایش جهانی (. از طرف دیگرAluko & et al, 2021)  دهد

گردد. با افزایش آزادی اقتصادی،  و این امر سبب آزادی اقتصادی می  افتهیش ی افزاجهان آزاد  

-شدن افزایش می های نوین به سمت کشورها سرریز شده و به همین دلیل صنعتی تکنولوژی 

تواند باعث افزایش توسعه انسانی شده و از این  سازی میافزایش جهانییابد. از طرف دیگر،  

می نیز  صنعتیطریق  بر  جهانی(Jahanger, 2021)  باشد  رگذاری تأثشدن  تواند  با  .  سازی 

افزایش نوآوری و ورود تکنولوژی شده و از    طرفکیازافزایش آزادی اقتصادی   باعث 

کشور اقتصاد  دیگر  میطرف  قرار  رقابت  معرض  در  را  افزایش  ها  سبب  امر  این  و  دهد 

تبع  بلندمدت ممکن است با افزایش استفاده از منابع طبیعی و به اما در    شود؛یم  شدنیصنعت 

 Yang & et)  منفی قرار گیرد  ری تأث تحتسازی  های اکولوژیکی، صنعتیآن ایجاد بحران

al, 2021)  .و افزایش مصرف انرژی باعث    شدن   یشهر ندیفرااز طریق افزایش    شدنیجهان

 .(Hussain & Zhou, 2021)  شودمی   توسعهدرحالسازی در کشورهای  افزایش صنعتی

دیگر،   طرف  کشورهای    شدنیجهاناز  ارتباط  افزایش  کشورهای    توسعه درحالبا  با 

افزایش توسعه صنعتی در این  از طریق توسعه مالی و واردات تکنولوژیکی باعث  افتهیتوسعه

 .(Zafar & et al, 2019) گرددکشورها می

آزاد  اقتصاد تجارت  جهان  که  شده  آزاد  دلیل  این    و   سرمایه  آزاد  جریان  آزاد،  به 

و    آزاد  یالمللن ی ب   حرکت  نه  ،کندیم  تشویق  را  داخلی   کار  بازار  یریپذانعطاف کارکنان 
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. (Signl, 2007)  باشد  نامطلوب  و  مطلوب  تواندیم  مکان  و  زمان  به  بسته  نتیجه  در.  کارگران

 دستمزد   تواندیم  و  شودیها مملت  میان  در  ری نظ یب  رفاه  ایجاد  باعث  زمینه  این   در  شدنیجهان 

جهاندهد  افزایش   یکسان  طور  به  فقیر  و  ثروتمند  کشورهای  در  را  کارگران   شدن ی. 

امر.  بخشدیم  سرعت  را  تکنولوژی   پیشرفت  و  دهدیم  گسترش   را  واقعی  یهاانتخاب  این 

  کشورهای   به  تواندی م  و  کندیم  تشویق  کشورها  بین   در  را  فناوری  انتقال  یا  آزادانه  حرکت

جهان برسند  پیشرفته  کشورهای  به  تا  کند  کمکمانده  عقب  برای   را  ییهافرصت  شدنی. 

  افته یتوسعه  کشورهای  بین  فناوری   انتقال  تسهیل   همچنین  و  بنیادی   علمی  تحقیقات   همکاری 

  از   را  صنایع  کارایی  شدنیجهان  که  شودیم  گفته  همچنین .  کندیم  فراهمتوسعه  درحال  و

  تصاحب  به  منجر  بارها  رقابتی  چنین   .(Mugabe, 2002)   دهدیم   افزایش   رقابت  طریق

  اقتصاد   از  بزرگ  های شرکت  توسطتوسعه  درحال  کشورهای   در   ترضعیف  هایشرکت

 مرکز   به  حاشیه  از  منابع  عظیم  بازگرداندن  و  نو  استعمار  بیکاری،  باعث  که  شودمی  پیشرفته

ی متناقضی در این زمینه وجود دارد  هادگاهیددر نتیجه  (.  Agba & Odu, 2019)شود  می

 که باید بیشتر بررسی شوند.

شدن شاخص جهانی شدن اقتصادی بر شاخص صنعتی  ری تأث بار ن ی اول در پژوهش حاضر برای  

شدن  جهانی شدن بر صنعتی   ری تأثبررسی شده تا  1399تا  1357در ایران طی بازه زمانی سال 

 بیشتر مشخص شود.  توسعهدرحالدر یک کشور  
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 پژوهش  نهیشیپ

 پیشینه داخلی

بررسی   به  مستقیم  طور  به  داخلی  پژوهش  هیچ  بر    ری تأث تاکنون  شدن    شدنیصنعتجهانی 

پژوهش بیشتر  است.  بررسی  نپرداخته  به  داخلی  خارجی،  سرمایه  ری تأثهای  مستقیم  گذاری 

عنوان یک پروکسی از شاخص جهانی شدن بر  المللی بههای بین آزادی اقتصادی و یا تحریم 

 اند.پرداخته شدنیصنعت 

Bagheri & et al (2022)      توسعه و آزادی مالی بر توسعه    ری تأثدر پژوهش خود به بررسی

رهیافت  و با استفاده از    2019تا    2005بخش صنعت در کشورهای اسالمی طی بازه زمانی سال  

تابلویی  مالیم  انتقال  و    1رگرسیون  مثبت  تاثیر  از  حاکی  پژوهش  این  نتایج  است.  پرداخته 

 نامتقارن توسعه و آزادی مالی بر توسعه صنعتی در کشورهای اسالمی است.

