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 ايران  و مقايسه  رشد اقتصادي بيني  شپي
  برنامه چهارم توسعهبا  اهدافآن 

 
 1∗اسفندیار جهانگرد :نویسنده

 
 12چکیده

های مختلف رشد اقتصادی دارای دو اهمیت ویژه اسـت کـه             بررسی و مطالعه جنبه   
، و دیگـری    اران بـرای اخـذ تصـمیم      زتگیکی از آنها افزایش شناخت و آگاهی سیاس       

 .اسـت هـای علمـی و نظـری         سازی براسـاس چـارچوب    بینی نرخ رشد با الگو     پیش
به منظور تحقق دو هدف مذکور در ایران و جهان مطالعات زیادی از لحاظ نظـری                

ـ         هـای زمـانی مـورد       هـا و دوره    دلیـل روش  ه  و همچنین کاربردی انجام یافته کـه ب
بـدین منظـور در      .از آنها قابل استخراج است     های متفاوتی  سیاست نتایج و    ،بررسی

 و تابع تولید مبتنـی  1381-1348طی دوره    VECاین مطالعه با استفاده از الگوهای
بینـی رشـد اقتصـادی طـی         سازی بـا هـدف پـیش       به الگو  )1990(بر مطالعات برو    

ف اهـد ا  بـا  نمـودیم کـه   اقـدام    )1388-1384 ( توسـعه  هـای برنامـه چهـارم      سال
 . به مقایسه بپردازیم   در زمینه رشد اقتصادی    توسعه   برنامه چهارم شده در    بینی پیش

                                                            

 دانشگاه عالمه طباطباییاقتصاد ی ادارای درجه دکتر ∗
 تشکر و   ،بهبود مقاله حاضر  جهت  مفید در   های    دیدگاهنویسنده از آقای دکتر بهروز هادی زنوز به خاطر ارائه           . 1

 .نماید قدردانی می
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 ،صورت عدم اصالحات ساختار اساسی در اقتصاد کشـور  دهد که در   نتایج نشان می  
 .هد شد محقق نخوا چهارم  توسعهاهداف کمی برنامه

 
         مقدمه.1

 توجه اقتصاددانانی برخوردار بوده و ا گاه ویژهاز جای  رشد اقتصادیعلل بررسی ،در ادبیات اقتصادی
را به خود اختصاص داده ای از مطالعات   را به خود جلب نموده و در این باره حجم گستردهبسیاری
 مطالعات و است کید داشته أت عنوان عامل رشده ب بر نقش سرمایه فیزیکی  مطالعات اولیه عمدتاً.است

تری که   به محدوده وسیع»آالت  و تجهیزات ماشین«یطه محدود هوم سرمایه از حاخیر با گسترش مف
ماعی تجعنوان سرمایه اه  ب»های اجتماعی نهاد«  ودر انسان و تحقیقات از یک سودانش متبلور شده 

های کالسیک رشد اقتصادی را  اند نواقص تحلیل  تالش نموده،شود از سوی دیگر را نیز شامل می
  .طرف نمایندبر

 هرکدام به   »نورث« و   »برو«،  »واگنر«،  »لوئیس«،  »استوارت میل «دانان همانند   صاد از اقت  برخی
در ایـن    .ننـد ک   مـی  پیشنهاد برای تبیین رشد کشورها      راهای اجتماعی     و سرمایه  عوامل نهادی  ،نوعی

ارج و تخصص و مهارت افراد جذب       وری از خ  اانتقال فن   برای فعالیت،  راگذاری   باره کشوری که سرمایه   
و رقابـت  المللـی   اشته و اقتصاد آن برای تجارت بین به تولید گرایش د   آن   باید نهادها و قوانین      ،کند می

 هر زیر ساخت ،بنابراین . نهادهای اقتصادی آن پایدار باشندهای جهانی باز باشد و نهایتاًدر سطوح بازار 
کننـده    جمله عوامـل تعیـین    ، از   بخشند به آنها قدرت می   هایی که   و نهاد  حکومت و مقررات آن       اقتصاد،

 ).1997، 1جونز (رشد اقتصادی هر کشوری هستند
یک با بررسی ادبیات موضوع در ابتدا و مطالعات تجربی دنیا و ایران در ادامه به ارائه                  مطالعه   این

 هـدف از    .د می پـرداز   )1990( 2برو براساس مطالعه     ایران یاقتصاد رشد   بینی پیشبرای  الگوی تجربی   
 رشد اقتصـادی در برنامـه چهـارم          شده ف پیش بینی  اهدا با    این مطالعه  ایسه نتایج برآوردی  این امر مق  

 .استتوسعه 

                                                            
١. Jones 
٢. Barro 
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  و مطالعات تجربیادبیات موضوع .2

 ادبیات موضوع )الف
ای برخوردار  در مطالعات اقتصادی، کاوش علل رشد اقتصادی از جایگاه برجسته طور که ذکر شد همان
 در  اما، عنوان عامل اصلی رشد متمرکز بودهه شت سرمایه فیزیکی بمطالعات اولیه بر انبا. است

  دانش و ۀآالت به محدود  محدود تجهیزات و ماشینۀمطالعات اخیر با گسترش مفهوم سرمایه از حیط
 .پردازیم ک از عوامل مذکور میدر این قسمت به بررسی ادبیات موضوع هری. اند  بسط یافتهنهادها

ثیرگذار بر رشد اقتصادی در الگوهای رشد اقتصادی أمفهوم و عامل تین نخست ،از نظر تاریخی
دومار -هارود  مطالعات گذاری بر رشد و تولیدات ابتدائاً در  ثیر سرمایهأت. عامل سرمایه بوده است

ای متشکل از دو  ای از نظریه توزیع درآمد کینز است، جامعه آن الگو که فرم ساده در. شود مشاهده می
ها در قالب تولید و فروش کاال،  فعالیت بنگاه. باشد میها و دیگری خانوار  ی بنگاهگروه یک
رچوب گذاری جدید و پرداختی به خانوار برای جبران خدمات نیروی کار، و فعالیت خانوار در چا  سرمایه

 الزم است در واقع در جهت نیل به تعادل،. شود انداز دیده می اختصاص درآمد بین مصرف و پس
گذاری به میل نهایی به   رمایهبه همین دلیل س. ها برابر باشد گذاری بنگاه  انداز خانوار با سرمایه سپ

 ).1998، 1ربلو(انداز مرتبط شده است  پس
نظر قرار گرفته گذاری مد  نقش کلیدی برای سرمایه دو،دومار-هارود  های در مالحظات و تحلیل

اینکه با توجه به .  استی افزایش تقاضای کل و دیگر،های تولیدی  یکی توسعه ظرفیتکه
گذاری جدید در هر یک از این محورها آثار مختلفی بر اقتصاد   ثیرگذاری از ناحیه سرمایهأهای ت مکانیزم

های تولیدی جدید و افزایش تقاضای کل   تعادلی بین ایجاد ظرفیتدگذارد، به همین دلیل بای جا میه ب
 . برقرار باشد

مبنای این الگو تغییرات تولید یا رشد اقتصادی با تغییرات انباشت سرمایه فیزیکی بنابراین، بر 
رود رشد  ای که هر چه تراکم سرمایه فیزیکی درکشوری بیشتر باشد انتظار می گونهه ب. شود تبیین می

اما واقعیت این است که تمام نوسانات اقتصادی صرفاً از ناحیه انباشت . اقتصادی آن افزایش یابد
 ).2002، 2کوآ (سرمایه فیزیکی قابل توضیح نیست

                                                            
١. Rebelo 
٢. Quah 
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 ،در مفهوم کالسیک .گذارد اثر می از عوامل مهم دیگری است که بر رشد اقتصادی وریافن
 با رشد وریافنرابطه . شود های تولید را شامل می  مجموع دانش متبلور شده در ابزار و روشوریفنا

های تولید منجر به رشد تولیدات   ثبات مقادیر نهاده با فرضوریافن یدهد که بهبود و ارتقا نشان می
 مورد توجه اقتصاددانان بوده و نحوه زمان گذشته بر رشد تولیدات از وریافنثیر أالبته ت. شود می
. شوند  می سه دسته تقسیمبههای مختلفی به بحث گذاشته شده است که  ثیرگذاری آن در چارچوبأت

در . مورد تحلیل قرار گرفته است  و1ای تجسم ب کاالهای سرمایه در قالوریافنثیر أاز یک منظر، ت
 جدید عمدتاً وریافندر حالت دوم، . شود وری سرمایه می  جدید سبب افزایش بهرهوریافناین حالت، 

