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گذاری در  سازگاری سرمایه تحلیل 
   ایرانتوسعههای  مهرناب

 
 1اسفندیار جهانگرد : نویسنده

 
  چکیده

گذاری مورد نیاز برای دسـتیابی بـه اهـداف هـر برنامـه یکـی از                  بینی میزان سرمایه   پیش
ه بـه   ی و اعتبار اهداف برنامـه را بـا توجـ          ی که روا  استترین مسائل هر برنامه توسعه       مهم
ریـزی و    ثر در برنامـه   ؤمـ  گمان یکی از ابزارهای مفیـد و       بی .نماید بازگو می گیری آن    جهت
-گیـری از فـن داده       بهـره  ،گیری برای هدایت اقتصاد و کمک به مجریان اقتصـادی          تصمیم

 ماهیت تعادلی آن  ارائه یک الگوی ه سببیکی از کاربردهای مفید این الگو ب      .ستانده است 
به منظور بررسی پیامدهای اهداف تعیـین شـده بـرای     (Consistency Model) سازگاری

گـذاری مـورد     های اقتصادی و برآورد سرمایه     طرف تقاضای اقتصاد در مورد تولید فعالیت      
هـای   سـتانده سـال   - دادههـای  بدین منظور در این مطالعه با اسـتفاده از جـدول    .نیاز است 

شده  بینی ی مورد نیاز و پیش    ذارگ به بررسی میزان سازگاری سرمایه     1379و  1373،  1367
 سـازگاری   ۀ بازگوکننـد  ،پردازیم که نتایج    سوم و چهارم توسعه می     دوم، های اول،  در برنامه 

هـای توسـعه      چهارم توسعه نسبت به دیگر برنامه     بیشتر اهداف کمی تعیین شده در برنامه        
 .بعد از انقالب است

                                                 
   ejahangard@gmail.com طباطبایی                   عالمه عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه . 1
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 مقدمه . 1

های تحول در  از یک طرف زمینهدوم انقالب اسالمی  ۀبا پایان یافتن جنگ تحمیلی و شروع ده
 ضرورت بازسازی اقتصاد درهم شکسته کشور و ایجاد زمینه برای بهبود ،اقتصاد کشور و از طرف دیگر
ای با نیازهای توسعه  در این شرایط ایران در قالب برخورد مرحله. شدتر  وضع زندگی مردم نمایان

 برنامه توسعه کشور مدت را انتخاب کرد و عمالً ریزی میان رنامهجامعه و ضرورت توسعه کشور ابزار ب
، با 1372-1368برنامه  پنج ساله اول در دوره .  شروع شد1368های پنج ساله از سال  در قالب برنامه

 . انتخاب راهبرد آزادسازی اقتصادی آغاز شد
برنامه .  تهیه شد1378-1374اله  توسعه، برنامه دوم توسعه برای دوره پنج ساول       بعد از برنامه

های اعالم شده در اسناد آن، مبتنی بر آزادسازی اقتصادی  دوم توسعه کشور، مطابق اهداف و سیاست
 .سازی تهیه شد و خصوصی

مشکالت ساختاری گریبانگیر دو برنامه اول و دوم توسعه، نگاه اجتماعی به مسائا اقتصادی در 
الملل و بهبود روابط در اوپک و ارائه طرح سازماندهی اقتصاد  ط بینزدایی در رواب داخل و سیاست تنش

گیری سرمشق اصالح ساختار اقتصادی با رویکرد داخلی در برنامه سوم  ، منجر به شکل1377در سال 
توسعه اقتصاد «مبتنی بر رویکرد این برنامه با راهبرد اصالحات اقتصادی . شد) 1383-1378(توسعه 
گیری نظام جامع تأمین  رکت به سمت آزادسازی نظام اقتصادی همراه با شکلاز طریق ح» رقابتی

های مشارکت بخش  اجتماعی و اصالحات قانونی و نهادی و لغو انحصارات برای فراهم شدن زمینه
 .گری دولت طراحی و تدوین گردید خصوصی و کاهش تصدی

ی و رویکرد یی مبتنی بر محور دانارشد پایدار اقتصاد «اما تهیه و تدوین برنامه چهارم با سرمشق
 .ها متفاوت است  که از این بعد با سایر برنامهتهیه شد  در قالب چشم انداز بلندمدت اقتصادی»جهانی

گذاری شد  های مختلف سرمایه  انقالب میزان منابعی در بخشهای توسعه بعد از در طول برنامه
های مختلف  ا و شرایط متفاوت با رویکردهای فنی مختلف و در فض که این میزان منابع با روش

نظر  گذاری مورد دنبال این مسئله هستیم که آیا میزان سرمایهه در این مطالعه ما ب. اند بینی شده پیش
برای  های اقتصادی کشور بوده یا خیر؟ ها متناسب با ساختار فنی و تعامالت فعالیت در اهداف برنامه

نیاز را در هر برنامه  گذاری مورد  میزان سرمایهگیریم و بهره مینده ستا -این موضوع از الگوی داده
 .یمکن می  بررسی و تحلیلهای مختلف گذاری را در برنامه آوریم و میزان سازگاری سرمایه دست می هب
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 تحقیق روش  .2

 گیری برای هدایت اقتصاد و کمک به ریزی و تصمیم ثر در برنامهؤم گمان یکی از ابزارهای مفید و بی
دلیل ه یکی از کاربردهای مفید این الگو ب .ستانده است -گیری از فن داده مجریان اقتصادی بهره

 به منظور بررسی پیامدهای اهداف تعیین شده برای 1ماهیت تعادلی آن ارائه یک الگوی سازگاری
این  . استنیاز گذاری مورد آورد سرمایههای اقتصادی و بر طرف تقاضای اقتصاد در مورد تولید فعالیت

 .شود مطرح میموضوع به صورت زیر 
های گردش کاال و اجزای  ام جدول j به ترتیب، مبین عناصر ijY وijXکنیم که  ابتدا فرض می

  به ترتیب،  ،ijyوR وAچنین مهای اقتصادی و ه  گویای ارزش تولید فعالیتjXی و یتقاضای نها
هستند  یی و ترکیب اجزای تقاضای نها ضرایب فنی مستقیم و ماتریس معکوس لئونتیفۀدهند نشان

 .شوند که به صورت زیر استخراج می
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 .ی استی مبین مجموع بردارهای تقاضای نهاiY به معنی قطری بودن ماتریس و ^ که
ریزی شده و     عنوان اهداف برنامه  ه  ی ب یستانده با فرض وجود تقاضای نها      -دانیم که در الگوی داده     می

 .آید دست می هزیرب کاالها و خدمات قابل استحصال است که ازرابطه تولیدناخالص  ،عرضه عدم محدودیت
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 :خواهیم داشتگذاری تعریف ماتریس معکوس لئونتیف  در صورت جای
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ها وتولید ناخالص داخلی را با استفاده از  توان ارزش افزوده فعالیت سپس با استفاده از ضرایب فنی می

 .دست آورده رابطه زیر ب
)ˆ( ttj XAiXV ′−=  

 . بیانگر قطری بودن ماتریس ارزش تولید است       ^دیفی با عناصر واحد است و       دهنده بردار ر    نشان 'iکه  
ی در رابطه با مقـادیر  یبه این اعتبار برای بررسی پیامدهای اهداف تعیین شده برای مقادیر تقاضای نها        