KaramiAlam & et al (2022)    بررسی به  مطالعه خود  بر هزینه    مؤثرعوامل    ری تأثدر 

گذاری مستقیم خارجی با  مبادله در بخش صنعت کشور از جمله آزادی اقتصادی و سرمایه

دهد که آزادی اقتصادی و  پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می  2استفاده از روش دلفی 

بسیار مهم بر بخش صنعت در ایران هستند که    تأثیر  گذاری مستقیم خارجی دارای  سرمایه

 قرار دهد. تأثیر تحتدر ایران را  شدنیصنعت تواند میاین خود 

 

1. Panel Smooth Transition Regression 

2. Delphi method 
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Heydari & et al (2021)     بررسی بین تحریم  تأثیر  به  اشتغال در بخش  های  بر  المللی 

پرداخته    1زمانهمبا استفاده از روش معادالت    1395تا    1357صنعت در ایران طی بازه زمانی  

منفی و بسیار    تأثیر  المللی دارای  های بیندهد که تحریماست. نتایج این پژوهش نشان می

در    شدنیصنعت   ندیبرآمعنادار بر اشتغال در بخش صنعت در ایران بوده است که این خود  

 دهد. نامطلوب قرار می تأثیر تحتایران را 

Abbasi & et al (2020)   های ناشی  شوک زمانهماثرات  تأثیردر مطالعه خود به بررسی

بخش های  از تحریم بر  بازه  اقتصادی  ازجمله بخش صنعت طی  ایران  اقتصاد  مختلف  های 

از    1396تا    1367زمانی   استفاده  برداری ساختاری   مدل خودبا  است.    2رگرسیون  پرداخته 

منفی بر بخش صنعت    تأثیر  المللی دارای  های بین دهد که تحریمنتایج این پژوهش نشان می

  عنوانبهالمللی  های بین توان چنین نتیجه گرفت که تحریمدر ایران هستند. از این مطالعه می

 سازی در ایران داشته باشد.تواند اثر نامطلوب بر صنعتی مانعی در برابر جهانی شدن می 

Kamalii Dehkordi (2020)  شوک اثر  بررسی  به  خود  مطالعه  بر در  تحریمی  های 

زمانی    افزودهرزشا بازه  طی  ایران  در  صنعتی  مدل    با  1395تا    1353تولیدات  از  استفاده 

دهد پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می 3چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ 

 

1. Simultaneous Equations 

2. Structural vector auto-regression 
3. Explicit-Duration Markov Switching 
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تحریم  بر    تأثیر  ها دارای  که  معنادار  و  و   افزودهارزشمنفی  ایران هستند  بخش صنعت در 

 ها بسیار باال است.در وضعیت رکود به دلیل تحریم  ماندنیباق احتمال 

Pourebadollahan Covich & et al (2020)    المللی بر  های بین تحریم   تأثیر  به بررسی

 1با استفاده از روش پانل پولد  1394تا    1379های صنعتی در ایران طی بازه زمانی  زیربخش

منفی و   تأثیر ی دارای المللن ی ب های م دهد که تحریپرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می

عنوان یک  به  توان گفت که تحریم معنادار بر بخش صنعت در ایران بوده است. درنتیجه می

 سازی دارد. نامطلوبی بر صنعتی ات تأثیر مانع مهم در برابر جهانی شدن،  

 پیشینه خارجی

 (2022)  Hussauin & Zhou    شدن یصنعتشدن بر  جهانی  تأثیر  در پژوهش خود به بررسی  

با استفاده از روش پانل   201۸تا    1995های  کشور جهان طی سال   92و مصرف انرژی در  

دارای    شدنیجهان دهد که  پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می   2یافته سیستمی تعمیم

است. از طرف دیگر    موردمطالعهرهای  در کشو  شدنیصنعتمثبت و بسیار معنادار بر    تأثیر  

نشان می پژوهش  این  این کشورها  دهد که جهانی نتایج  انرژی در  افزایش مصرف  با  شدن 

 خواهد شد. شدنیصنعت باعث افزایش  مجدداً

Dorninger & et al (2021)    بررسی به  پژوهش خود  و   تأثیر  در  متقابل جهانی شدن 

با استفاده    2015تا    1995کشور جهان طی بازه زمانی    ۸۸در    شدنیصنعت تغییرات اقلیمی بر  

 

1. Pooled Panel 

2. Sys-GMM 
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دهد که جهانی  پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می  1تانده س  -ه  از روش ماتریس داد

  شود. از می  شدنیصنعتشدن با افزایش مصرف انرژی در کشورهای مختلف باعث افزایش  

سازی باعث افزایش بحران تغییرات  دهد که صنعتیطرف دیگر، نتایج این پژوهش نشان می

 شود. اقلیمی در جهان می

Jaworski & Keay (2020)    شدن یصنعتبر    شدنیجهان   تأثیر  در مطالعه خود به بررسی  

  2های توزیعی با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه  2019تا    1900در کشور کانادا از سال  

نشان می پژوهش  این  نتایج  بسیار    تأثیر  شدن دارای  دهد که جهانیپرداخته است.  مثبت و 

-در کشور کانادا بوده است. از طرف دیگر نتایج این پژوهش بیان می   شدنیصنعتقوری بر  

در این    شدنیصنعتدر کانادا، سرعت    شدنیجهان و با افزایش بیشتر    1940دهه    کند که از

 است.  افتهیش ی افزاکشور نیز 

Ferguson (2019)    در کشور    شدنیصنعت جهانی شدن بر    تأثیر  خود به بررسی    پژوهشیدر