. شود یاد می 2 نهفته در نیروی کاروریافنعنوان ه دهد و از آن ب میوری نیروی کار را افزایش  بهره
یعنی هم نهفته در کار و هم نهفته (صورت ترکیبی ه  بوریافند که کرتوان تصور  میالبته، وضعیتی را 

وری  لی نه لزوماً بهرهوری ک  ممکن است بهرهوریافندر وضعیت دیگری . مدنظر قرار گیرد) در سرمایه
ا در هر حال، از آنج. شود  تعبیر می3 خنثی هیکسوریافنعنوان ه دهد که ب کار یا سرمایه را افزایش 

 روز فناوریشود و با توجه به اینکه   بر رشد تولیدات مثبت ارزیابی میفناوریثیر أکه از لحاظ نظری ت
. فناوری جدید نسبت داد به د بخشی از نوسانات تولید را بایاست،به روز در حال بهبود و تکامل 

 مستقل وارد عنوان یک عامله  بفناوریترتیب، برای تبیین بخشی از نوسانات تولید کل،  بدین
 ).2000کوآ،   و4یلیک( استد و سولو در این زمینه یکی از پیشگامان شالگوهای رشد 

ثر بر رشد اقتصادی است ؤ نیز از عوامل مهم م (R&D)سرمایه دانش از طریق تحقیق و توسعه 
د در  بر تولیفناوریله تأثیر ئبه منظور تبیین این مس. ، منظور شده استدرونزار الگوهای رشد که د

طور اساسی مقوله دانش از طریق تحقیق ه  ب1986رومر در سال . مرکز ثقل مباحث نظری قرار گرفت
 تولید را بهبود فناوریهای جدید و نوآوری،  های وی، ایده بر مبنای تحلیل. و توسعه را فرموله کرد

 ).1997جونز، ( ها، سطح تولید بیشتری حاصل شود شود با میزان مشخصی از نهاده و سبب میدهد  می
 1960 اصلی در ادبیات اقتصادی به اوایل دهه محورعنوان یک ه  ب نیزپذیرش سرمایه انسانی

ای برای بخش  کننده که اقتصاددانان تالش کردند توضیح قانع ، یعنی زمانیشود مربوط میمیالدی 
                                                            
١ . Solow-Neutral or Capital - Augmenting 
٢ . Harrod Neutral or Labour-Augmenting 
٣ . Hicks-Neutral 
۴ . Keely 
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ین حال، سرمایه انسانی با ا. قابل توجهی از رشد اقتصادی که بدون توضیح باقی مانده بود، ارائه دهند
 وارد الگوهای رشد 1980عنوان یک عامل تولید در اواخر دهه ه مبتنی بر مبانی نظری قوی ب

 .  استاز برجستگی خاصی برخوردار) 1998، 1993( 1 مطالعات لوکاسبارهاقتصادی شد که در این 
گذاری در   سرمایه«هرحال، در مطالعات نوین رشد مفهوم سرمایه از وضعیت کالسیک ه ب

ثیرگذاری سرمایه أت. گذاری در منابع انسانی نیز گسترش یافت  به سرمایه»آالت ماشین تجهیزات و
گذاری در منابع انسانی با فرض ثبات  یکی اینکه سرمایه: انسانی بر رشد از دو ناحیه قابل تصور است
محور اصلی نظریه سرمایه این برداشت در واقع  . دهد سایر شرایط توان تولید افراد را افزایش می

رود تولیدات با   و بر مبنای آن هرچقدر انباشت سرمایه انسانی بیشتر باشد، انتظار میاستانسانی 
 . شتاب بیشتری رشد یابد
ها افزایش تولیدات را از  گذاری  ها بر این نکته متمرکز است که این سرمایه محور دیگر تحلیل

بر مبنای این مالحظات، هرچقدر سرمایه . سازد  آن محقق می جدید و کاربردفناوریناحیه انتقال 
 وارداتی نیز بیشتر خواهد فناوریانسانی از ناحیه آموزش بیشتر باشد، بسترهای الزم برای استفاده از 

 اشاره شد، آثار غیر مستقیم متعددی بر سرمایه انسانی مترتب است که عمدتاً یشترپگونه که  همان. شد
  قرار گرفته استتوجههای تجربی کمتر مورد  گیری، در تحلیل آماری و اندازهبه لحاظ مشکالت 

 . )1383نادری، (
 برای  فناوریده که تفکیک سرمایه انسانی از       کر مطرح   )2003،  2002(کوآ    نیز های اخیر  در سال 

د  ولـی بـر رشـ      ،بـرد  سانی تنها سطح درآمـد را بـاال مـی         تبیین رشد اقتصادی الزامی است و سرمایه ان       
 .)1383جهانگرد،  (رود به شمار میوتور رشد اقتصادی  است که مفناوریگذارد و این  ثیرنمیأت اقتصادی

ها در رشد    ولتد در مباحث رشد اقتصادی این است که نقش          مطرحاالت اساسی   ؤاز جمله س   اما  
 اقتصادی جوامع و کشورها چیست ؟

 وده دای یها اقتصـادی پیشـنهاد  مینـه رشـد   در ز  بوده کهدانانیاز جمله  اقتصاد» استوارت میل «
 طبیعـی و  ی روند» میل«رشد اقتصادی پایدار در نظریه  . است نمودهبرجستهرا در رشد ها  نقش دولت 

طور که دیگران قـبالً      پی در پی به مراحل توسعه خواهند رسید، همان         است و تمام ملل     سازمان یافته 
وی  الزامات نهادی در توسعه      .  داشته باشد از دولت وجود    ، به شرط اینکه نوع خاصی       »اند توسعه یافته 

  :ده استکراقتصادی را به صورت ذیل ذکر 
                                                            
١ . Lucas 
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ؤثر بـه   ترین عامل پیشرفت کشورهای کمتر توسعه یافته رشـد صـنایع و تمایـل مـ                مهم ،نخست
نکـردن  دولتی بهتر، امنیت کامل دارایی، مالیات معتدل، اخاذی         : مقدمات الزم عبارتند از   . انباشت است 

، صناعت و ن و تضمین منافع تقسیم نشدهمیبه عنوان مالیات، اجاره داری طوالنی و مقرون به صرفه ز
ـ               کشاورزانتری که    شرفتهیمهارت و فنون پ    ه کـار    تا حـد ممکـن در  تولیـد محصـوالت کشـاورزی ب

 .گیرد می
زایش بازدهی   اف ه معرفی دانش خارجی که منجر ب      سوم،. است باال رفتن سطح دانش جامعه       دوم،

شـود در ایـن سـطح تولیـدات، دیگـر بـه               ارد کردن سرمایه خارجی که سبب می      و و  ...شود سرمایه می 
های جدید و شکستن زنجیـر عـادات         یدهاو با استقرار    ... جویی یا مال اندیشی مردم وابسته نباشد       صرفه

شـود   ر بـرای آینـده مـی   ت های نوین، آرزوهای بیشتر و امیدهای بزرگ ه وجود آمدن خواسته که باعث ب  
 .)1994 ،میر(

حـد  شـود کـه شـامل         محدود می  »ساخت نهادها « نقش ضروری دولت عمدتاً به       »میل«از نظر   
کـه ایـن امـر ریشـه در          انـد  ها غالباً از این حد فراتر رفتـه        ولی دولت . معینی از زیربنای اقتصادی است    

 ه ربای  ها مانند وضع  قوانین مربوط ب       قیمتداخله دولت در     به ویژه م   »میل«. کننده دارد  نظریات گمراه 
 دانـد و بحـث     تـأثیر مـی    مضاعف یا کوشش در جهت کم کردن قیمت مـواد غـذایی را مضـر، یـا بـی                  

شـود کـه    شامل مالیـات بـر سـود مـی    مالیات قابل اعتراض . دکن ای راجع به نظریه مالیات می  گسترده
یا آزادی  کسـب و کـار را          دولت   ل عدم دخالت     اص »میل«. دهد  می انداز را کاهش   لزوماً  انگیزه پس   «

 به  ای است که هیچ دولتی اجازه ورود به دور هر انسان، دایره «ایشان از این قضیه که        . کند مطرح می 
های خصوصی را به چند دلیل مورد شک         گیری  ها در تصمیم   دولتمداخله  . کند  شروع  می   »آن را ندارد  