 .ها مشخص باشد ها، الزم است که اهداف کمی برنامه تولید ناخالص و ارزش افزوده فعالیت
                                                 
١. Consistency Model 
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 میزان تولید ناخالص در     itXباشد و    i نسبت سرمایه به تولید در بخش        iKر  در این خصوص اگ   
 برابر با مقدار زیر t کل سرمایه مورد نیاز در ابتدای دوره زمانی         tK  باشند ،  t و در دوره زمانی      iبخش  

 .خواهد بود
it

i
it XKK ∑=

 
ـ        میزان سرمایه   ،δ با فرض وجود نرخ استهالک       ،بنابراین ه دسـت   گذاری ناخالص از رابطه زیـر ب

 .آید می
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 سوابق مطالعه .3
و ) 1365(ذوالنور را ستانده دو مطالعه  -گذاری با الگوی داده در ایران در خصوص سازگاری سرمایه

را ) 1366-1362( در مطالعه خود برنامه اول توسعه) 1365( که ذوالنور اند دادهانجام  )1376( گردجهان
 که  استنتیجه گرفته  وکردهبررسی  1351 و آمار سرمایه به تولید سال 1351ستانده  -با جدول داده

این  .این برنامه استبینی شده در  گذاری پیش برابر سرمایه  دوگذاری مورد نیاز برنامه تقریباً سرمایه
های  محدودیتهای به غیر از   دارای محدودیت، آنها اشاره نمودهمطالعه که نویسنده نیز به خوبی به

ستانده مورد استفاده و  -ستانده است که از جمله آنها به روز نبودن جدول داده -مختص الگوی داده
 .باشد همچنین آمار سرمایه می
گذاری در برنامه دوم توسعه پرداخته از   به ارزیابی سازگاری سرمایهکه )1376(در مطالعه جهانگرد 

 بانک مرکزی استفاده نموده که با توجه به دوره زمانی و شرایط حاکم بر اقتصاد 1367جدول سال 
ی ارزیابی برنامه دوم توسعه مناسب نبوده و همچنین جدول مزبور برای ا بر1367کشور در سال 

 تقریباًه وی در مقال .اشاره شده استبه این مورد  وی ۀوز نبوده که در مقالبرنامه دوم توسعه به ر
 ۀدست آمده که بازگوکننده بینی برنامه ب مورد پیشگذاری   برابر سرمایه3/1نیاز  گذاری مورد سرمایه

 ا مطالعهب) 1376(قیاس نتایج مطالعه جهانگرد  .گذاری است زمینه سرمایه عدم سازگاری این برنامه در
بینی شده در برنامه  گذاری مورد نیاز و پیش دهد که میزان اختالف سرمایه نشان می) 1365(ذوالنور 

توان در به روز بودن آمار نسبت  باشد که دلیل این امر را  می دوم برای تحقق اهداف برنامه کمتر می
عی افزایش تجربه تدوین  سرمایه به تولید مطالعه جهانگرد در قیاس با مطالعه ذوالنور و همچنین به نو
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تجربه کمتر همچنین  ، وریزی کشور  از انقالب اسالمی با توجه به رکود در امر برنامهپسبرنامه 
 و فضا و ثبات بیشتر در ،از تدوین برنامه پنجم و ششم عمرانی قبل از انقالبپس  انسانی نیروی

 .های جنگ تلقی نمود شرایط اقتصادی بعد از جنگ نسبت به سال
 

 آمار و اطالعات .4

ستانده  اقتصـاد   -  دادههای  جدول:از  عبارتندبرای مطالعه حاضر از دو نوع آمار اصلی استفاده شده که 
- داده هـای   در این باره جـدول    . توسعه بعد از انقالب   های   ی موجود در برنامه   یایران و آمار تقاضای نها    

  1367سـتانده سـال      -جـدول داده     .1379 و   1373،  1367هـای     سـال  هـای   ول عبارتند از جد   ستانده
 یا تجمیـع شـده      1توسط بانک مرکزی تهیه و تدوین شده که در این مطالعه به شش بخش همفزونی              

های ملی بانک مرکزی بـه        و آمارهای حساب   1367 با استفاده از جدول سال       1373جدول سال    .است
بهنگـام   1367دول سـال    های تجمیع شده جـ     در قالب بخش   تعدیل شده توسط نویسنده      RASروش  

هـای    مرکـز پـژوهش  1379 نیز از ماتریس حسـابداری اجتمـاعی سـال    1379جدول سال   .شده است 
 .مجلس شورای اسالمی اخذ شده است

 توسـعه اخـذ شـده       سومهای توسعه نیز از قوانین برنامه و الیحه برنامه           یی برنامه آمار تقاضای نها  
وجود در هر سال برنامه بـرای تبـدیل صـادرات از دالر بـه               مطالعه از نرخ ارز م    همچنین در این    . است

یل بـه قیمـت     د بـرای تبـ    OECDهای  هر برنامه نیز از شاخص قیمت کشور      ریال استفاده شده که در      
 .گرفتیمثابت بهره 

 
 نتایج تجربی .5

 از  سوم و چهارم توسعه به ترتیب     ، دوم،    های توسعه اول    گذاری در برنامه   برای بررسی سازگاری سرمایه   
 تعـدیل شـده   RAS به روز شده بـا روش      1373جدول    بانک مرکزی،  1367ستانده   - داده های  ولجد

ی ها  مرکز پژوهش  1379اری اجتماعی سال     که از  ماتریس حسابد     1379و جدول سال     توسط نویسنده 
 . که ماتریس معکوس لئونتیف جداول مزبور به شرح زیر استگردیدهمجلس اخذ شده استفاده 

                                                 
١. Aggregation 
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 1367 ماتریس معکوس لئونتیف  جدول تجمیع شده سال .1جدول 