های  میالدی با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه  201۸تا    1990روسیه طی بازه زمانی  

هایی که روند جهانی  دهد که در دورهپرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می  3توزیعی 

های زمانی که جهانی  افزایش پیدا کرده و در دوره  شدنیصنعت شدن در روسیه مطلوب بوده،  

 

1. IO Matrix 

2. ARDL 

3. ARDL 
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منفی قرار گرفته است. در این    تأثیر  تحتدر روسیه کاهش پیدا کرده، جهانی شدن نیز  شدن  

 بوده است. شدنیصنعت پژوهش، جهانی شدن دارای رابطه مستقیم با 

Olivera (2019)    شدن  جهانی شدن بر صنعتی   تأثیر  در مطالعه خود به بررسی چگونگی

زمانی   بازه  طی  التین  آمریکای  کشورهای  خود    201۸تا    1990در  روش  از  استفاده  با 

  تأثیر پرداخته است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که جهانی شدن    1رگرسیون برداری 

 در کشورهای آمریکای التین داشته است.  شدنیصنعت مثبت و بسیار معنادار بر 

داخلی و خارجی انجام شده مشخص شد که هیچ مطالعه داخلی و خارجی  با توجه به مطالعات  

تاثیر جهانی  بررسی  از طرف دیگر روش  به  نپرداخته است.  ایران  بر صنعتی شدن در  شدن 

خودرگرسیون برداری با پارامترهای قابل تغییر طی زمان یک روش جدید و نوین محسوب  

 شناسی دارای نوآوری است. روش شود. درنتیجه؛ پژوهش حاضر از نظر موضوعی ومی

 روش تحقیق 

 ها معرفی مدل و داده
مطالعات  مدل  از  پژوهش  این  برای  شده         ،Hussauin & Zhou (2022)  تصریح 

Dorninger et al. (2021)  و Jaworski & Keay (2020)   .بهره گرفته شده است 

𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐾𝑂𝐹𝑡 + 𝛼2𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝛼3𝐺𝑆𝑡 + 𝛼4𝐹𝐷𝐼𝑡 + 𝜀𝑡  (1    )                                       

 ( معرفی شده است.1(، در جدول )1متغیرهای مورد اشاره در مدل )

 

1. Vector auto-regression 
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 معرفی متغیرهای مدل . 1جدول 

 هامنبع داده  واحد نماد  متغیر

 بانک جهانی  درصد از تولید ناخالص داخلی  INDUST شدن یصنعتشاخص 

 KOF 0 - 100 KOF اقتصادی  شدنیجهانشاخص 

 بانک جهانی  ( 2015دالر آمریکا ) GDP تولید ناخالص داخلی سرانه 

 بانک جهانی  درصد از تولید ناخالص داخلی  GS اندازه دولت 

 بانک جهانی  درصد از تولید ناخالص داخلی  FDI گذاری مستقیم خارجیسرمایه

 های پژوهش یافتهمنبع: 

)همان جدول  از  که  می1طور  مشاهده  شاخص  (  پژوهش،  این  در  وابسته  متغیر  گردد، 

بخش صنعت از تولید ناخالص    افزودهارزش، سهم  شدنیصنعتاست. شاخص    شدنیصنعت 

نشان می از طرف دیگر، شاخص  داخلی را  از دو    شدنیجهاندهد.    شاخص  ریزاقتصادی 

به حرکت    یاقتصاد  شدنیجهان مالی تشکیل شده است.    شدنیجهانتجاری و    شدنیجهان 

-شاخص جهانیو اطالعات اشاره دارد.    یخدمات، فناور   ه، یکاال، سرما  یالمللن یگسترده ب

سازی  عملکرد ضعیف کشورها در زمینه جهانیبه معنای    0سازی اقتصادی عددی است بین  

اندازه  عملکرد قوی کشورها در جهانی   نشانگرکه    100اقتصادی و   اقتصادی است.  سازی 

می نشان  داخلی  ناخالص  تولید  از  را  دولت  نهایی  مصرفی  مخارج  سهم  نیز  و  دولت  دهد 

سرمایه سرمایه درنهایت،  سهم  بیانگر  خارجی  مستقیم  ا گذاری  خارجی  تولید  گذاری  ز 

 ناخالص داخلی است. 

https://data.worldbank.org/
https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html
https://data.worldbank.org/
https://data.worldbank.org/
https://data.worldbank.org/
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( بازه زمانی    شدنیصنعت( روند شاخص  1نمودار  اقتصادی را طی  و شاخص جهانی شدن 

 دهد.در ایران نشان می 1399تا  1357

 
 و جهانی شدن اقتصادی در ایران شدنی صنعتروند شاخص  . 1نمودار 

 : نتایج پژوهشمنبع

در ایران منطبق با    شدنیصنعت گردد، روند شاخص  ( مشاهده می1طور که از نمودار )همان

را بر شاخص    تأثیر  المللی بیشترین های بین روند شاخص جهانی شدن اقتصادی است. تحریم

 1359و با وقوع انقالب و سپس در سال    1357جهانی شدن اقتصادی در ایران دارد. از سال  

های اوایل انقالب  جهان به دلیل آشفتگی به دلیل جنگ، ارتباط ایران با کشورهای    1367تا  

و باعث کاهش در شاخص جهانی شدن اقتصادی شده و این خود بر    افتهیکاهش و جنگ  

افت در شاخص    گذار تأثیر    شدنیصنعت شاخص   باعث  و  ایران شده   شدنیصنعت بوده  در 