 شود که باعث زیاد شدن قـدرت        مینأ مالیات ت   با بایست ند، پس می  ک  منابع را مصرف می   .  دهد قرار می 
 کاری انجام نشده و اگـر صـورت         «سازد، پس    ها را نیز لبریز می     ، ظرفیت اداری دولت   شود ها می   دولت

  کـم  »یـادگیری حـین انجـام دادن   «، توانـایی مـردم را در    این اشتباهات». انجام شده است دگرفته ب 
هرگونـه انحرافـی از آن   «. الت دولت در اقتصاد  باید قانونی عمـومی باشـد     کند، پس اصل عدم دخ     می

 .»مطمئناً شر است جز انحرافاتی که برای خیرهای بزرگ است
عنوان دخالت ه ئاتی از جمله مسئله آموزش عمومی را به دلیل عدم آینده نگری مردم ب    وی استثنا 

، بلکـه بـه   رفاً برای کنار گذاشتن داوری فرد نه صپذیرد و یا در مواردی که قانون نیاز باشد و          می لتدو
کند که در کشورهای در حـال توسـعه          ایشان مطرح می  . داند  دخالت دولت را روا می     ،منظور تأکید آنها  
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ـ  ایـن پذیرد، مگر آنکه دولت آن را انجام داده باشد و            هی در بعضی موارد عملی انجام نمی      گا دلیـل  ه   ب
یـک  «حتی اینجا نیـز     . شوندگان است  کنندگان و حکومت    یت حکومت زیاد بین استعداد و صالح    فاصله  

کمک دولـت، در صـورت      . تالش و کوشش فردی کمک خواهد نمود      به  دولت خوب به منظور تشویق      
یـابی بـه     هنـر دسـت  دست کـم  چنان صورت پذیرد که دفقدان مهارت کارآفرینی بخش خصوصی بای     

 .)همان منبع( » را به مردم آموزش دهدداوطلبانهاهداف بزرگ با نیروی فردی و همکاری 
ی یهـا   نیز از جمله اقتصاددانانی بود که در زمینه رشد اقتصادی و نقـش دولـت تـالش                 »لوئیس«

  جهـت  در و »میـل «یک قـرن بعـد از       که  یس  ئلو ، آرتور »تئوری رشد اقتصادی  « مقاله   در .ده است کر
ایـن نقـش    . دهـد  ، گسـترش مـی    دینقش دولت را به ماورای ساختمان نها      ،   وی نوشته شده   هاینظر

اری بر توزیع درآمد، کنتـرل مقـدار پـول، کنتـرل نوسـانات، تضـمین                گذ اثر :ل نوینی چون  ئشامل مسا 
 عجیبـی بـا یکـدیگر       شـباهت  ولی اساساً هر دو کار       ،گذاری است  شتغال کامل و تأثیر برسطح سرمایه     ا

گیرد و آزادانه    ف علمی را نادیده می    های مختل   مرزهای سنتی میان رشته    »میل « مانند نیزلویس  . دارند
ولی نه تنها سیستم باورهـا و نهادهـا را مطالعـه             . کند م اجتماعی و ماورای آن حرکت می      لو ع ۀدر حیط 

. کنـد  م بررسـی مـی    های تغییر مساعد و غیرمساعد آنها در طول زمان برای رشد را ه             کند بلکه راه   می
؟ سـت دهد؟ آیا رشد برهم فزاینده است یا خود ایستا         میالعمل نشان      برابر نهادها عکس   درچگونه رشد   

 رشـد   د کلیـ  .» بایـد از آن گـذر کنـد        یا احلی وجود داشته باشد که هر جامعـه       لزوماً  باور ندارد که مر     «
سـئله اساسـی در نظریـه رشـد         م. انـداز دارد   ، تشکیل سرمایه است که بستگی به نـرخ پـس          اقتصادی
انـداز    با پس  یا  درصد به جامعه   5انداز   شود یک جامعه از پس     هم روندی است که باعث می     ف،  اقتصادی

کلیـد ایـن    . گیرد ، و در فنون صورت می     نهادها ها،  ضمن آنکه تغییراتی در دیدگاه     ،درصد مبدل شود  12
لـویس نیـز ماننـد      . فزایش سهم سود از درآمد ملی است       و ا  »طبقه کار  آفرینان   «مسئله در افزایش در     
ن مسئله  دلیل ای».دهند ان این عمل را انجام نمیکنند و دیگر انداز می فرینان پسمیل اعتقاد دارد کار آ

ری گـذا   فقیر بودن آنها نیسـت بلکـه سـرمایه         ،انداز داشته باشند   توانند پس  که چرا کشورهای فقیر نمی    
 .)همان منبع( »ستآنهابسیار کم 
بـر نـرخ رشـد تشـخیص        یری صـحیح را     گ تأثیر مساعد یک حکومت اقتدارگرا و با جهت       یس  ئلو

  :دهد می
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 با دولت اقتدارگرا که خود را مصمم به افزایش رشد اقتصادی دانسـته و از                ای جامعه عقب مانده  «
گرایـی  اسـت     ی کـه بـر مبنـای فرد       ا  همیشه از جامع عقب مانده     ، شناخت درستی دارد   هل مربوط ئمسا

د هم هوشیارانه عمل کننـد، هـم   توانن ها می حکومت. مسئله در پیش فرض است    . کند تر رشد می    سریع
 ایـن سـه     ولـی جمـع شـدن     . گرانه باشند و هم توجه قلبی مردم را نسبت به خود معطوف دارنـد              اقتدار

به عالوه تا حـدود زیـادی بـه هنـر اداره عمـومی آن                ».هاست نه قاعد  خصوصیت در یک دولت استثن    
 .)همان منبع(جامعه خاص بستگی دارد 

وی در مقالـه    . وردخ  لویس به چشم می    هین اداری جامعه در نوشت    موضوع سنگین نکردن بار ماش    
د که در حال حاضر یک حکومت سالم و قوی تنها چیزی است کـه هـیچ کشـور                   کن  دیگری اعالم می  

بـه  هـا بـیش از آنکـه       کـه دولـت   اسـت   آن   بهتر   ،ای دارا نیست و در غیاب چنین حکومتی        عقب مانده 
 .)همان منبع(اد مبادرت ورزند کنند به اقتصاد آزتظاهر ریزی  برنامه

ه دخالت بیشتر دولت     ک ندک أکید می تها   در زمینه رشد اقتصادی و نقش دولت      ) 1960 (»الدمیر«
 تـا   توان از درگیـر کـردن دولـت در اقتصـاد             زیرا می . تواند رشد اقتصادی را تقویت کند      در اقتصاد می  

کننده رشد است زیـرا   این یکی از عوامل تعیینه کرد، و ای برای کاهش نابرابری اجتماعی استفاد  اندازه
 استفاده از استعدادهایشان محـدود      را برای های پیش روی افراد کم درآمد        ، فرصت ی اجتماعی هانابرابر
توانـد   کند کـه دخالـت بیشـتر دولـت مـی            اشاره می این زمینه     در »آلسینا و پروتی  «های   یافته. کند می

 .)1998، رگسترومب( های اجتماعی را کاهش دهد درگیری
های اخیر الگوهای رشد اقتصادی توسعه یافتـه و          معتقد است که در دهه     )1998 (1آرنولد هاربرگر 

این موضوع از طریـق ایجـاد شـرایط         . داند  می »enablingقادرسازی  «نقش سیاست را در این زمینه       
بینـی و    عـی را پـیش    های کاهش هزینه واق    بتوانند به سرعت و به درستی فرصت      هاست که    برای بنگاه 

ها باید اقتصاد را به سمت کاهش هزینه واقعی بیشـتر بـه منظـور رشـد                   دولت .نندکبراساس آن عمل    
 و همچنین افزایش در سرعت      ،ها ی کردن و یا حذف موانع و کنترل       یاین از طریق عقال    هدایت کنند و  

رتبـاط بـین رشـد اقتصـادی و       از نظر ایشان ا    .شود های بازدهی عملی می    گذاری و افزایش نرخ    سرمایه
هاربرگر معتقد اسـت نـرخ       .های رگرسیونی تشریح شود    سیاست یک رابطه مکانیکی نیست که با مدل       

 نرخ بازدهی سرمایه و کاهش هزینه واقعـی در رشـد            ،افزایش موجودی سرمایه انسانی   ،  گذاری سرمایه
                                                            
١ . Harberger 
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ـ    همچنین معتقد است مطالعه اجـزای      .تولید نقش اساسی و مستقیم دارند      طـور مجـزا بسـیار      ه   رشـد ب
 تشـریح   دلیـل شـرایط فعلـی اقتصـادها در        ه  انداز ب  گذاری به جای پس    کید بر سرمایه  أت. ضروری است 