کشاورزی فعالیت  نفت و گاز
صنعت و 
 معدن

برق و آب و 
 خدمات ساختمان گاز

 کشاورزی
٠/٠٠ ١/٢٠٢۴ ٠/٢١۶ ٠/٠٣ ٠/٠٩٢ ٠/٠٧٢۶ 

 نفت و گاز
٠/٠ ٠/٠٠٢ ١ ٠/٠٠١۴٠/٠٠١ ٠/٠٠١ ١ 

 صنعت و معدن 
٠/٠۶ ٠/٠٢۶ ١/۴٠/٣١ ٢٩۵ ٠/۵٠/١٧ ٩٩۴ 

  آب و گاز برق و
٠/٠١۴ ٠/٠١١ ٠/٠٠٧ ١/١٠١ ٠/٠١٣ ٠/٠٠١ 

 ساختمان 
٠/٠٠ ٠/٠٠١۴ ١/٠٠ ٠/٠٠٩ ٠/٠١۵ ٠/٠٠٩ 

 خدمات
٠/١٠۵ ٠/٢١ ٠/٢٣ ٠/٠١٩۵ ١/١ ٠/٢٩٩۴۵ 

 .دهبا محاسبات نویسن ٣.IELDB :خذأم
 

 1373ماتریس معکوس لئونتیف جدول تجمیع شده سال . 2جدول 

 کشاورزی فعالیت
نفت و 
 گاز

صنعت و 
عدنم  

برق و 
ساختمان آب و گاز

حمل و 
نقل و 

 ارتباطات
سایر 
 خدمات

 کشاورزی
١/١۶٠/٠٠٢٨ ٣١ ٠/٠٩۵٣ ٠/٠٠٩٢ ٠/٠۴٨٢ ٠/٠٢۵٠/٠٢١٢ ٣ 

 نفت و گاز
٠/٠٠١۶ ١/٠١۵ ٠/٠١٣٨ ٠/٣٣١۴ ٠/٠٠٧٣ ٠/٠٠۴ ٠/٠٠۵۶ 

 صنعت و معدن 
٠/٠١۵ ٠/٠٢٧ ١/٠٨٧۶ ٠/٠۵٨٢ ٠/۵١٨۶ ٠/٠ ٠/٢٢٣٧۵٠۶ 

 برق و آب و گاز 
٠/٠٠۴٠/٠٠١٢ ٣ ٠/٠٠۴٣ ١/٠۴۵۶ ٠/٠٠٣٧ ٠/٠١١٢ ٠/٠٠٣٩ 

 ساختمان 
٠/٠٠٢ ٠/٠٠٠١۵ ٠/٠٠٠٧ ٠/٠٠١۴ ١/٠٠٠٧ ٠/٠٠٢ ٠/٠٠٠٨ 

حمل و نقل و 
 ارتباطات

٠/٠١۴۶ ٠/٠١۶٣ ٠/٠١٧٩ ٠/٠١٧٨ ٠/١٩٣۴ ١/٠٨٠۶ ٠/٠١١٩ 
 سایر خدمات

٠/٠٠٩٢ ٠/٠٢٩١ ٠/٠٣۴٧ ٠/٠٢٢۵ ٠/١۴٨٩ ١/٠ ٠/١١٨٧۵٠٩ 
 .دهمحاسبات نویسن: خذأم
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 1379ماتریس معکوس لئونتیف جدول تجمیع شده سال . 3جدول 

 کشاورزی فعالیت
نفت و 
 گاز

صنعت و 
 معدن

برق و 
ساختمان آب و گاز

حمل و 
نقل و 

 ارتباطات
سایر 
 خدمات

٠/٠٠٠٢ ١/١٩٨٩ کشاورزی ٠/٠٧۵٨ ٠/٠٢٠٣ ٠/٠٣١٩ ٠/٠١۵٠/٠١٣ ٣۴ 
١/٠٠۴۶ ٠/٠٢٢١ نفت و گاز ٠/٠٣٨٨ ٠/١۶٨٩ ٠/٠۶٢٩ ٠/٠١٩ ٠/١٧٨٨۶ 

صنعت و معدن  ٠/٠۵۵ ٠/٠٠٢٨ ١/٣٢٢٩ ٠/٢١٩۶ ٠/۵٢٧ ٠/١٨۴۶ ٠/٠۶۴٧ 
٠/٠٠٠١ ٠/٠١٣٩ برق و آب و گاز  ٠/٠٠٩۴ ١/٠۴٧ ٠/٠٠۵١ ٠/٠٠۵٠/٠٠ ٣۶٩ 

٠/٠٠٠٧ ٠/٠٠١١ ساختمان  ٠/٠٠۵٨ ٠/٠١٨ ١/٠٠٣٧ ٠/٠٠۵٠/٠٠ ٣۵٨ 
حمل و نقل و 

٠/٠٠١۵ ٠/٠۶٠٩ تارتباطا ٠/٠٩٩۶ ٠/١٣۵ ٠/٣١٣٣ ١/١٣١۴ ٠/٠٣٢٧ 
٠/٠٠٢٨ ٠/٠٧٠۵ سایر خدمات ٠/١٣٠٨ ٠/١٨۴ ٠/١۶٢١ ١/٠٩١ ٠/١٩٨٩ 

 .1379برگرفته از ماتریس حسابداری اجتماعی سال : مأخذ

ی متشـکل از  یهـای توسـعه عناصـر تقاضـای نهـا      برای بررسی پیامد اهداف تعیین شده در برنامه 
ف مذکور این   های مختل  در برنامه  که   استگذاری و صادرات الزم      مصرف خصوصی و دولتی و سرمایه     

هـا میـزان صـادرات بـا         یک از برنامه   در هر  .اند  آمده 7 تا   4 های  ند که در جدول   هستاهداف مشخص   
به  OECDها به ریال تبدیل شده و با استفاده از شاخص قیمت  بینی در برنامه   استفاده از نرخ ارز  پیش     

 .ده استقیمت ثابت مورد استفاده در همان برنامه تبدیل ش
 

 )1372-1368(ی اقتصاد ایران در برنامه اول توسعهیاجزای تقاضای نها .4جدول 
 1367میلیارد ریال به قیمت ثابت : واحد 

  ١٣٧٢  ١٣٧١  ١٣٧٠ ١٣۶٩ ١٣۶٨  ١٣۶٧  شرح
 ١٧۴٨۵ ١٣٢١۶١٣۵۶٠١۴١٩١١۵١٣٧١۶٢۴۵  های مصرف خصوصی هزینه . 1
 ٣۴٨٨ ٣٢۶٩ ٣١٠٧ ٣٠٢١ ٢٧٧٢ ٢٨٩٠  هزینه مصرف دولتی. 2
 ۵۶۶٣ ۵۵٩۶ ۵۶١٠ ۵۴۵١ ۴١٣٢ ٣٢۶٨  سرمایه گذاری ناخالص داخلی. 3
 ٣٠٨٩ ٢٩١٧ ٢٨۶٩ ٢٧۴٢ ٢٣۴٣ ١٧٣٩ * غیردولتی. 3-1
 ٢۵٧۴ ٢۶٧٩ ٢٧۴١ ٢٧٠٩ ١٧٨٩ ١۵٢٩ ** دولتی. 3-2

 ٢١۴٧۴ ١٠٨٩٣١٢٣٢٧١۴٠۴٢١۶٠٩٢١٨۵۴٣ )میلیون دالر(صادرات 
   .خصوصی و سیستم بانکیانداز  غیردولتی شامل پس *

 .های دولتی شامل بودجه عمرانی و منابع بنگاهدولتی ** 
 .قانون برنامه اول توسعه :خذأم
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 ) 1378-1374(ی اقتصاد ایران در برنامه دوم توسعهیاجزای تقاضای نها .5جدول 
 1361میلیارد ریال به قیمت ثابت : واحد

 ١٣٧٨ ١٣٧٧ ١٣٧۶ ١٣٧۵ ١٣٧۴ ١٣٧٣ سال
١٠٠۶۴ ٩۶٧٧ ٩٢٨٧ وصیمصرف خص ١٠۴۶١٠٨٨ ٧۶ ١١٣٢١ 

 ١٧٢٧ ١٧۴١ ١٧۵٧ ١٧٧٣ ١٧٨٩ ١٨٠۵ مصرف دولتی
 ٣٠۵۶ ٢٩٢٨ ٢٨٠۶ ٢۶٩٢ ٢۵٨٣ ٢٢۶٣ گذاری سرمایه

١٣٩٠۶ ١٣۴۶٠ )میلیون دالر(صادرات نفت ١۴٣٧٩ ١۴٨۶١ ٨۵١ ٣٧٣۵٨٩۶ 

)دالر میلیون(یرنفتیغ تاصادر ۴١٢٠ ۴۴۶۵ ۴٨۴٠ ۵٢۴٧ ۵۶٨٨ ۶١۶۵ 

 . برنامه دوم توسعهقانون: أخذم
 

 )1383-1379(ی اقتصاد ایران در برنامه سوم توسعهیاجزای تقاضای نها .6جدول 
 1378میلیارد ریال به قیمت ثابت : واحد

 ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ سال

٢۶٨٣٨٢ مصرف خصوصی ٢٧٧٣٠٢ ٢٨۶۶٢٩ ٣٣۶۶٣٠٧ ٩٢۴٣١٨٩٣ ٧٢۵ 

 ۶٠٩٨۶ ۵٩٨٢۶ ۵٧٨٠۵ ۵۶٩٣٧ ۵٧١٢٨ ۵٣٨۴٣ مصرف دولتی

١٠٠١٩٧ ٩۴۶١٢ گذاری سرمایه ١١ ١٠٧١٠٩۴١٢٣٨ ٩٠٧۵١٣٣ ٣۵٧۶ 

 صادرات  کاال و خدمات
 )میلیون دالر(

١٨١۵١٨ ٢۴١۴ ١٩۵٢٣٨ ٢٢٧٩٧ ٢١٠٧٩ ٠٠۵٧ 

 . برنامه سوم توسعهقانون: خذأم
 

 )1388-1384( دربرنامه چهارم توسعه اقتصاد ایران ییتقاضای نها اجزای .7جدول 
 1381ال به قیمت ثابت میلیارد ری: واحد

 ١٣٨٨ ١٣٨٧ ١٣٨۶ ١٣٨۵ ١٣٨۴ ١٣٨٣ سال
 ٨٠٠۶١۶ ٧۴۵٣٢٢ ٧٠٠۴۴۴ ۶۶١٧٠٧ ۶٢٧٢٣٣ ۵٩٨٢۶٧ مصرف کل

گذاری سرمایه ۴٧٨٣۴٧ ۵٢۴٣٨۶ ۵٧٣۴٨۶ ۶٢٩٢۴٨ ۶٩۴٩۴٧٧٣٢٣ ٧۵ 
 صادرات

)میلیون دالر( ٣ ٣٢٧٢٨ ٣١١٨٩ ٣٠٢٧٣۴٣ ٢٣٩۶۶٣۴ ٣٨٠٨٢ 

 . برنامه چهارم توسعهقانون :خذأم
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ی یگذاری مورد نیاز فرض شده که ترکیب اجزای تقاضـای نهـا   برای محاسبه سرمایه  برنامه   هردر  
 مبتنی بر سال پایه برنامـه        استفاده شده که عمدتاً    ستانده   - در طول برنامه مطابق ترکیب جدول داده      

ه  ب 1379سال  ستانده   - که از  جدول داده     نیست در مورد برنامه چهارم صادق        و این مسئله صرفاً    است
 .بهره گرفتیمستانده به روز  - جدول دادهنبوددلیل 

رونـد   تعیینستانده، در مقایسه با یک الگوی پویا،         -های اصلی الگوی ایستای داده     یکی از ویژگی  
 ایـن امکـان وجـود دارد کـه مقـادیر از قبـل               ،بنـابراین . باشـد   برونزا مـی  گذاری به طور     زمانی سرمایه 

ای مورد نیاز برای تحقـق اهـداف برنامـه سـازگار             گذاری با منابع سرمایه    مایهشده برای بردار سر    نتعیی
د و  شـو ای مورد نیاز محاسبه      الزم است میزان منابع سرمایه       به منظور بررسی میزان ناسازگاری،    . نباشد

گـذاری از قبـل      با میزان سـرمایه      ،با فرض مشخص بودن نرخ استهالک         ،وند زمانی سرمایه  تغییر در ر  
 .شودمقایسه   ین شده،تعی

ارقام مربوط به      گذاری مورد نیاز برای تحقق اهداف برنامه،       ای یا سرمایه   برای برآورد منابع سرمایه   
در ایـن مطالعـه از       .ستانده مورد نیاز است    - داده  ولاهای جد  نسبت سرمایه به تولید متناسب با فعالیت      

 برای تعیین نسبت سرمایه به      )1382( تصاد کالن  و مطالعات دفتر اق    )1377(  و دیگران  مطالعات امینی 
 از شاخص مزبور در سال پایه هر برنامه استفاده گردد که بر آن بود تا سعی که عمدتاً تولید استفاده شد

 .به شرح جدول زیر است
 

 های پایه های اقتصادی در سال نسبت سرمایه به تولید فعالیت .8 جدول
 های توسعه برنامه

کشاورزی سال ت وگازنف
صنعت و 
 معدن

آب و 
برق و 
ساختمان گاز

حمل و نقل 
*خدمات و ارتباطات

١٣۶٧ 31/0  16/1  90/0  15/8  26/0  - 82/1  

١٣٧٢ 32/0  46/0  14/1  87/4  36/0  67/3  68/1  

١٣٧٨ 36/0  60/0  46/1  19/5  33/0  09/4  22/2  

١٣٨٠ 43/0  67/0  43/1  19/5  33/0  09/4  78/1  

نقل و ارتباطات را  ها حمل و های خدماتی است و در بقیه سال کل بخششامل  1367تنها در سال  *
 .شود شامل نمی



 های توسعه ایران رنامهگذاری در ب سازگاری سرمایهتحلیل  40

 و مطالعـه امینـی  و   )1382(در این مطالعه نرخ استهالک  مطابق مطالعـات دفتـر اقتصـاد کـالن     
 . درصد درنظر گرفته شد4/4 معادل )1377(دیگران 

گذاری مورد نیاز متناسب با      زان سرمایه توسعه اول تا چهارم می    های    در همه برنامه   9مطابق جدول   
گاری الزم را  نداشته و چنانچـه مشـخص اسـت            ، هماهنگی و ساز   ها گذاری مورد هدف برنامه    سرمایه
و اسـت   بینی شده    گذاری پیش    برابر سرمایه  4/2از در برنامه اول به طور میانگین      گذاری مورد نی   سرمایه

 برابـر  2/1بـه   برابـر برنامـه اول   4/2ولی میزان  آن از       این اختالف همچنان در برنامه دوم وجود دارد       
های اول و دوم توسعه بوده       گذاری در برنامه   ها گویای کم برآوردی سرمایه     یابد که این نسبت     تقلیل می 

 و  برآوردهـا  مقایسـه    .شـود  مشاهده می   به نوعی دیگر   چهارم توسعه سوم و   این مسئله در برنامه     . است
گذاری مـورد     این مسئله است که سرمایه     بیانگر در این دو برنامه      ریاگذ  سرمایه اهداف برنامه در زمینه   

گـذاری      سـرمایه  ، دیگر بیانبه  است؛  بینی شده در برنامه      گذاری پیش    از میزان سرمایه   کمتر آنها در   نیاز
 گـذاری مـورد نیـاز  بـرای تحقـق            از سرمایه  بیشتر توسعه   چهارمهای سوم و     بینی شده در برنامه    پیش

 .باشد اهداف برنامه می
در اینجا باید به یک نکته توجه نمود و آن هم فرض نرخ استهالک سرمایه در اقتصاد ایران است                   

 امـا   . درصد در نظر گرفته شـد      4/4  تجربی در ایران معادل     برخی مطالعات  اساس برکه در این مطالعه     
 یهـا  بینـی شـده در برنامـه       گذاری پیش  گذاری مورد نیاز و سرمایه     های بین سرمایه   با توجه به اختالف   

 د نتایج مطالعـه بـه     ش که مشخص    بررسی کردیم حتی تا صفر درصد     را   کاهش نرخ استهالک     ،توسعه
 این بدین مفهـوم اسـت کـه اگـر نـرخ اسـتهالک صـفر                .فرض نرخ استهالک چندان حساس نیست     

ناسـازگاری و   «باز هم    ،باشد فرض شود که در این صورت نیازی به جبران سرمایه مستهلک شده نمی            
تـا   اول های توسـعه   بینی شده در برنامه گذاری پیش گذاری مورد نیاز و سرمایه   سرمایه »عدم هماهنگی 