  و  1372  تا سال  136۸ادامه داشته است. از سال    1367است؛ این روند تا پایان جنگ در سال  

  تبع بههای انبساط اقتصادی، ارتباط اقتصادی ایران با جهان افزایش داشته و  با افزایش سیاست 

0

20

40

60

80

100

13
57

13
59

13
61

13
63

13
65

13
67

13
69

13
71

13
73

13
75

13
77

13
79

13
81

13
83

13
85

13
87

13
89

13
91

13
93

13
95

13
97

13
99

INDUST KOF



 1401ستان زم | 4شماره  | 1دوره   |ها و تحقیقات اقتصادیعلمی سیاست فصلنامه  |22

به    1376تا سال    1373مثبت داشته است. از سال    تأثیر  نیز    شدن یصنعتآن بر روند شاخص  

کشورهای اروپایی روبه کاهش    بل اخصدلیل مسائل سیاسی، ارتباط اقتصادی ایران با جهان  

تاکنون    1376منفی داشته است. از سال    تأثیر  در ایران    شدنیصنعت ذاشت و این بر شاخص  گ

 منطبق با روند جهانی شدن اقتصادی در ایران بوده است.  کاماًل شدنیصنعت نیز روند 

 شناسی پژوهش روش

  زمانی  دوره  طی  ایران  در  شدنیصنعت جهانی شدن اقتصادی بر   تأثیر    حاضر به بررسی  مطالعه

  برداری با پارامترهای قابل تغییر طی زمان  رگرسیونروش خود    از  استفاده  با   1357-1399

  قیها از طرداده  ییماناطول وقفه بهینه مدل مشخص و سپس  ابتدا  در این روش  .  پرداخته است

  یبررس شکست ساختاری    درنظرگرفتن با    Zivot & Andrews (1992)ریشه واحد  آزمون  

در  شودمی آزمون.  بعد  ناهمسانی،انباشتگ همهای  مرحله  واریانس  سریالی،  همبستگی   ی، 

ریشه  دایره  معکوس  آزمون  پارامترها  اچندجملههای  ثبات  آزمون  و  اساسی     مطالعه   بر 

Hansen (1992)    تابع واکنش آنی مدل نتایج  پایان  قرار گرفته و در  بررسی  خود  مورد 

 ییر طی زمان ارائه خواهد شد. برداری با پارامترهای قابل تغ ونی رگرس

  ون ی خود رگرسبرداری با پارامترهای قابل تغییر طی زمان بر خالف مدل    ونی خود رگرس مدل  

کند. در اقتصاد کالن به علت  برداری امکان محاسبه ضرایب متغیر در طول زمان را فراهم می

سری  در  سیکلی  تغییرات  و  ساختاری  شرایط، شکست  زمانی  تغییر  میهای  گردد مشاهده 

سازد تا  برداری با پارامترهای قابل تغییر طی زمان ما را قادر می ونی خود رگرس درنتیجه مدل 
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 Del Negro)   آوریم  به دستماهیت تغییر زمانی ساختار اقتصادی را به طور قوی و دقیق  

& Otrok, 2008; Korobilis, 2013.)  

مدل زمان  در  طی  تغییر  قابل  پارامترهای  بهبا    با  که  تصادفی   Primiceri  وسیله نوسانات 

می  (2005) مونتمدل را می  شود،پیشنهاد  مارکوف  زنجیره  از  استفاده  با  در    1کارلو توان 

مدل معرفی  برای  زد.  تخمین  بیزی  استنباط  مدل  TVP-VAR  فضای  یک    VAR  ابتدا 

 شود: ساختاری به شکل زیر در نظر گرفته می 

𝐴𝑦𝑡 = 𝑄1𝑦𝑡−1 +⋯+ 𝑄𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 𝑢𝑡.𝑇 = 𝑃 + 1.… . 𝑇                (2)                  

بردهندهنشان   𝑦𝑡  که 𝑛  داری  × 𝑛  ماتریس  𝑄1…𝑄𝑝و   𝐴  شده،مشاهده  متغیرهای  1 × 𝑛 

∑.𝑢𝑡~(0  و  پارامترها  𝑢)  بردار  𝑛 × صورت زیر نشان های ساختاری است که بهشوک  1

 شود: داده می

∑ = [

𝜎1
0
⋮
0

0
𝜎2
⋱
⋯

⋯
⋱
⋱
0

0
⋮
0
𝜎𝑛

]                                     (3                                            )  

کنیم، فرض کنید  های ساختاری را به شکل بازگشتی تعیین می سازی بین شوک ی شبیهرابطه

 یک ماتریس مثلثی پایین که عناصر روی قطر اصلی برابر با یک هستند: Aکه 

𝐴 = [

1
 𝛼2.1
⋮
𝛼𝑛.1

0
1
⋱
⋯

⋯
⋱
⋱

𝛼𝑛.𝑛−1

0
⋮
0
1

]                                                                    (4 )  

 

1. Markov Chain Monte Carlo (MCMC) 
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( مشکل تعیین مقدار منحصر به فردی برای پارامترها در مدل وجود دارد؛ زیرا  2ی)در معادله

 & Bredin) بر یکدیگر اثر بگذارندضرایب مجهول هستند و متغیرها ممکن است هم زمان

O’Reilly, 2004.)  صورت مدل  ( را به2ی)برای تخمین پارامترها، معادلهVAR  تعدیل-

 کنیم. ده، دوباره تصریح می ش

𝑦𝑡 = 𝐵1𝑦𝑡−1 +⋯+ 𝐵𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 𝐴
−1∑  𝑡 𝜀𝑡. 𝜀𝑡~(0. 𝐼𝑛)                               (5 )  