کیـد  أت. از اهمیت بیشتری برخوردارنـد    …های خارجی ناشی از آموزش و     مسائل رشد و همچنین پیامد    
وه بر عوامـل سـنتی رشـد        ایشان بر عوامل رشد بیشتر روی عوامل ناشناخته کاهش هزینه واقعی عال           

شوند از جملـه دالیـل    وی عواملی که باعث ایجاد محدودیت در کاهش هزینه واقعی می  به نظر  .است
افیت و درک آحاد اقتصادی     است که باعث عدم شف    یکی از این عوامل     تورم  . ندهسترشد پایین اقتصاد    

 جهـت هـای الزم     و برای مکانیزم  ج و   های مولد به جست     انحراف منابع از فعالیت    ،های نسبی  از قیمت 
گـذاری   های تولیدی و کاهش سـرمایه       کاهش واقعی اعتبارات بانکی برای بخش      ،ایمنی از تبعات تورم   

 بـه مفهـوم     وی که در طوالنی مدت ماندگار       یها اجتناب از قیمت   ،عالوه بر موارد فوق    .شود خارجی می 
و اقتصـاد قیمتـی ناشـی از         مانـد  مـی های دولت است که بر جـای         های غلط ناشی از سیاست     عالمت

ی هزینـه   یجو  صرفه ،کنند که از دید بخش خصوصی      ی موقعیتی را ایجاد م    ،کند  پرداخت می  راانحرافات  
روکراسـی اداری و مقـررات      وی کـه ناشـی از ب      یها هزینه .است ولی از دید کل اقتصاد این گونه نیست        

 عنصر اجماع سیاسـی     از نظر هاربرگر   .تصاد هستند موارد مانع رشد اق    شود نیز از   ناسالم دولت ایجاد می   
 ).1998هاربرگر، ( ی داردا ثیر ویژهأهای اقتصادی نیز در رشد اقتصادی ت در خصوص سیاست

 .هـای رشـد اقتصـادی اسـت        مـدل  ، ظهور  در ادبیات اقتصادی   از نظر فنی مسئله مهم و برجسته      
 در واقع به منظور کـامالً       ،اندیشه کینز بود  ثر از   أکه مت  )HD(  مدل رشد هارود دمار    مدل یعنی نخستین  

مواجه با مشکل تقاضای کل، طراحی شده و   و  این مدل برای اقتصادهای رشد یافته       . متفاوتی ارائه شد  
م با اشـتغال  أال داشت که در چنین اقتصادی، شرایط الزم برای رشد پایدار توؤسعی در پاسخ به این س   

 یـک نـوع   نیـز  واقع تلفیقی از اصل شتاب و ضریب فزاینـده و  این الگو در . )1994،  میر (کامل چیست 
نظریه تعدیل موجودی سرمایه است و این بدین مفهوم است کـه رشـد اقتصـادی در نتیجـه افـزایش                   

ت أد کـه نشـ    شو  درآمد از طریق افزایش واحدهای اضافی سرمایه به موجودی سرمایه قبلی حاصل می            
 1950 قابل درک بـود کـه از دهـه           نظر این گرایش از این      .)1375،  تفضلی( گرفته از عقاید کینز است    
 .کرد یید میأهای حسابداری ملی نیز آن را ت موجود بود و دادهمذکور تنها مدل بلندمدت رشد 
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 »سکـوزنت «گیری درآمد ملی که از پیشگامان آنها         های اندازه   روش 1950 و   1940در طول دهه    
بنـابراین   .ی در جهان مورد قبـول واقـع شـد         ا  ه طور گسترده  ب،   در انگلیس بودند   »استون «مریکا و  ا در

 .گیری کنند اندازهرا   تمام کشورها باید درآمد ملی و اجزای کلیدی آن         سازمان ملل متحد دستور داد که     
هـای خـارجی اهمیـت        قرار گرفتند که در نتیجـه آن کمـک         ریزی اساس کار   های برنامه   مدل ،بنابراین
ایـن  . شـد    ترکیب می   »روستو«رشد   مراحل    فرضیه جهش سریع به سمت       این دیدگاه اغلب با   . یافت

ـ          1973-1945های   قضیه در جهش طوالنی مدت اقتصادی سال       ه نظـر    رخ داد، زمـانی کـه اغلـب، ب
اخـتالف رشـد بـین کشـورهای        . سـت گریزناپـذیر ا    و رشد اقتصـادی   محدود  رسد عرضه سرمایه نا    می

 . ال بردؤرا زیر س 1960 و 1950سعه دو دهه  تونظریهه اصول متداول فتتوسعه یاکمتر
 در ایـن الگـو رشـد مـداوم         .اسـت  »دوزنبری «الگوی دیگر در زمینه رشد اقتصادی الگوی رشد       

سسات ؤ م،های دولتی هزینه و مالیات،  عوامل برونزا مانند جمعیت    ،آید و در هر زمان معین      به دست می  
در این الگو تغییرات بنیادی و حرکات        .ثیر بگذارند أالگو ت زا در   های درون توانند بر متغیر   مالی و غیره می   

این الگو نیز همانند الگـوی   .گیرد د انطباق موجودی سرمایه انجام مینوسانی درآمد کل به وسیله فراین    
 .)1375 ،تفضلی(  هارود دمار نشات گرفته از عقاید کینز است

شـد بـا    رهـای    ، نظریـه  ر و دوزنبـری   های رشد هارود دما   های ملی و الگو    دنبال توسعه حساب  ه  ب
مدل نئوکالسیکی سولو نخستین قدم بزرگ در فراینـد          . ادامه و گسترش یافت    های سولو و سووان   رکا

د کـه در    اد نشـان مـی   ) 1956 ،سـولو (کالسیک  نئوالگوهای رشد    .ساخت مدل ریاضی رشد بوده است     
 برابـر خواهـد     ، متغیری برونزاسـت    که فناوریحالت متعادل، رشد تولید با رشد جمعیت و نرخ پیشرفت           

توانند به طور موقت و از یـک حالـت تعـادل بـه      های دولت و نهادها تنها می      در این مدل سیاست   . بود
سرمایه قابلیت جابـه جـایی        اگر دهد که   این الگو همچنین نشان می    . ثیر بگذارند أ بر رشد ت   گرحالت دی 

 رخ خواهد داد و این همگرایی بـه صـورت رشـد             داشته باشد، به مرور زمان همگرایی در بین کشورها        
 .)1998، برگستروم( کندتر کشورهای ثروتمند و رسیدن کشورهای فقیرتر خواهد بود

 هـای جدیـد و      الگوهای رشد درونزا با الهام از مـدل رشـد رمـزی و مباحـث کالسـیک                 سرانجام
 در مرکز مباحث اقتصـاد کـالن   ،های جدید که اقتصاد کالن را بر مبنای اقتصاد خرد بنا نهادند            کینزین

کیـدی کـه شـومپیتر بـر     أبه دلیـل ت  .دارند )1962( »ارو«های رشد درونزا گرایش به    الگو .قرار گرفتند 
بـه الگوهـای      ایـن الگوهـا    ،اهمیت قدرت انحصاری موقت به عنوان قوه محرکه فرایند نوآوری داشته          
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 R&D  و AKها به دو دسـته       این مدل . )1992،چنگ و دینو پولوس   ( شومپیتری نیز مشهور هستند   نئو
 بـودن بـازدهی اجتمـاعی       یبا فرض غیـر کاهشـ     الگوهای رشد درونزا    . )1997جونز،   (شوند تقسیم می 

تـر یـا حتـی     ها و نهادهـا اثـر بلندمـدت    سازند که سیاست تمال را مطرح میبرخی عوامل تولید، این اح    
های کشورها بـا یکـدیگر،       الف در سیاست   اخت سببچنین به   هم.  بر رشد اقتصادی داشته باشند     دایمی

ی فکـری کارهـای تجربـی را فـراهم          هـا  این الگوهـا شـالوده    . امکان عدم همگرایی پایدار وجود دارد     
 .جوی یافتن رابطه حاکمیت و رشد هستند و کنند که در جست می

 بسـزایی هـا اهمیـت       در این مدل  های اخیر، نقش عوامل نهادی در رشد اقتصادی مادی           سال در
کالسیک، نهادها را نادیـده     نئوهای رشد اقتصادی       نظریه معتقدند که  طرفداران این نظریه     .استیافته  
ود و یا   کنند که در تعادل بلند مدت، نرخ رشد در بین کشورها یکسان خواهد ب               بینی می  گیرد و پیش    می