 مصـداق   آن چنـان   ایران وجود خواهد داشت ولی این موضوع در خصوص برنامـه دوم توسـعه                چهارم
 .ندارد
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 های توسعه برنامهذاری گ با سرمایه  ، نیازذاری موردگ مقایسه سرمایه .9جدول 
 بعد از انقالب

                     
 برنامه  شماره عنوان

:  مقدار 
 میلیارد ریال

 1نسبت 
 2به 

۴/٢ ١٢۴۵٠ 1367بت برنامه اول توسعه به قیمت ثا ١ گذاری مورد نیاز سرمایه میانگین   
گذاری در برنامه  سرمایه میانگین  ٢   ۵١٩٧  - 
٢/١ ٣٢٩۶ 1361برنامه دوم توسعه به قیمت ثابت  ١ گذاری مورد نیاز سرمایهمیانگین   
 -  ٢٧۵٢   ٢ گذاری در برنامه سرمایهمیانگین 
٨/٠ ٨٩۵٩٠ 1378برنامه سوم توسعه  به قیمت ثابت  ١ گذاری مورد نیاز سرمایهمیانگین   

گذاری در برنامه سرمایهمیانگین   ١١١   ٢۵١٧  - 
۶/٠ ۴٣۵٠٧۵ 1381برنامه چهارم توسعه به قیمت ثابت  ١ گذاری مورد نیاز سرمایهمیانگین   

 - ٧٣۴٩١١  ٢ گذاری در برنامه سرمایهمیانگین 

 .های توسعه محاسبات محقق و قوانین و لوایح برنامه :خذأم
 

  برخـی  گذاری برای تحقـق اهـداف      بینی سرمایه   این نوع ناسازگاری در پیش     تادناتفاق اف اما دلیل   
باعث  که هر برنامه با توجه به شرایط و فضای خود            توان در چند زمینه کلی مطرح نمود        را می  ها برنامه

 .بینی شده خود بوده است حقق اهداف پیشگذاری برای ت سازگاری سرمایهنا
 یکـی  .کنـیم  مـی  بـه دو گـروه تقسـیم    هـا را   ، برنامـه نتـایج حاصـله  ای ارزیابی  بردر این مطالعه 

 .های سوم و چهارم توسعه های اول و دوم توسعه و دیگری برنامه برنامه
ن مـدیریت و     سـازما  هـای   هـای اول و دوم بـر اسـاس گـزارش            طور که اشاره شـد برنامـه       مانه
 سمت آزادسازی اقتصادی بـوده ولـی   های بازسازی اقتصاد کشور و حرکت به      ریزی کشور برنامه   برنامه
برنامـه سـوم    محور اصـلی    ند که   هستهای اصالحات ساختاری     های سوم و چهارم توسعه برنامه      برنامه
برنامه چهارم اصـالحات سـاختاری و        و ،1گیری  اقتصاد رقابتی و اصالحات داخلی اقتصاد کشور         جهت

 .باشد ی محور با رویکرد جهانی مییرشد مبتنی بر  اقتصاد دانا

                                                 
 .،گزارش اقتصادی و نظارت بر سه سال اول برنامه سوم توسعه)1382(ریزی کشور  سازمان مدیریت و برنامه. 1
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سـنجی و براسـاس     های اول و دوم توسعه مبتنی بر الگـوی اقتصاد          های برنامه  بینی همچنین پیش 
 برنامه چهارم توسـعه  . استلحاظ شده باشد که این مسئله در برنامه سوم هم به نوعی  روند گذشته می  

 فقـط ده شده و     بنا نها  1انداز نگری در چارچوب تحقق اهداف چشم      گذاری و آینده    مبتنی بر هدف   عمدتاً
 و اهـداف اصـلی      های اقتصادسنجی سود جسته اسـت      در تبیین بررسی ادامه روند وضع موجود از الگو        

های داخلی کشور و همچنـین        ظرفیتگذاری با توجه به        همانند رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و سرمایه      
 تعیـین    و ترکیـه   های در حال توسعه هماننـد مـالزی       برخی کشور کنونی   آمد سرانه در به سطح    نرسید
 .)1383 دفتر اقتصاد کالن،( اند شده

ذاری کمتـر از مقـدار    گـ   مه اول و دوم توسعه سرمایه     ادهد که در برن    نتایج این مطالعه نیز نشان می     
قـدار مـورد نیـاز      گـذاری بیشـتر از م       توسـعه سـرمایه     و چهارم  مورد نیاز دیده شده ولی در برنامه سوم       

 1379ستانده سال    -برنامه چهارم با در نظرگرفتن این موضوع که جدول داده           در .استبینی شده    پیش
ـ     ه  بتوان   می برخی از آن را      بر مبنای برنامه چهارم  به روز نبوده  لذا            روز ه  عنوان خطای محاسبات و ب

 هـای توسـعه را    گذاری در برنامه ناسازگاری سرمایهدالیل  به طورکلی    . نمود قلمدادنبودن مبانی آماری    
 .توان به شرح زیر دانست میاشاره شده با توجه به دو گروه 

 ها؛ بینی اهداف کمی برنامه بعد فنی و تکنیکی  پیش) الف
 ها؛ بینی اهداف برنامه  فضا و شرایط اقتصادی پیش)ب
 ؛ و فروض آنهابینی های پیش ها با روش ی برنامها عدم تطابق ساختار و محتو)ج
 .ی در اقتصاد ایرانمحبوس شدن سرمایه  فیزیک) د

 
 های اول و دوم توسعه  برنامه) الف

، بـا انتخـاب راهبـرد       1372-1368برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دوره            
گـذاری دولـت در زمینـه         هدف اصلی این  برنامه این بود که بـا سـرمایه           . آزادسازی اقتصادی آغاز شد   

هـای موجـود، رونـدهای منفـی         بـرداری حـداکثر از ظرفیـت       و بهـره  بازسازی خسارات جنگ تحمیلی     
اقتصادی حاکم را به نفع ایجاد رشد اقتصادی در کشور تغییر دهد و بستر تداوم رشد در آینده را فراهم                    
                                                 
١. Vision 
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هـای   ترین نیازهای توسعه ملی به حساب آمد و سیاسـت          ، رشد اقتصادی از اساسی    جهتدر این   . نماید
دهد که در بین      نتایج مطالعه حاضر نشان می     .ش تولید در دستور کار قرار گرفت      ثر بر افزای  ؤاقتصادی م 

 مربوط به برنامـه اول توسـعه        گذاری سرمایههای توسعه بعد از انقالب  بیشترین خطای تخمین           برنامه
 .است

فضا و شرایط حاکم بر تدوین برنامـه اول توسـعه شـرایط اتمـام جنـگ تحمیلـی و اضـمحال ل                        
های جنگ بود کـه منجـر        لید در اثر جنگ و تحریم اقتصادی کشورهای پیشرفته در سال          های تو  بنیان

متوسـط رشـد    طبق مستندات برنامه دوم توسعه،       .گذاری شده بود   به روند چندین ساله کاهش سرمایه     
بینی شده برنامـه      درصد بوده که از رقم پیش      3/13ل  های برنامه او   ذاری در طول سال   گ  ساالنه سرمایه 

ایـن مسـئله در   ). 1372 ،جلـد یـازدهم       ،مستندات برنامه دوم  (است   در صد بوده بیشتر      6/11ود  که حد 
 که البته همچنان رشد اقتصادی مـورد        استگذاری    مطالعه گویای کم برآوردی سرمایه     یید نتایج این  أت

 .رددالیل خاص خود را دا گذاری محقق نشد که این موضوع نیز نظر برنامه با این افزایش سرمایه
 1364-1338 برای دوره    1 یک الگوی سه شکافه     مبتنی بر  از بعد فنی و تکنیکی الگوی این برنامه       