معادله 𝐵𝑖(،  5ی)در  = 𝐴
−1𝑄𝑖    برای𝑖 = 1 . … . 𝑝.  چنین  همB  به سطر  را  یک  عنوان 

𝐵1 . … . 𝐵𝑛 صورت زیر نشان دهیم: شده را بهکنیم تا شکل تعدیلتعریف می 

𝑦𝑡 = 𝑋1𝐵 + 𝐴
−1∑  𝑡 𝜀𝑡                                                                              (6 )  

𝑋𝑡  که در اینجا = 𝐼𝑛⊗ [1. 𝑦𝑡−1
′ . … . 𝑦𝑡−𝑝

′ ی  همه کرونکر است.ضرب  نیز حاصل  ⊗  و   [

 پارامترها متغیر در زمان نیستند.

می  Nakajima & Watanabe   (2011)و  Primiceri (2005)مطابق   که  فرض  کنیم 

پارامترهای همه .𝐵)ی  𝐴. ∑ می   (  تغییر  زمان  طی  )  کنند؛در  معادالت  )5سپس،  و  را  6(   )

 کنیم:دوباره به شکل زیر تصریح می

𝑦𝑡 = 𝐵1𝑦𝑡−1 +⋯+ 𝐵𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡. 𝑒𝑡~𝑁(0.Φ𝑡)                                         )7 ( 

𝑦𝑡 = 𝑋𝑡𝐵 + 𝑒𝑡  . 𝑡 = 𝑝 + 1.… . 𝑛                                                          (۸    )  

𝑘) بردار  𝑦𝑡  که در اینجا × 𝐵1𝑡  شده است.از متغیرهای مشاهده(1 . … . 𝐵𝑝𝑡   بردار(𝑘 × 𝑘)   از

𝛷𝑡  ضرایب متغیر در زمان است. 𝑘) ماتریس کوواریانس متغیر در زمان با ابعاد  × 𝑘)  است؛
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𝛷𝑡  با  برابر   𝛷𝑡همچنین = 𝐴𝑡
−1∑ ∑ �́�𝑡

−1
𝑡𝑡  که  است  𝐴𝑡   مثلث پایین با عناصر قطری    ماتریس

هم    𝑋𝑡  های ساختاری است.معیار شوکنیز ماتریس قطری شامل انحراف  𝑡∑و   برابر با یک 

 صورتبه  سطری  برداری  𝐵𝑡. ی پارامترها متغیر در زمان نیستندقبلی را دارد. همه  تعریفهمان  

𝐵1𝑡 . … . 𝐵𝑝𝑡  ،𝑎𝑡  ماتریس  عناصر  از  سطری  بردار  نیز𝐴𝑡  .بردار   است عناصر  نهایت   در 

𝑥𝑡 = (𝑥1𝑡 . … . 𝑥𝑛𝑡)  صورتبه  را  𝑥𝑗𝑖 = 𝑙𝑜𝑔𝜎𝑗𝑖  کنیممی  تعریف  (𝑗 = 1.… . 𝑛  .)

می فرض  زمان  در  متغیر  میپارامترهای  پیروی  تصادفی  فرآیندگام  یک  از  که   کنندشود 

 (: 2005؛ پرایمیسری، 2011)ناکاجیما و واتانبه، 

(

𝜀𝑡
 𝑣𝑡
𝜉𝑡
𝜂𝑡

)~N

(

 
 
0.(

𝐼𝑛
 0
0
0

0
∑  𝐵
0
0

0
0
∑  𝑎
0

0
0
0
∑  𝑋

)

)

 
 

                                        (9 )  

𝐵𝑡
= 𝐵𝑡−1
+𝑣𝑡
𝑎

= 𝑎𝑡−1
+𝜉
𝑥𝑡

= 𝑥𝑡−1
+𝜂𝑡

 

𝑡 در اینجا   = 𝑝 + 1. … . 𝑛 همچنین  ،  است 𝑒𝑡 = 𝐴𝑡
−1∑ 𝜀𝑡𝑡 ماتریس واحدی   𝐼𝑛است و 

که   𝑛با   زمانی  است  ∑عنصر   𝑎 ،∑  𝐵     و∑  𝑥   ماتریس  ماتریس باشند.  مثبت  معین  های 

∑کوواریانس  𝑥 ∑و   𝑎  می شوک فرض  ماتریس،  این  در  هستند  قطری  که  بین  شود  ها 

( 9( و )۸شود، معادالت )طور که مشاهده میناهمبسته هستند. همانپارامترهای متغیر در زمان  

ی  های فضا ـ حالت شامل دو معادله است: یکی معادلهاند. مدلدر فرم فضا ـ حالت بیان شده
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ی  شود و دیگری معادلهنیز نامیده می  2ی انتقال ( که گاهی معادله 9در اینجا معادله )1حالت 

اندازهمعادله.  3گیریاندازه معادلهی  مشاهدهگیری،  متغیرهای  بین  ارتباط  که  است  شده  ای 

مشاهده)داده متغیرهای  و  میها(  توصیف  را  معادله نشده  و  متغیرهای  کند  پویای  حالت  ی 

شود. مطابق دهد. مجموع این دو معادله، همان مدل فضا ـ حالت نامیده میحالت را نشان می