و ) 1984(ومـر ریـن،  بـا وجـود ا  . بودتفاوت خواهد مهای مشارکت نیروی کار    حداکثر با توجه به تفاوت    
 نسبت به   بازدهی فزاینده صور برخی از    ۀاند که در برگیرند    الگوهای رشدی را بسط داده    ) 1988( لوکاس
 . ندهست مقیاس
تواننـد بـه     هـای دولـت مـی      دهند که عوامل نهادی و سیاست       ن الگوهای رشد درونزا نشان می     ای

هـای اخیـر ارتبـاط       به رغم پیشـرفته    ).1993،  اولسون(ثیر بگذارند   أ بر رشد اقتصادی ت    روشمندصورت  
 تردیـد   وها و نهادها با رشد اقتصادی بلندمدت از نظر شواهد تجربی هنوز شدیداً مـورد بحـث                   سیاست
 .است

 
  مطالعات تجربی)ب

ران بوده یگ رشد اقتصادی نیز  مورد توجه اقتصاددانان و تصمیمعالوه بر تحوالت نظری از بعد تجربی 
نخست آنکه، . کنند به دو دلیل عمده مطالعه میپدیده رشد اقتصادی را معموالً اقتصاددانان  .است

 شناسایی عوامل رشد ،بنابراین. شود های رشد منجر به تفاوت در سطح رفاه کشورها می تفاوت در نرخ
. ای برخوردار است ی به نرخ رشد باالتر برای اقتصاددانان از اهمیت ویژهاری برای دستیابزو سیاستگ

از های تجربی در زمینه رشد اقتصادی بسیار گسترده است،  م آنکه، نتایج عقالیی حاصل از بررسیدو
ها و   مطالعه در این زمینه و دستیابی به نتایج جدید و اثبات یا رد نتایج قبلی با استفاده از روشاین رو،
ر شدن نظریه رشد ت تواند موجب غنی های جدیدتر برای اقتصاددانان بسیار مهم است و می تکنیک

 . اقتصادی شود



 ...بینی رشد اقتصادی ایران و مقایسه آن با اهداف پیش 16

های رشد در میان   تفاوت نرخ، مطالعات تجربی مهم و عمیق در زمینه رشد اقتصادیبیشتر
های رشد در طول زمان، در یک اقتصاد منفرد را  مورد   و کمتر تحوالت نرخاند را بررسی کردهکشورها 

دست آمده از مطالعات تجربی پیشین ه ج بدر این شرایط ضروری است نتای. اند دادهمطالعه تجربی قرار 
 . در زمینه رشد اقتصادی در میان کشورها، در یک کشور منفرد مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرند

های مقطعی اولیه پا را فراتر گذاشته و  اند از رگرسیون مطالعات رشد تجربی جدید دنیا سعی کرده
 1جدول .  تأکید کنند،دهند ن کشورها را توضیح میبه جای آن بر شناسایی آن عواملی که اختالف بی

در زمینه رگرسیون میان کشورها مورد   آن دسته از متغیرهای توضیحی که در مقاالت و آثار علمی
 . کند  گردآوری می،اند ه قرار گرفتهداستفا

یه درآمد اولیه، سرما( سوان -عالوه بر چهار متغیر پیشنهاد شده توسط مدل بهبود یافته سولو
این . گیرد  مثال مشخص را در بر می96 گروه مختلف متغیر با 38، )انسانی، سرمایه فیزیکی و جمعیت

 با برخی اضافات و این قسمت از مطالعه عمدتاً. اند متغیرها به متغیرهای کنترلی اضافی معروف شده
 .همراه است) 1999( و کوا 1تغییرات بر گرفته از مطالعه درلف

های مفید و آگاهی بخش را در مورد مدل رشد  مطالعات، برخی تعمیمکه این  در حالی
کنند، مطالعات تجربی دنیا از حالت مقطعی  بیان می) 1999(کنند، درلف و کوا  نئوکالسیک پیشنهاد می

 . اند به مطالعات بین کشوری و اختالف بین کشورها حرکت نموده
های مختلفی ارائـه     ، توضیح دبیات اقتصاد  رشد تجربی در ا    ۀدهند وضیحدر مورد تشخیص عوامل ت    

ی نیرومندی روابط تجربی رشد اقتصـادی  ی برای شناسا)1992 (2برخی همانند لوین و رنلت  .شده است 
 یعنـی دامنـه ضـرایب تخمینـی را بـا          -اسـتفاده کردنـد     ) 1985،  1983 (3ی لیمـر  یاز تحلیل کران نها   

از سطح اعتماد متغیرها بـرای       4مارتینیی  البرخی نیز همانند سا    .رگرسورهای اضافی مشخص نمودند   
این روش آن دسته از متغیرها که بـه لحـاظ      در .دندکرثر بر رشد اقتصادی استفاده      ؤی عوامل م  یشناسا

 در سـطح    ای از ترکیبات ممکن رگرسورها،     آماری در یک گروه از معادالت رگرسیونی با طیف گسترده         
درلـف و کـوآ،      (شـوند   تلقی  اقتصادی رشد  دهنده نوان توضیح ع  هتوانند ب   می ،دار باشند   درصد معنی  95

1998.( 

                                                            
١ . Durluf 
٢ . Levin & Renelt 
٣ . Leamer 
۴. Sala - I - Martin 
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دلیل استفاده از معیارهای مکانیکی آمـاری بـرای         ه  های مذکور را ب    روش )1998(ا  اما درلف و کو   
داننـد و معتقدنـد کـه معیـار           مشکل مـی   ی اهمیت و انگیزه  استفاده از آنها در نظریه اقتصادی          یشناسا

 .های فوق تقلیل داد توان آنها را با الگوریتم شود که نمی هداف پژوهشگر تعیین میه وسیله اارزیابی ب
های  نهادی   ۀ رشد اقتصادی با تمرکز بر متغیر      ای از مطالعات به  مقول      به طور کلی طیف گسترده    

 فسـاد، دموکراسـی،      ،باره از متغیرهای توضـیحی در حـوزه  تجـارت          که در این     و زیرساختی پرداختند  
 تورم و اخـتالل     بهداشت، تغییرپذیری، ،های مالی    پیچیدگی ها، سیاست حاکمیت قانون،  ،دولت مذهب،

 ...تشـنج و کودتـا  و    مقیاس و متغیرهای مجازی هماننـد جنـگ و     هایها، نابرابری، اثر   در نظام قیمت  
 .دندکربرای توضیح علل رشد اقتصادی استفاده 

الگوهای رشد اقتصادی را در سطح دنیا و   نتایج برخی از مطالعات تجربی در خصوص 1جدول 
ه شده و در ستون دوم ئستون اول متغیر توضیحی مربوط ارا در. دهد در میان کشورها نشان می

 . نویسنده و در ستون آخر نتیجه مطالعه گزارش شده است
کننده  نتایج این مطالعات تجربی گیجهای برگرفته شده از برخی  مطابق جدول مزبور درس

 از هر یک از الگوها نتایج متفاوتی ، با توجه به مبانی نظری، فضا و دوره تخمین،به عبارتی. هستند
یک از متغیرهای  دهنده آزمون هر و این نشان. اخذ شده که امکان تعمیم به طور صریح وجود ندارد

 .ستیها ن ها و مکان  و نتایج آن قابل تعمیم برای همه دورهاستدر شرایط و دوره خاص  مزبور
 . اسـت  دهشـ شـروع    »واگنر«مطالعات  با   ،اقتصادی و رشد    1 اندازه دولت   مورد درکارهای تجربی   
اقتصـاد    که درآمدهای سرانه در    تا زمانی دارد   ه نام خود او مشهور است اذعان می       واگنر در قانونی که ب    

جربـی زیـادی در      مطالعـات ت   اخیـراً  .یابد ازه نسبی بخش عمومی نیز گسترش می       اند ،کند رشد پیدا می  
نسبت مخـارج دولـت بـه تولیـد          )1971(» برد «به طور مثال  . پذیرد این قانون صورت می   آزمون  مورد  

 کشور توسعه یافته مورد اسـتفاده قـرار         پنجناخالص داخلی را به عنوان شاخصی برای اندازه  دولت در            
 »وبـر «چنین  هم . دفاع است  های کلی قابل   و نتیجه گرفت که قانون واگنر در این کشورها در فرم           داد