دلیل در نظرگـرفتن  ه این مدل ب . مربعات معمولی برآورد گردیده استلطراحی شده که به روش حداق 
 .بوده استهر دو طرف عرضه و تقاضا  ترکیبی از دیدگاه کینزی و نئوکالسیکی 

صـنایع مصـرفی و        ،هـای کشـاورزی، نفـت و گـاز         گذاری برای بخش    امه توزیع سرمایه  در این برن  
 گـذاری  سرمایهحمل و نقل و سایر خدمات  برآورد شده که   آب و برق،  ساختمان، مصرفی،ای و    واسطه

 دولـت در    گـذاری   سـرمایه همچنین تابعی برای     .ها حاصل شده است    گذاری  سرمایهکل از مجموع این     
 بخـش دولتـی از      گـذاری   سـرمایه  بخـش خصوصـی نیـز بـا کسر         گـذاری   سـرمایه شـده و    نظر گرفته   

 . کل به صورت پسماند محاسبه شده استگذاری سرمایه
 در این برنامه مبتنی بر اصل شتاب  بوده که در برخـی مـوارد ایـن موضـوع         گذاری  سرمایهالگوی  

دوره   درگـذاری  سـرمایه ها و  ش ارزش افزوده بخ متغیرهای توضیحی الگوها عمدتاً    .رعایت نشده است  
هـا در نظـر      یی برای بخـش   های ریاضی متفاوتی به صورت خطی و نما        ها هستند و فرم    قبل آن بخش  

 .گرفته شده است
                                                 
١.Three Gap Model 
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 در این برنامه هر چند بر مبنای اصل شتاب طراحی شده ولی متناسب با شرایط      گذاری  سرمایهتابع  
هـای بـازار    و بدین مفهوم ضمنی است کـه متغیر       ه شده   اقتصاد ایران مستقل از بازار پول در نظر گرفت        

 .اند ثیری نداشتهأ کشور تگذاری سرمایهیند آپولی بر فر
باشـد و     دولتی معادل بودجه عمرانی تلقی شده که چندان صحیح نمـی           گذاری  سرمایهدر این الگو    

 بـدین   ،ه اسـت   کل و دولتی در نظر گرفته شد       گذاری  سرمایهعنوان پسماند   ه   خصوصی ب  گذاری  سرمایه
 . ندانسته استصحیح را 1 موضوع جانشینی جبری،بدون هیچ استدالل علمی که مفهوم

.  تهیه شد1378-1374برنامه دوم توسعه برای دوره پنج ساله  بعد از اتمام برنامه اول توسعه،
زی ساهای اعالم شده در اسناد آن، مبتنی بر آزاد برنامه دوم توسعه کشور، مطابق اهداف و سیاست

ترین اهداف  نیز رشد و توسعه اقتصادی از اصلیدر این برنامه . سازی تهیه گردید اقتصادی و خصوصی
های توسعه بعد از انقالب در  دهد که سازگاری در برنامه نتایج این مطالعه نشان می. تلقی شد کشور

 .ها کمتر است برنامه دوم توسعه از برنامه اول بهتر ولی نسبت به سایر برنامه
 گذاری سرمایه از عبارتند گذاری سرمایهخصوص  درالگوی این برنامه   از لحاظ فنی و تکنیکی،

 ،ارتباطات  حمل و نقل،  ساختمان،  آب و برق،  نفت و گاز،  صنعت و معدن، های کشاورزی، بخش
 .ها تشکیل شده است  بخشگذاری سرمایه کل از مجموع گذاری سرمایه که ،مستغالت و سایر خدمات 

ها در زمان متغیر وابسته و همچنین با یک   ارزش افزوده بخشمتغیرهای توضیحی الگو عمدتاً
 در این برنامه هم از بازار پول مستقل فرض شده گذاری سرمایه با وقفه هستند و گذاری سرمایهوقفه و 
واریانس   و خطای تصریح  دارای مشکل خود همبستگی،  مذکور عمدتاًگذاری سرمایهالگوهای  .است

 .ندهستهمسانی نا
های برنامه   موجود در سالۀهای بالاستفاد برداری از ظرفیت دلیل بهرهه در برنامه دوم توسعه ب

 در نتیجه نیل به رشد اقتصادی مطلوب در این برنامه، ؛، از روند رشد اقتصادی کشور کاسته شداول
تشکیل   ق اسناد برنامه سوم توسعه،مطاب .بود های جدید اقتصادی  در زمینهگذاری سرمایهمستلزم 

با کاهش نرخ سود واقعی همراه های اولیه برنامه  دلیل تورم شدید در ساله سرمایه در برنامه دوم ب
د و شرایط عدم اطمینان زیادی را برای کاهش روند ش یانداز خصوص اهش پسک به منجر

  .)1378 مستندات برنامه سوم،( وجود آورده  بگذاری سرمایه
                                                 
١. Crowding out 
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  سوم و چهارم توسعههای  برنامه)ب
مشکالت ساختاری گریبانگیر دو برنامه اول و دوم توسعه، نگاه اجتماعی به مسائل اقتصادی در داخل 

اقتصاد در الملل و بهبود روابط در اوپک و ارائه طرح ساماندهی  زدایی در روابط بین و سیاست تنش
اقتصادی با رویکرد داخلی در برنامه سوم گیری سرمشق اصالح ساختار  ، منجر به شکل1377سال 
های  ترین ویژگی برنامه سوم توسعه، شناخت چالش  مهم،از این رو. گردید) 1383-1378( توسعه

بر .  و سعی در فراهم ساختن الزامات تحقق توسعه پایدار گردید،اساسی فرآیند توسعه اقتصادی کشور
از طریق » توسعه اقتصاد رقابتی«ی مبتنی بر رویکرد این اساس این برنامه با راهبرد اصالحات اقتصاد

مین اجتماعی و اصالحات أگیری نظام جامع ت سازی نظام اقتصادی همراه با شکلحرکت به سمت آزاد
ای مشارکت بخش خصوصی و کاهش ه قانونی و نهادی و لغو انحصارات برای فراهم شدن زمینه

 .)1383 کالن، صاددفتر اقت( گری دولت طراحی و تدوین گردید تصدی
 بیشتر از میزان  سومبینی شده در برنامه  پیشگذاری سرمایهنتایج این مطالعه میزان براساس 

 .برنامه است  درگذاری سرمایه که به مفهوم بیش برآوردی  مورد نیاز بودهگذاری سرمایه
بینی  پیش ر این برنامه با استفاده از الگوی اقتصادسنجی اقدام بهد از بعد فنی و تکنیکی،

 تابعی از تولید ناخالص داخلی و واردات ، کلگذاری سرمایه شده که در الگوی آن گذاری سرمایه
 این است که رالگوی مذکو وارد شده به ایراد . است1376-1340 برای دوره ای واقعی سرمایه

عنوان یک  هتواند ب شود و نمی  تلقی میگذاری سرمایه از یای وارداتی خود قسمت کاالهای سرمایه
گذارد   با یک وقفه بر رشد اقتصاد و تولید اثر میگذاری سرمایه نیزالگو وارد شود و  متغیر توضیحی در

 مستقل از بازار گذاری سرمایههمچنین در این الگو نیز  .شده استنتوجه این مورد به که در این الگو 
 .باشد مه سوم دچار خطای تصریح می برناگذاری سرمایه بنابراین الگوی .پول در نظر گرفته شده است