(2011)  Nakajima & Watanabe ،کنیم که حالت برای پارامترهای متغیر در  فرض می

.𝐵𝑝+1~𝑁(𝑣𝛽0زمان برابر با   ∑ )𝛽0    ،𝑎𝑝+1~𝑁(𝑣𝑎0. ∑ )𝑎0    و𝑥𝑝+1~𝑁(𝑣𝑥0. ∑ )𝑥0  هستند 

(West & Harrison, 1997; Kim & Nelson, 1999; Harvey, 1989; Durbin 

& Koopman, 2001; Frühwirth‐Schnatter, 1994; de Jong & de Jonge, 

1995 Durbin & Koopman, 2002; Carter & Kohn, 1994 .) 

 های تحقیق یافته

 های تشخیصی آزمون

بهینه  اولین آزمون برای تخمین مدل برداری، آزمون تعیین طول وقفه  های خود رگرسیون 

برداری با پارامتر قابل تغییر طی زمان طبق    ونیخود رگرسهای  است. برای تعیین وقفه در مدل

( آکائیک 2جدول  مانند  اطالعات  معیارهای  از  حنان  4(،  شوارتز  5کویین  -،  و   6بیزین  –، 

 

1. State Equation 

2. Transation Equation  

3. Measurement Equation 
4. AIC: Akaike information criterion   
5. HQ: Hannan-Quinn information criterion    
6. SC: Schwarz information criterion   
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، حنان  کی آکائآماره معیارهای اطالعات    بهباتوجهاستفاده شده است.    1بینی نهایی خطای پیش 

 گردد.برای مدل تعیین می 1یی، طول وقفه  نها  ینبی ش یپ  یو خطا   نیزبی   – ، شوارتز  ن ییکو  -

 تعیین طول وقفه بهینه مدل . 2جدول 

کیآکائ وقفه ن ییکو -حنان   ن ی زبی –شوارتز   یی نها ینیبش یپ یخطا   

0 205 /33 2۸1 /33 416 /33 0۸+e۸1/1 

1 *074/2۸ *532/2۸ *341/29 *10۸4431 

2 66۸ /2۸  507 /29 990 /30 20۸7572 

3 005 /29  226 /30 3۸2 /32 344450۸ 

 نتایج پژوهش منبع:

یک شکست ساختاری نشان    درنظرگرفتناندریوز را با    –( نتایج آزمون ریشه واحد زیوت  3جدول )

 دهد.می

 اندریوز -زیوت نتایج آزمون مانایی . 3جدول 

ریمتغ    آماره آزمون 

 مانایی سال شکست ساختاری  تفاضل  بارکی سطح 

INDUST 635 /4- (006/0 ) - 1392 I(0) 

KOF ۸14 /3- (024/0 ) - 1390 I(0) 

GDP 167 /3- (011/0 ) - 13۸0 I(0) 

GS 103 /3- (006/0 ) - 1393 I(0) 

FDI 5۸9 /4- (002/0 ) - 13۸0 I(0) 

 اعداد داخل )( نمایانگر سطح احتمال هستند. یادداشت:                                   نتایج پژوهش منبع:

 

1 FPE: Final prediction error   
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یک   درنظرگرفتن گردد، تمامی متغیرهای پژوهش با مشاهده می( 3طور که از جدول )همان

با   برداری  مدل خود رگرسیون  از  استفاده  درنتیجه  مانا هستند  شکست ساختاری در سطح 

 ابل تغییر طی زمان بالمانع است.  پارامترهای ق

های آزمون دایره ریشه خود رگرسیون برداری از طریق حال به بررسی آزمون پایداری مدل

 است.  مشاهدهقابل(  2ی پرداخته خواهد شد. نتایج این آزمون در نمودار )اچندجملهمعکوس  

 

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1 0 1 
 

 یاچندجمله های معکوس آزمون دایره ریشه. 2نمودار 

 نتایج پژوهشمنبع: 

ای خارج از دایره واحد قرار ندارد  هیچ ریشه ،گردد( مشاهده می3که از نمودار )  طورهمان

مدل   نتیجه  رگرسدر  را  خود  ثبات  شرایط  زمان،  تغییر طی  قابل  پارامترهای  با  برداری  یون 

 گردد.یید میتأکند و در نتیجه عدم کاذب بودن ضرایب مدل برآورده می
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یون برداری  خود رگرسحلیل توابع واکنش آنی مدل  آخرین آزمون تشخیصی قبل از ارائه و ت

با پارامترهای قابل تغییر طی زمان، آزمون همبستگی سریالی، ناهمسانی واریانس و آزمون  

   ( گزارش شده است.4ثبات پارامترها است که در جدول )

 واریانس ناهمسانی و ثبات پارامترها ،نتایج آزمون همبستگی سریالی . 4جدول 

ی الیسر یهمبستگآزمون  ی ناهمسان انسیآزمون وار   

 احتمال درجه آزادی  آماره  احتمال آماره  درجه آزادی  وقفه

1 25 731 /19 774 /0 672 /164 

 

10 

 

195 /0 

 

2 25 497 /21 664 /0    

 آزمون ثبات پارامترها 

 احتمال LC آماره 

763 /0 11۸ /0 

 : نتایج پژوهشمنبع

)  طور همان از جدول  و  ( مشاهده می4که  احتمال هر دو آزمون همبستگی سریالی  گردد، 

ی بر عدم وجود  مبندرصد است در نتیجه فروض صفر به ترتیب    5ناهمسانی واریانس باالتر از  