                                                            
ایشـان وظیفـه دولـت را جلـوگیری از           .به دولت حداقل معتقد اسـت      )Nozick(در مورد اندازه دولت نوزیک      . 1

شـود و آن  امنیـت        از نظر نوزیک در اقتصاد یک کاالی عمومی تولید می          .داند  می …زور و خشونت و   ،  دزدی
فـه دولـت    ییید همگانی است که طبـق آن وظ       أ نظریه بوکانن و و توالک تحت عنوان نظریه ت         ،در مقابل  .است

ـ  .شـود  نهایت منجر به بهینه پـارتو مـی        یید همگان است که در    أهای مورد ت   الیتانجام فع  دنبـال آن نظریـه     ه  ب
بنتام مطلوبیت اجتماعی را حاصل جمع مطلوبیـت افـراد           .هاست برابریون است که معتقد به رفاه برابر بین گروه        

 مـاکزیمم  ،کسی که در حداقل است کند که رفاه     گوید وقتی رفاه اجتماعی افزایش پیدا می       و راولس می   داند می
 .)Atkinson and Stiglitz,۱۹۸۰(گردد 
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هزینه سرانه دولت را به عنوان شاخصی برای اندازه دولـت مـورد اسـتفاده قـرار داد و نتیجـه                     ) 1977(
براسـاس   )1977(»ریچارد رابینسـون   «.ها قابل دفاع نیست   ه قانون واگنر در بسیاری از کشور      گرفت ک 

بطه اندازه دولت و رشد اقتصـادی       های در حال توسعه مختلف به بررسی را       مطالعات مقطعی بین کشور   
 نرخ رشد جمعیت    ،وی مدل رگرسیونی که رابطه سهم درآمدهای دولت به تولید ناخالص ملی            .پرداخت

 نتیجه گرفت کـه تمـامی متغیرهـای توضـیخی            همچنین . تخمین زد  ،داد را نشان می   و رشد اقتصادی  
 .داری  بر رشد اقتصادی دارند ثیر مثبت و معنیأ ت،مذکور

وی رابطـه بـین اجـزای        .به مطالعه اثر اندازه دولت بر رشـد اقتصـادی پرداخـت            )1986( اواالند
مختلف مخارج دولت و رشد اقتصادی را در چارچوب یک تابع تولید خیلی ساده که سطح تولید واقعـی    

سـی  ر مـورد بر   ، سرمایه انسانی در دسترس و کارایی این دو بستگی دارد          ،آن به ذخایر سرمایه فیزیکی    
 . بـر رشـد اقتصـادی دارنـد        یدار ثیر منفی و معنی   أهای مصرفی دولت ت    در این مطالعه هزینه    .رار داد ق

هـای دفـاعی     و هزینه  داری بر رشد اقتصادی ندارد     معنی لت در امر آموزش و پرورش اثر      های دو  هزینه
ـ  .استآنها مثبت    رشد اقتصادی اثر قابل توجهی ندارند ولی اثر        نیز بر  ی و  ا  ی سـرمایه  هـا  ثیر هزینـه  أت
 . ولی ضعیف است،ی دولت بر رشد اقتصادی مثبتا توسعه

با استفاده از معادالت همزمان یک رابطه غیر خطی میان اندازه دولت و رشـد                )1988(گروسمن  
 .استآن مثبت ولی ضعیف اقتصادی به دست آورد که اثر 

ی رابطه رشد و اندازه دولـت       مطالعات اساسی را با الهام از مدل رشد دنیسون رو          )1989( دیاموند
های دولت بـر رشـد اقتصـادی پرداخـت و نتیجـه            به بررسی اثر هزینه    )1990( ارکین بایرام  .انجام داد 

 )1995( پل کاشـین   .گرفت که در تعدادی از کشورها این رابطه مثبت ولی در برخی دیگر منفی است              
هـای    ناهنجـاری  ،های انتقالی   پرداخت ،یگذاری دولت  ثیر سرمایه أاز یک مدل رشد درونزا برای بررسی ت       

هـای   گذاری دولتی اثر مثبت و مالیات      و نتیجه گرفت که سرمایه     دکرمالیاتی بر رشد اقتصادی استفاده      
 .ناهنجار اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند

ارد مـدل خـود     و رشد اقتصـادی     عنوان یک عامل تولید و    ه  ی که دولت را ب    یها  از مدل   دیگر یکی
ـ    این دو نشان دادند که سیاست     . است) 1990(کینگ و ربلو     مدل   ،ستده ا ونم   زیـاد  ثیریأهای دولت ت

 آنها از طریق    دعملکر  دارد و  ،کنند ه به صورت ایزوله یا منفک عمل می       ی ک یبر رشد اقتصادی کشورها   
ز ا ).1990،  کینـگ و ربلـو    ( است) 1981( انباشت سرمایه انسانی و فیزیکی و عملی کردن مدل شولتز         
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  ،دهوارد مدل خود نمـ    ورشد اقتصادی    عنوان یک عامل تولید و    ه  که دولت را ب   دیگری  های   مدلجمله  
 شـناخته شـده وجـود کاالهـای عمـومی،           های معتقد است تا جایی که اثر      برو. است) 1990 (برومدل  
رج دولت رود آن نوع مخا  مهمی بر سر راه باشند، انتظار می       خارجی و انحصارهای طبیعی موانع       هایاثر

خـارج  مکه این مخـارج را   . که در جهت تصحیح این گونه مشکالت هستند، تقویت کننده رشد باشند  
 ).1995 و ساالیی مارتین، برو (مولد نامیده است

گذاری تولید دولت ممکن است به       اما مشکلی که در این خصوص وجود دارد این است که ارزش           
ت دولتـی بـر حسـب       ف کاالها و خدما   لهای مخت  در حساب چرا که   . برآورد بیش از حد رشد منجر شود      

ـ       ایجاد می این رویه مشکالتی    . شوند  می یگذار هزینه تولید ارزش   ثیر مخـارج   أکند که برای رسـیدن ت
این موضوع به خاطر فرض ضمنی است که تولید دولتـی           . کشاند حقق را به بیراهه می    مدولت بر رشد،    

 را به عنـوان      و اینکه همه تولیدات دولت     دوش  مقیاس تولید می    دارای بازدهی ثابت نسبت به     فناوریبا  
ای که هزینه تولید بخش خصوصی را کاهش   کاالهای واسطه  نهکنند و    بندی می   کاالهای نهایی طبقه  

 از .دلیل دیگر این فرض این است که ارزش بازاری کاالهای دولت با هزینه تولید برابر اسـت                . دهد می
ئی از تولید ناخالص داخلی است، لذا توضـیح رشـد تولیـد برحسـب تغییـرات                 آنجا که مخارج دولت جز    

بـه ویـژه در   . یله خـود آن اسـت  مخارج دولت به مفهوم توضیح دادن بخشـی از یـک پدیـده بـه وسـ        
شـود    میوردآ صعودی برتورش، این مشکل باعث ت رو به افزایش بوده  هایی که سهم مخارج دول     دوره

 .دشو  واقعی میحد زتر ا ی بزرگو به بیانی موجب اثر برآورد
ننـده آن بـر      ک تـرین نکتـه، اثـر مختـل        ، مهـم  کننده مخارج دولت بـر رشـد       کند های اثر مورددر  

در اکثر  مـوارد  . شود یات ایجاد می  مین مخارج مالی از طریق مال     أتصمیمات اقتصادی است که هنگام ت     
و ) 1990 (بـرو  درونزا ماننـد الگوهـای       در الگوهای رشد  . شود بار اضافی بر اقتصاد می     به   مالیات منجر 

تر انباشت سرمایه و در نتیجـه نـرخ رشـد اقتصـادی                به نرخ پایین   منجرالیات  م،  )1990( ربلو کینگ و 
  زیـاد  هـای  مالیـات ای    ضد انگیـزه   هایاز جمله کسانی است که به اثر      ) 1993(لیندبیک. شود میکمتر  

کند که هزینه   اظهار می) 1984( هنسون. کند أکید میتمالیات باال  درآمد نیروی کار در کشورهای با     بر
افزایش درآمد بخش عمومی در کشوری مانند سوئد با چنان بخش عمومی بزرگی ممکن است بـیش                 