 بیشتر از هدف برنامه  بسیارگذاری سرمایه ۀدر این برنامه عملکرد چهار سال اول برنامه در زمین
مورد نظر برنامه محقق نشده است و رشد متوسط ساالنه درصد  6است ولی متوسط رشد اقتصادی 
 مطالعه حاکی از بیش برآوردی ایننتایج  .باشد  درصد می6/5چهار سال اول برنامه معادل 

عملکرد رشد  و گذاری سرمایه که با توجه به عملکرد باالی است برای این برنامه گذاری سرمایه
 »محبوس کردن سرمایه فیزیکی«  پدیدهتر از هدف برنامه باید اذعان نمود که  اقتصاد ایران به پایین

دلیل ه رسمی بهای  مطابق برخی گزارش گذاری سرمایهی یهای برنامه سوم رسیده و کارا در سال
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دلیل ه  فیزیکی بگذاری سرمایه و از  کاهش یافتهICORوری سرمایه و افزایش شاخص  کاهش بهره
 جرایاعدم   به مدیریت ناکارامد اقتصادی و که عمدتاًشود  نمی استفاده مطلوببرخی عوامل مکمل

نیز مین اجتماعی و أتشکیل نظام جامع تهای اصلی برنامه سوم همانند لغو انحصارات و برخی محور
 و همچنین غالب بودن  )1382 ریزی کشور، سازمان مدیریت و برنامه(سازی  روند کند خصوصی 

 1.دشو  اقتصادی مینظاممدی کل اگردد که منجر به ناکار می  دولتی  در ایران  برگذاری سرمایه
،  بیشترگذاری سرمایهند که ک وز می زمانی  بر2 به تعبیر کالسکی»محبوس شدن سرمایه«پدیده 

 ممکن گذاری سرمایهافزایش   در چنین وضعیتی،. )1382  ، کارشناس( به افزایش تولید نگردد منجر
کنندگان  و به نفع  تولید نامطلوب درآمدها به زیان صاحبان سرمایه و تولید باز است باعث بورس بازی،

ن وضعیت که در حال حاضر در اقتصاد ایران با افزایش ای. اقشار بازرگان، بازده منفی به بار آورد
دلیل نبود عوامل مکمل  ه های اخیر اتفاق افتاده ب افزایش قیمت نفت طی ساله سبب  بگذاری سرمایه

 .باشد و کندی انجام اصالحات اقتصادی مهم و عمده  مورد توجه در برنامه سوم  توسعه می
 چارچوب در برنامه سوم در گذاری سرمایه برآوردی یکی دیگر از موضوعاتی که در زمینه بیش

 برنامه اصالح ۀ دیده نشده مقولگذاری سرمایهاهداف کیفی دیده شده ولی در مسئله هدف کمی 
 ه بیانب .شود  دیده نمیاقتصادسنجیی   برنامه سوم است که در قالب الگوۀساختار داخلی همه جانب

 .ه استنشدتوجه  در برآوردهای الگوی آن گذاری سرمایهی یوری سرمایه و کارا  بهرهی ارتقا،دیگر
های قانون اساسی،  ها و الزامات ناشی از آرمان اما تهیه و تدوین برنامه چهارم با توجه به ضرورت

وری اخصوص فنه های نو ب وریاالمللی، فضای نوین اقتصاد جهانی، تحوالت علمی و فن تحوالت بین
                                                 

علت عمده ناکارامدی کشورهای نفت خیز عربی  را بـاال بـودن سـهم               ) 2003( مارتین و ارتادی     - ی   -ساال. 1
در ایـران نگـاه گـذرا و سـطحی بـه آمارهـای              . اند  گذاری دولتی نسبت به بخش خصوصی قلمداد نموده         سرمایه
له از آنجـا    ئن سهم بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی  است کـه ایـن مسـ               گذاری حاکی از باال بود      سرمایه

گذاری خصوصـی      سرمایه ۀهای ملی در زمر     های دولتی در حساب     گذاری  شرکت    گیرد که آمار سرمایه     نشأت می 
گـذاری    لذا باید توجـه نمـود کـه ماهیـت سـرمایه           . کند  شود و محقق را در ابتدای امر دچار مشکل می           تلقی می 

گذاری خصوصی در ادبیات اقتصادی نیست و عمـدتاً           های ملی ایران  همان ماهیت سرمایه         حساب خصوصی در 
گذاری خصوصی  نیـز مشـهود         های دولتی یا عمده سرمایه      ناکارامدی موجود در بخش عمومی دولت در شرکت       

  .باشد می
٢. Kalecki, ١٩٧٢ 
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گذاری،   اجتماعی کشور در مرحله کنونی از جمله رشد سرمایه-صادیهای توسعه اقتزاطالعات و نیا
های دانایی با  لفهؤتولید و اشتغال و در بلندمدت برپایی اقتصادی توانمند، پویا و بالنده و متکی بر م

 مستلزم داشتن - به ویژه نفت خام-جای صدور مواد و کاالهای نخستین هدف تحقق صادرات انبوه به
ه  تلقی شد1 نسبت به تحوالت پیش رو و ترسیم چشم انداز آینده در افق بلندمدترویکردی منطقی

 در قالب »ی و رویکرد جهانییرشد پایدار اقتصادی مبتنی بر محور دانا« و این برنامه با سرمشق است 
 .)1383دفتر اقتصاد کالن ،(دوین شده است  و تهیهتانداز بلندمدت اقتصادی  چشم

نگـری در    گـذاری و آینـده       مبتنـی بـر هـدف      د برنامه چهارم توسعه عمـدتاً     شهمان طور که اشاره     
سی ادامـه رونـد وضـع موجـود از           در تبیین برر   انداز بنا نهاده شده و صرفاً      چارچوب تحقق اهداف چشم   

های اقتصادسنجی سود جسته اسـت و اهـداف اصـلی هماننـد رشـد اقتصـادی، نـرخ بیکـاری و                      الگو
چنین رسیدن به سطح درآمـد سـرانه کنـونی          های داخلی کشور و هم      فیتظر با توجه به     گذاری  سرمایه

های  اند که با دیگر برنامه     گذاری شده   هدف ...وبرخی کشورهای در حال توسعه همانند مالزی و ترکیه          
 .باشد  متفاوت مینظراز انقالب از این  کشور بعد

با توجه به شرایط اقتصاد  شد ذکرطور که  در مورد اهداف کمی در برنامه چهارم توسعه همان
 4/8ویژه بازار کار با توجه به عرضه و تقاضای نیروی کار برای دستیابی به نرخ بیکاری ه داخلی ب
  درصد8 مالزی و ترکیه رشد اقتصادی 1990های اواخر دهه   دستیابی به درآمد سرانه سالنیزدرصد و 

وری کل عوامل   بهرهیز طریق ارتقا درصد آن ا3/31عنوان هدف در نظر گرفته شده که حدود ه ب
 درصد از 7/68 یعنی بقیهو ) وری سرمایه  درصد بهره5وری نیروی کار و   درصد بهره3/26( تولید

دفتر ( شود مین میأت)  درصد35 درصد و سرمایه 3/32نیروی کار ( طریق رشد کمی عوامل تولید
 .)1383 اقتصاد کالن،

  درصد،1نیروی کار و کل عوامل به ترتیب   ی سرمایه،ور های بهره در این برنامه رشد شاخص
 های مزبور نیازمند که با توجه به عملکرد قبل شاخصشده در نظر گرفته درصد  5/2  درصد و5/3

 درصد 7/68در طول برنامه چهارم توسعه . استتحول بسیار بزرگ در مدیریت کالن اقتصادی کشور 
متوسط  ساالنه رشد اشتغال در این برنامه . ه شده استدرشد اقتصادی منوط به رشد عوامل قرار دا