گردد. از طرف دیگر،  یید میتأهمبستگی سریالی و عدم وجود ناهمسانی واریانس رد نشده و  

درصد است درنتیجه فرض صفر این آزمون   5نیز باالی امترها سطح احتمال آزمون ثبات پار

گردد و پارامترها از ثبات برخوردار  می  دیی تأانباشتگی بین متغیرها رد نشده و  دال بر وجود هم 

 هستند.
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 توابع واکنش آنی

یون برداری با پارامترهای  خود رگرس ( نمودار توابع واکنش آنی مدل  7( تا )3نمودارهای )

ی هستند که محور عمودی، شوک  بعدسهدهد. این نمودارها  قابل تغییر طی زمان را نشان می

 دهد.( را نشان می1399 - 1357( و زمان )9تا   0ها )متغیرها و محور افقی دوره 

 
 شدن ی صنعتبه  شدنی صنعتی واکنش آن. 3نمودار 

 نتایج پژوهشمنبع: 

دوره و   9را طی    شدنیصنعت به خود شاخص    شدنیصنعت ( واکنش آنی شاخص  3نمودار )

تا    1357های  شود، در سالطور که مشاهده می دهد. هماننشان می  1399تا    1357بازه زمانی  

نزدیک به صفر بوده است که یکی از    شدنیصنعتبر    شدنیصنعتشوک    تأثیر    باًیتقر  1375

های بعد  نامطلوب جنگ تا سال  اتتأثیر  توان وقوع انقالب، جنگ و سپس  دالیل آن را می

های انبساط اقتصادی، از سال  به دلیل سیاست   13۸4تا سال    1375از اتمام آن دانست. از سال  
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-به دلیل توافق هسته  1395تا    1392به دلیل افزایش درآمدهای نفتی و از سال    1390تا    13۸5

صورت مثبت اما ضعیف عمل کرده است. به  شدنیصنعت بر    شدنیصنعتی، شوک شاخص  ا

 ها شوک این شاخص منفی بوده است. به دلیل افزایش تحریم   1399تا    1396،  1391در سال  

 
 به جهانی شدن  شدنی صنعتواکنش آنی . 4نمودار 

 نتایج پژوهشمنبع: 

( نشان4نمودار  شاخص  (  آنی  واکنش  شدن   شدنیصنعت دهنده  جهانی  شاخص  شوک  به 

از سال    طورهماناقتصادی است.   اقتصادی  نمودار مشخص است، جهانی شدن  این  از  که 

به دلیل شرایط جنگ و پایین بودن سطح جهانی شدن دارای شوک بسیار    1371تا سال    1357

به دلیل بهبود شاخص    13۸4  تا سال  1372بوده است. از سال    شدنیصنعتمنفی بر شاخص  

تا حدودی مثبت و در برخی   شدنیصنعت شوک این شاخص بر شاخص  تأثیر جهانی شدن،  

به دلیل افزایش فروش نفت خام    1390تا سال    13۸5موارد نزدیک به صفر شده است. از سال  

در شاخص جهانی   تبعبهو   نسبی  بهبود  بر    تأثیر  شدن  آن  این شاخص    شدنیصنعت شوک 
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  تأثیر ها، این  گیری تحریم به دلیل اوج  1393تا    1391سال  شده؛ اما در  مثبت ظاهر    صورتبه

ای و افزایش جهانی شدن اقتصاد  به بعد و با توافق هسته  1394است. از سال    افته یکاهش مثبت  

  تأثیر است. این    افتهیش یافزامثبت و قوی    صورتبه  شدنیصنعتاین شاخص بر    تأثیر  ایران،  

بهمث  بعد از نقض توافق هستهگونه بت  ها توسط  ای و اعمال مجدد تحریم ای بوده که حتی 

در ایران کاهش نیافته است و    شدنیصنعت بر    شدن یجهانمثبت شاخص    تأثیر  ایاالت متحده،  

های ایران  های جهانی بر سر تحریمتوان عدم وجود توافق بین قدرتیکی از دالیل آن را می

 دانست.

 
 گذاری مستقیم خارجی به سرمایه شدنی صنعتواکنش آنی . 5نمودار 

 نتایج پژوهشمنبع: 

گذاری مستقیم  به شوک ناشی از سرمایه  شدنیصنعت( نمودار واکنش آنی شاخص  5نمودار )

می نشان  را  ایران  در  همانخارجی  می دهد.  مشاهده  که  سرمایهطور  شوک  گذاری  شود، 
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ها نزدیک صفر بوده است.  از  منفی و در برخی سال 13۸4تا  1357مستقیم خارجی در سال 

در    شدنیصنعتگذاری مستقیم خارجی بر شاخص  شوک سرمایه  1399تا سال    13۸5سال  

گذاری مستقیم  مثبت سرمایه  تأثیر    نشانگرصورت مثبت و بسیار قوی ظاهر شده که  ایران به

 است.  شدنیصنعت خارجی بر 

 
 دولت  اندازه  به شدنی صنعتنی واکنش آ. 6نمودار 

 نتایج پژوهشمنبع: 

به شوک شاخص اندازه دولت    شدنیصنعت دهنده واکنش آنی شاخص  ( نیز نشان6نمودار )

مشاهده می است. همان که  از سال  طور  از شاخص    1375تا سال    1357شود  ناشی  شوک 

ایران مثبت و در برخی سال   شدنیصنعتاندازه دولت بر   ها نزدیک به صفر بوده است.  در 

