
 111     الی به عنوان یک راهبرد در پایداری و تحقق رشد اقتصادی ایرانم تأمیننقش 

شود که موجودی سرمایه طبق راسطاه زیار    فرض م   1956طبق مدل سولو ) 
 :کند رشد م 

𝐾𝑡
𝑜 = 𝑠𝑌𝑡              (11)  

s ت.سرمایه ثاست اس نرخ 
شود که هار  رشاد جمعرتا  وجاود نادارد،       همچنرن سرای سادگ  فرض م 

نارخ    𝐾𝑡تقیرم هر دو طارف سار  و  (6)در   11است. سا جایگذاری ) n = 0سناسراین 
 :آید رشد سرمایه سه دست م 

𝐾𝑡
𝑜

𝐾𝑡
  = 𝑠(1 − 𝑎𝑘)

𝑎(
𝐴𝑡

𝐾𝑡
)1−𝑎 ≡ 𝑔𝐾     (12) 

 آید: م سه طور مشاسه نرخ رشد تتنولوژی سه دست 
𝐴𝑡

𝑜

𝐴𝑡
  = 𝑎𝑘

𝛽
(
𝐾𝑡

𝐴𝑡
)𝛽 ≡ 𝑔𝐴     (13) 

 :در طول میرر رشد متوازن شرایط وشعرت پایدار سرقرار است، سناسراین
𝑔𝐾  ≡ 𝑔𝐴 ≡  g  

 د.شسا نرخ رشد اقتصاد م  g که درآن
، نرخ رشد وشاعرت پایادار اقتصااد ساه دسات      )13(  و 12سا ترکرب معادله )

 :آید م 
𝑔 = [𝑠(1 − 𝑎𝑘)

𝑎𝑎𝑘
1−𝑎]

𝛽

1−𝑎−𝛽 if 𝑎𝑘 ≤ 1 − 𝑎 ⇒  𝑔´ ≥ 0  (14) 

نرخ رشد وشعرت پایدار اقتصااد، مادامرتاه ساهم سارمایه خارج شاده در سخاش        
1 ییا میاو تر کوچک، (𝑎𝑘) تحقرق − 𝑎 ساشد، نیبتبه 𝑎𝑘  همچنارن   سات. افزایش  ا

شود که مقدار تعادل  سرمایه صرف شده در سخاش تحقراق    نترجه م   9از معادله )
  است.کاهش    C) نیبت سه هزینه سنگاه 

شود که نرخ رشد وشعرت پایدار اقتصاد نیبت ساه   در این مدل نشان داده م 
(𝑎𝑘)  افزایش  است و(𝑎𝑘) گاری   تاسع  کاهش  از هزیناه سنگااه  یاا واساطه     خود

است. کارسرد این میوله در اینجا است که در یک سخش مال  کمتر توسعه یافته، سه 
گری سای، مقدار سرمایه اختصاص یافتاه ساه اساداعات     های واسطه دلر  وجود هزینه

سایاد  نارن  یاساد. همچ  تتنولوژیت  کاهش یافته و سناسراین رشد اقتصادی کاهش م 
 گاذاری در انباشات سارمایه    که سهم در آمد صرف شده سرای سرمایه توجه داشت

(s   کند که سرای یک  در این مدل ثاست فرض شده است. سناسراین، این مدل سران م