                                                 
١. Vision 
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 به گذاری سرمایه در برنامه با هدف افزایش نسبت گذاری سرمایهرشد متوسط ساالنه و  ، درصد3/4
  . است شدهدر نظر گرفته درصد 2/12حدود  تولید در کشور

 با توجه بـه اهـداف       اریگذ  سرمایهالزم  دهد که سازگاری     نشان می  این مطالعه نیز   نتایج حاصل از  
شود که نسبت به برنامه سوم توسـعه ایـن ناسـازگاری             نیز دیده نمی   برنامه    این    شده در  در نظر گرفته  

 کـه   کنـد   بـازگو مـی    موضـوع    این   .نیاز است   برنامه بیشتر از میزان مورد     گذاری  سرمایه و میزان    کمتر
ـ   ربـه    –بینی شده در برنامه چهارم        پیش گذاری  سرمایهمیزان   ۀ برخـی رشـدهای مربـوط بـه         غـم ارائ
 رشـد   ،عبـارت دیگـر   ه  ب .است نشده   در نظر گرفته  وری عوامل     بهره  رشد  متناسب با  -وری عوامل  بهره
ـ  گـذاری  سـرمایه وری عوامل تولید با مشخص بودن رشد        بهره دسـت آمـده و در میـزان    ه  در برنامـه ب

 گـذاری  هدفبا توجه به اینکه      .ده است ی عوامل تولید لحاظ نش    ی مورد هدف برنامه کارا    گذاری  سرمایه
ی یو حرکت به سمت اقتصاد دانا     المللی   شرایط بین و  های داخلی کشور     ظرفیت به   برنامه چهارم با نگاه   

توجه به تعـامالت      ولی این مسئله حتی با     ،باشد یا دانش محور و دورشدن از اقتصاد وابسته به نفت می          
 گـذاری   سـرمایه  نشده و منجر به نیاز بیشتر        در نظر گرفته  ی  های اقتصاد  اقتصادی و روابط بین فعالیت    
فیزیکی در کشور از قبل به با توجه به ایجاد پدیده محبوس شدن سرمایه  .فیزیکی در کشور شده است

 در بـین    - بر مبنای اصـول اقتصـادی      -مد اقتصادی و ایجاد رابطه منطقی     ارسد با مدیریت کار    نظر می 
 فیزیکی الزم برای تحقق اهداف برنامه کمتر از میزان مورد           گذاری  رمایهسمیزان  های اقتصادی    فعالیت

 .نظر در برنامه باشد
 

 یریگ خالصه و نتیجه .5

  کـه از   اسـت های توسعه بعد از انقـالب         در برنامه  گذاری  سرمایههدف از این مطالعه بررسی سازگاری       
هـا    توجه به تعامالت اقتصادی فعالیت     های تولید با   ظرفیتدلیل در نظرگرفتن    ه  ستانده ب  - الگوی داده 

 .و همچنین تعادلی بودن الگوی آن استفاده شد
-جـدول داده      برای برنامـه اول توسـعه،      1367های   ستانده سال  -  داده های   از جدول  بدین لحاظ 

 برگرفتـه از مـاتریس حسـابداری        1379سـتانده    - برای برنامه دوم توسعه و جدول داده       1373ستانده  
 .های سوم و چهارم توسعه بهره گرفتیم  برنامهی برا1379ل اجتماعی سا
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هـای اقتصـادی کـه از     تعـامالت مسـتقیم و غیرمسـتقیم  بـین فعالیـت          از   منظور با استفاده     بدین
 اقـدام   ،ییها در خصوص تقاضای نها     های برنامه  گذاری  شود و هدف    ستانده منتج می   - داده های  ولجد

 4/4 و سپس با فرض نرخ استهالک یمنامه نمودر اقتصادی در هر ب های به برآورد ارزش افزوده فعالیت    
 گـذاری   سـرمایه  میزان   ،برنامه های اقتصادی در سال پایه هر      درصدی و نسبت سرمایه به تولید فعالیت      

 .دست آوردیمه ها را ب مورد نیاز  در برنامه
مل بودن عوامل تولیـد      مک  وری ثابت، استانده همانند فرض فن    - مترتب بر الگوی داده    مواردبرخی  

و های اقتصادی    فعالیت  ثابت بودن نسبت سرمایه به تولید      نیز و   ،و دیگر فروض محدودکننده این الگو     
 .های این مطالعه است  از محدودیتها در دوره برنامهوری عوامل تولید  همچنین عدم لحاظ بهره

و در  وجـود دارد    اول توسـعه     در برنامـه     گـذاری   سـرمایه ه بیشترین ناسازگاری     این مطالع  براساس
های اول   همچنین نوع ناسازگاری در برنامه     . و چهارم این ناسازگاری کمتراست     های دوم و سوم    برنامه

مـورد نیـاز     گذاری  سرمایه که در دو برنامه اول و دوم         استهای سوم و چهارم  متفاوت        و دوم با برنامه   
 چهـارم توسـعه بـا قبـول برخـی           در برنامـه سـوم و      موجود در برنامه بوده ولی       گذاری  سرمایهبیشتر از   
هـا    در ایـن برنامـه  گـذاری  سرمایهبیشتر مربوط به بیش برآوردی  گذاری سرمایهسازگاری  نا ،مالحظات

 .باشد می
 نیـز هـا و     گـذاری برنامـه    بینـی و هـدف     های پیش  روش و   ، با توجه به نتایج این مطالعات      ،بنابراین

بینـی    دسـنجی در پـیش    کارگیری الگوهای اقتصا  ه   ب  نمود که  مطرحتوان   ریزی کشور می    فضای برنامه 
چرا ی و اعتبار اهداف کمی      یها باشد تا روا    ی برنامه ا باید با توجه به محتو     ،ها متغیرهای اقتصادی برنامه  

گـذاری   هدفکارگیری الگوهای اقتصادسنجی در ه  ب همچنین .است های برنامه بر آنها استوار     که بنیان 
عالوه بـر آن     .های سوم و چهارم توسعه چندان کاربرد ندارد        صالح ساختاری همانند برنامه   های ا  برنامه
هـا و     گـذاری  ، هـدف  تـر باشـد    گیـری بـا ثبـات      هرچه فضای اقتصادی و تصـمیم      که   دکر ادعاتوان   می

 .شود ها با خطای کمتری انجام می بینی پیش
بودن  توجه به ساختار دولتیوسعه ایران با های ت  در برنامهگذاری سرمایهسازی  عالوه بر آن در مدل

تـوان    تـوجهی نشـده کـه مـی         در بخش حقیقی   به موضوع جانشینی جبری      ،های پولی و مالی    سیاست
 .اند های توسعه ایران دچار خطای تصریح بوده  در برنامهگذاری سرمایهبینی  های پیشاذعان نمود الگو
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بینی متغیرهـای اقتصـادی کـه در      فنون پیشیریکارگه بتوان  های تکنیکی نیز می در مورد روش  
هـای اقتصـادی کشـور       ظرفیـت  ۀدر برگیرند به تعبیری    وهای اقتصادی    تعامالت بین فعالیت   ۀبرگیرند
 جهـت  در   را-CGE هایماتریس حسابداری اجتماعی و الگو     ستانده، - همانند الگوهای داده   -هستند
ی بر سری زمانی نیز پیشـنهاد       نتسنجی مب  نار الگوهای  در ک  های اقتصادی  تحلیلو افزایش دقت    بهبود  
 . نمود
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