اند که فعالیت دولت ممکن است تولید و         کید نموده أپژوهشگران دیگر بر این واقعیت ت     . از حد زیاد باشد   
.  باعث اثر جایگزینی جبری یا جبرانی شـود        ، بزند و به عبارتی    انباشت سرمایه بخش خصوصی را  کنار      
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گذاری بخـش    نشان دادند که مخارج دولت، سرمایه     ) 1982( کمرون    و )1975( ، اسمیت )1983(النوالو
  کوسـکالو ویـرن    .دهد  را کاهش می   ه  رشد اقتصادی     تیجو در ن  ) اثر جبرانی (زند   خصوصی را کنار می   

ی حقیقـی   زدهاسـتم  د یش تقاضای دولت برای نیروی کار باعـث افـزایش         نشان دادند که افزا    )1992(
 استدالل دیگـری کـه بـه اثـر منفـی            .گذارد خواهد شد و اثر جایگزینی بر اشتغال بخش خصوصی می         

 ناپـذیری نهـادی و     شـاره دارد ایـن اسـت کـه خطـر انعطـاف            افزایش مخارج دولت بر رشد اقتصادی ا      
های فشار سازمان یافتـه بـه        ده است که گروه   کراستدالل  ) 1982(اولسون  . یابد جویی افزایش می   رانت

به شکل قانون یا پرداخت انتقالی   کسب مزایایی برای گروه خود    برای  سوی تحول گرایش دارند و آنها       
های قانونی از طریق مختل کـردن کـارکرد اقتصـاد            ها یا دریافت   کنند و این پرداخت    سخت تالش می  
های فشار ممکـن اسـت       دامنه اقدامات از این نوع توسط گروه      . گذارند ر رشد می  ای ب   بازار اثر کندکننده  

چنین زمانی که بخش عمومی بـزرگ  هم. تر باشد   تر، گسترده  در کشورهای دارای بخش عمومی بزرگ     
 است به تغییر جهت بیشـتر منـابع       جویانه بیشتر است و این ممکن        های رانت   تیباشد، منافع بالقوه فعال   

 .)1998 ،برگستروم( شود جرمن های غیر مولد لیتسوی فعا  به
ر کشـورهای غنـی و فقیـر را    رابطه بین رشد اقتصادی و اندازه دولـت را د      )1997(اگل و دیگران  

اندازه بـزرگ   ،   ثروتمند ینشان دادند که در کشورها     )1999( ولی فو لستر و هنرکسون    ،  دانند مثبت می 
تر از کشـورهای     تر دولت سریع    کشورهای با اندازه کوچک    و گذارد دولت بر رشد اقتصادی اثر منفی می      

 تـا  1970 طـی دوره  OECDکشـور عضـو    23این مطالعه که برای   در .کنند رشد می  تر با اندازه بزرگ  
جمعیـت و  ،  بیکـاری ،مخارج دولـت ،  صورت گرفته متغیرهای مالیات Panel Dataبه صورت 1995

 .)1999 ،فولستر و هنرکسون( ندهستتولید ناخالص ملی اولیه متغیرهای مدل 
 رشد، حـاکی از  رخارج دولت بمکنون در مورد اثر مورد انتظار        شده تا  ههای اشار  خالصه استدالل 

رود  مـی  چنین انتظارهم.  پیش نتیجه را مسلم فرض نمود     توان از  این مسئله است که در این مورد نمی       
 .ادی داشته باشند متفاوتی بر رشد اقتصهایها اثر مختلف هزینهانواع که 

 رشد اقتصادی ایران  تجربی در خصوص الگوهایتجربیمطالعات برخی نتایج   خالصه2جدول 
در دفتر  )1379( این جدول عمدتاً برگرفته از مطالعه نادری، جهانگرد و فرهادی کیا. دهد را نشان می

 . استبرخی اضافات نویسنده شامل   همچنیناقتصاد کالن و
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در انجام یافته ای از مطالعات   طیف گسترده حاکی از اقتصاد ایران نیزمطالعات مروری بر
 هایالگو عمده مطالعات ایران مبتنی بر چنین هم.های متفاوت است های زمانی مختلف و روش دوره

 تواند که این مسئله می.  کمتر استفاده شده استPanelهای مقطعی و  از داده و سری زمانی است
 .افزاری تلقی شود ی آماری و نرمها یل محدودیتدله ب

شود که متغیرهای  ر این زمینه این امر استنباط میبه طور کلی از نتایج مطالعات ایران د
 ،GDP حجم نقدینگی به  ازغیره های گسترش مالی ب گذاری فیزیکی، نیروی کار، شاخص سرمایه

ه غیر از خارجی بهای تجارت  اخصش ،GDP نسبت مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به
غیر از کسری ه های دولت ب و کل صادرات با یک وقفه و شاخصهای رشد صادرات غیر نفتی  نرخ

های  در دوره درصد مخارج جاری دولت و مالیات تورمی بر رشد اقتصادی 15شتر از بیبودجه و افزایش 
 .مثبت گذاشته است رثیأمدت بر رشد اقتصاد ت همچنین شاخص تورم کوتاه. أثیر مثبت دارندتمشخص 

کید نموده و مطالعات در أعمده مطالعات ایران در زمینه رشد اقتصادی بر بررسی عوامل سنتی بیشتر  ت
در مورد نقش دولت یکی از  1.است بسیار نادر فناوریزمینه متغیرهای سرمایه انسانی، دولت و 
ی رابطه انواع مخارج دولت با  است که به بررس)1378( مطالعات تجربی ایران مطالعه نیلی و عمید

ای دارد و تا حدی با  در این رابطه نتیجه گرفته مخارج دولت اثر آستانه .رشد اقتصادی پرداخته است
 .ثیر معکوس داردأبر رشد اقتصادی ت)  درصد15(رشد اقتصادی رابطه مثبت و از یک مقدار مشخص 

 .ه دادئارارویه کلی توان یک  ندک است و نمیه در ایران مطالعه اباردر این 
آزمـون و سـاختار   دوره مـورد   درهـای مزبـور     یـک از شـاخص   ثیر هر أ با توجه به ت    به طور کلی    

طور یقـین    أثیر و میزان آنها به    توان نتایج  فوق را در جهت ت         هنوز نمی    در ایران  ی مورد تخمین  هاالگو
ایـن مطالعـه نیـز انجـام ایـن مهـم            ز  شتر دارد که هـدف ا     های بی  نیاز به آزمون   این مهم    یید نمود و  أت

 به طور کلی نتایج بر گرفته از مطالعات تجربی دنیا و ایران در زمینه رشد اقتصادی حـاکی از                    .باشد می
ـ        ملاین است که طیف وسیعی از عوا        گذارنـد و نتـایج    أثیر مـی  اقتصادی و نهادی بر رشـد اقتصـادی ت

 .هستندهم متفاوت  های زمانی با  و دورهها و مقاطع دلیل تفاوت در روشه بیشتر مطالعات ب

                                                            
  ثیرأبر ت) 1383( و مطالعه جهانگرد ، مطالعات نادری و عمادزاده و نیلی بر سرمایه انسانی صرفاًبارهدر این . 1
 . اند کید نمودهأهای جدید  با استفاده از الگوهای رشد درونزا بر رشد ت وریافن
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 های رشد  مجموعه رگرسیون.1جدول 
 نتیجه نویسنده متغیرهای توضیحی

عنوان   کل تجارت به،واردات،صادرات

 GDPبخشی از 

 )1996(فرانکل و رومر 

  رومر و،فرانکل

 )1996 (1سایروس

 )1995 (2هریسون

 )1992(لوین و رنلت 

+ * 
 

 
+ * 

- 

+ W 

 بت محصوالت اولیه در کل نس

 صادرات 

 میلر و،  هوفر،داپل

 )2000( ساالیی مارتین

 )1997(ساالیی مارتین 

 

 *- 

*- 

 نسبت محصوالت اولیه در کل 

  1970صادرات در 

 )2001 (3هوفر و پرز
- 

 کورمندی )تغییرات (GDPنسبت صادرات به 

 )1985 (4و مگیور
 

+ * 
جی گذاری مستقیم خار نسبت سرمایه

 GDPبه 

 )1996 (5 لیپسی و زجان،بلمستروم
- 

 تجارت

 * + )1993(رومر  آالت و تجهیزات وارداتی  ماشین
 NRw )1992(لوین و رنلت  ۶ 6نفوذ واردات

 w- )1992(لوین و رنلت  شاخص لیمر 

 های تجاری سیاست

 * + )1995(هریسون  )تغییرات(درجه بازبودن اقتصاد 
 

                                                            
١. Frankel, Romer & Cyrus 
٢. Harrison 
٣. Hoover & Perez 
۴. Kormendi & Meguire 
۵. Blomstrom, Lipsey & Zejan 
۶. Import Penetration 
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 1ادامه جدول 