توان در عدم توانایی  یکی از دالیل مثبت بودن شوک ناشی از شاخص اندازه دولت را می 

شرایط انقالب و جنگ و لزوم دخالت دولت در بازار دانست. از طرف دیگر،    لی به دل بازار  

اندازه دولت بر شاخص    تأثیر    1399تا سال    1375از سال   در    شدنیصنعت شوک شاخص 
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توان چنین نتیجه گرفت که سطح باالی  می   ؛ لذاصورت بسیار قوی منفی بوده استایران به

 است. شدنیصنعت فی و مخرب بر من تأثیر دخالت دولت در اقتصاد دارای  

 
 به تولید ناخالص داخلی سرانه شدنی صنعتواکنش آنی . 7نمودار 

 نتایج پژوهشمنبع: 

ناشی از تولید ناخالص    شدنیصنعت دهنده واکنش آنی شاخص  ( نشان7نمودار ) به شوک 

  تأثیر   1379تا سال    1357گردد از سال  طور که مشاهده میداخلی سرانه در ایران است. همان

این شوک یا منفی و    تأثیر    1399تا سال    13۸0شوک تولید ناخالص داخلی مثبت و از سال  

به   همواره  ایران  در  داخلی  ناخالص  تولید  است.  بوده  به صفر  نزدیک  تحریمیا  و  دلیل  ها 

های مثبت و منفی  درآمدهای نفتی از یک روند سیسنوسی تبعیت کرده و دلیل اصلی شوک 

 تواند این دلیل باشد. ها میدر برخی از سال 
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 یریگجه ینتبحث و 

-سازی میترین اهداف در تمامی اقتصادها است. افزایش صنعتییکی از مهم   شدنیصنعت 

افزایش   باعث  بهتواند  و  اقتصادی  رشد  افزایش  رفاه،  افزایش  فقر،  آن  اشتغال، کاهش  تبع 

سازی را  توان صنعتی افزایش توسعه اقتصادی شود. یکی از ابزارهایی که با استفاده از آن می

افزایش واردات تکنولوژی با  های نوین و  سرعت بخشید، جهانی شدن است. جهانی شدن 

افزایش دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر  شدتواند سرعت صنعتیجدید به کشور می ن را 

و با استفاده   1399تا    1357در ایران طی    شدنیصنعت جهانی شدن اقتصادی بر    تأثیر  بررسی  

( است. نتایج  TVP-VARاز مدل خود رگرسیون برداری با پارامترهای قابل تغییر طی زمان )

شدن بسیار مثبت بر صنعتی   تأثیر  پژوهش حاضر نشان داد که جهانی شدن اقتصادی دارای  

مثبت و قوی و    تأثیر  گذاری مستقیم خارجی دارای  در ایران است. از طرف دیگر، سرمایه

ناخالص داخلی سرانه دارای   بر    تأثیر  تولید  ایران بوده   شدنیصنعت مثبت و ضعیف  اند. در 

در ایران بوده است. نتایج   شدنیصنعت منفی و قوی بر    تأثیر  اندازه دولت نیز دارای    شاخص

 Hussauin & Zhou (2022)، Dorninger & et alپژوهش حاضر با نتایج مطالعات  

بر تأثیر  مثبت جهانی شدن بر صنعتی    مبنی     Jaworski & Keay (2020)  و    (2021)

 راستا است. شدن همسو و هم

های سیاستی ذیل جهت افزایش جهانی شدن اقتصادی  نتایج پژوهش حاضر توصیه  به باتوجه

 گردد: ارائه می شدنیصنعت تبع آن افزایش و به
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ها  منفی تحریم  تأثیر    بهباتوجهگردد که  گذاران کالن کشوری پیشنهاد میبه سیاست •

تنش ایران، کاهش  در  اقتصادی  بین بر جهانی شدن  را جهت کاهش  های  المللی 

افزایش واردات تکنولوژی تحریم  افزایش جهانی شدن،  های جدید و نوین و  ها، 

 شدن در دستور کار قرار دهند. درنهایت افزایش صنعتی 

  شدنیصنعت شاخص    گذاری مستقیم خارجی برمثبت و قوی سرمایه  تأثیر    به باتوجه •

به سیاست ایران،  پیشنهاد می در  رفع تحریمگذاران  از  بعد  که  افزایش  شود  با  ها، 

های مالیاتی و سایر ابزارهای سیاستی، راه  گذاری مانند معافیتهای سرمایهمشوق

 شدن هموار کنند.گذاری مستقیم خارجی و افزایش صنعتی را برای افزایش سرمایه

شدن در ایران،  منفی و قوی شاخص اندازه دولت بر شاخص صنعتی  تأثیر   بهباتوجه •

سازی، میزان دخالت  گردد که با افزایش خصوصیگذاران پیشنهاد میبه سیاست

 شدن در دستور کار قرار دهند. دولت در اقتصاد را جهت افزایش صنعتی 

-رانه بر صنعتی مثبت اما ضعیف تولید ناخالص داخلی س  تأثیر    بهباتوجهو درنهایت   •

هایی که  گردد که با افزایش سیاستگذاران پیشنهاد میدن در ایران، به سیاستش

ها(، تولید ناخالص داخلی  کند )مانند لغو تحریمجهانی شدن در ایران را تقویت می

 شدن در ایران را سرعت بخشند.صنعتی جهتن یازاسرانه را افزایش و 
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-گردد که موضوع حاضر را با استفاده از دیگر روش اد میهای آتی پیشنهدر پایان به پژوهش 

 های جدید اقتصادسنجی جهت اطمینان از نتایج حاضر انجام دهند. 
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