 نتیجه نویسنده ی توضیحیمتغیرها
 )1995(هریسون  )سطح(بودن اقتصاد  ازبدرجه 

 )1992(لوین و رنلت 
+ * 
NRw 

 )2000(االیی مارتین  سو میلر ،هوفر  داپل 1جهت گیری برونگرا
 )1994(لوین و رنلت 

*- 
NRw 

 - )1994  (2 و لیبرو ها  تعرفه

 )2001(هوفر و پرز   1990-1950های  سال
 )1997(ساالیی مارتین 

+ * 
+ * 

 های  سیاست  دنباله
 جاری ت

  )1996(داپل هوفر لیپسی و زجان  1994-1950های  سال
+ * 

 * + )1996( لیپسی و زجان    ،بلمستی تغییر در نرخ مشارکت نیروی کار 
 -*  )1995 (3مارو فساد 
 * + )1997(ساالیی مارتین  )سطح(داری  سرمایه

 * + )1996 و 1997 (برو کم
 -* )1996 و 1997 (برو زیاد

 دموکراسی

 )1998 (برو کلی
 )1996(دیگران   و4آلسینا

+ 
NR 

 اعتبار داخلی  W + )1992(لوین و رنلت  نرخ رشد
 W + )1992(لوین و رنلت  نوسانات نرخ رشد 

 تحصیالت - )1994( و لی برو سطح تحصیل در دانشگاه 
 )1994( و لی برو زنان

 )1996 (برو
 )1997 (برو

 )1996(  و دیگران5کاسلی
 )1997 (6فوربز

*- 

*- 
- 

+ * 
*- 

                                                            
١. Outward Orientaion 
٢. Lee 
٣. Mauro 
۴. Alesina 
۵. Caselli 
۶. Forbes 
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 1ادامه جدول 
 نتیجه نویسنده متغیرهای توضیحی

 -*   )1994( و لی برو رشد زنان 
 )1994( و لی برو مردان

 )1996(کاسلی و دیگران 
 )1997(فوربز 

+ * 
  *- 

+ * 
 باالی راهنمایی و باالتر برای مردان

  سال 25
 )1998 (برو

+ * 

 )1991 (برو میزان کلی 
 )1995 (1نولس و اون

 )1992(لوین و رنلت 
 )1992 (2 رومر و ویل،منکیو

+ * 

+ 
+w 
+ * 

 _ )1997 (برو ابتدایی

 تحصیالت

 )2001(هوفر و پرز  )1960نرخ ثبت نام در (ابتدایی 
 )2000( میلر و ساالیی مارتین ،داپل هوفر

+ 
+ * 

 * + )1997(ساالیی مارتین  )مطلق(عرض جغرافیایی 

 )1997 (برو شرق آسیا
 )1994( و لی برو

+ 
+ 

 -* ) 1997(ساالیی مارتین  مستعمره سابق اسپانیا

 مناطق

 )2001(هوفر و پرز  مریکای التینا
 )2000( میلر و ساالیی مارتین ،داپل هوفر

 )1991 (برو
 )1997 (برو
 )1994( و لی برو

 )1997(رتین ساالیی ما

_ 
*- 
*- 
_ 

*- 
*- 

 
                                                            
١. Knowles & Owen 
٢. Mankiw, Romer & weil 
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 1ادامه جدول 
 نتیجه نویسنده متغیرهای توضیحی

 )2000( میلر و ساالیی مارتین ،داپل هوفر فریقااصحرای جنوب 
 )1991 (برو
 )1997 (برو
 )1994( و لی برو

 )1997(ساالیی مارتین 

*- 
*- 
_ 

*- 
*- 

 مناطق

 - )2001(هوفر و پرز  مستعمره فرانسه 
 )2001(هوفر و پرز  بودایی 

 )2000( میلر و ساالیی مارتین ،داپل هوفر
 )1997(ساالیی مارتین 

+ 
 

+* 
+* 

 -* )1997(ساالیی مارتین   کاتولیک
 )2001(هوفر و پرز  کنفسیوسی

 )2000( میلر و ساالیی مارتین ،داپل هوفر
 )1997(ساالیی مارتین 

+* 
 

+* 
+* 

 *+ )1997(ساالیی مارتین  مسلمان 

 مذهب

 )2001(هوفر و پرز  پروتستان 
 )2000( میلر و ساالیی مارتین ،داپل هوفر

 )1997(ساالیی مارتین 

*- 
*- 
*- 

 )1998 (برو حاکمیت قانون 
 )1997 و 1996 (برو

 )1997(ساالیی مارتین 

+* 
 

+* 
+* 

 کل منطقه   مقیاسهایاثر
 کل نیروی کار 

 )1997(ساالیی مارتین 
 )1997(ساالیی مارتین 

NR 
NR 

 )1994( و لی برو های مدنی  آزادی
 )1985( مگیور و  کورمندی

 )1992(لوین و رنلت 
 )1997(ساالیی مارتین 

*- 
+ 

NRw 
 

+* 
 )1996(آلسینا و دیگران  بی ثباتی 

 )1991 (برو
 )1994( و لی برو

 )1996(کاسلی و دیگران 
 )1992(لوین و رنلت 

 )1997(ساالیی مارتین 

*- 
*- 
*- 
*- 
w- 
*- 

 ها سیاست

 )2000( میلر و ساالیی مارتین ،داپل هوفر حقوق سیاسی
 )1994( و لی برو

 )1997(ساالیی مارتین 

+* 
+* 
+* 
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 1ادامه جدول 
 نتیجه نویسنده متغیرهای توضیحی

 )1994( و لی برو رشد جمعیت
 )1985( مگیور و  کورمندی

 )1992(لوین و رنلت 
 )1992(ویل  و رومر، منکیو

+ 

*- 
w- 

*- 

  لی  وبروو ) 1997 و1996 ،1991( برو باروری
)1994( 

*- 
 

 رشد جمعیت  -* )1994( و لی برو  سال 15تر یا مساوی  بزرگ

 NR )1994( و لی برو  سال 65تر یا مساوی  کوچک

 )1993(استرلی  مصرف 
 )1995(هریسون 

+ 
*- 

  نظام در  اختالل
 ها  قیمت 

 )1991 (برو گذاری   سرمایه
 )1993(استرلی 

*- 
*- 

 ها  سطح قیمت + )1993(استرلی  مصرف 
 -* )1993(استرلی  گذاری   سرمایه

 درآمد اولیه 
 

 )2001(هوفر و پرز 
 )2000( میلر و ساالیی مارتین ،داپل هوفر

 )1998 و 1997 ، 1991( برو
 )1994(  و لی برو
 )1992 ( ساالیی مارتین و  برو

 )1996 (1بن داوید
 )1996(سلی و دیگران کا
 )1996 (2کو

 )1985( مگیور و  کورمندی
 )1992(لوین و رنلت 

 )1992(ویل  و رومر، منکیو
 )1993(رومر 

- 
*- 
*- 
*- 
*- 
*- 
*- 

+* 
*- 
*- 
*- 
*- 

 -* )1997 (برو ) متقابل آن با تحصیل مردان در مدارسهایاثر(اولیه  درآمد

                                                            
١. Ben - David 
٢. Cho 
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 1ادامه جدول 
 تیجهن نویسنده متغیرهای توضیحی

 )1998و  1997، 1996، 1991 (برو GDPگذاری به  نسبت سرمایه
 )1994( و لی برو

 )1996(کاسلی و دیگران 
 )1992(لوین و رنلت 

 )1992(رومروویل ,منکیو

+* 
+* 
+* 
+S 
+* 

 )1996( دیگران و  بلمستروم  سرمایه ثابت ،تجهیزات
 )1993( 1سامرز و  النگ دی

 )1997(ن ساالیی مارتی

_ 
+* 
+* 

 *+ )2001(هوفر و پرز  )GDPسهم از (تجهیزات 

 گذاری   سرمایه

 *+ )1997(ساالیی مارتین  غیر از تجهیزات
 )2000( میلر و ساالیی مارتین ،داپل هوفر GDPاز   معادن  سهم

 )1997(ساالیی مارتین 
+* 
+* 

 + )1985(مگیور و  کورمندی رشد پول 
 )1996 (برو ر سیاه ارزش در بازا

 )1994( و لی برو
 )1993(استرلی 

 )1995(هریسون 
 )1992(لوین و رنلت 

 )1997(ساالیی مارتین 

*- 
*- 
- 
*- 
w - 
*- 

 )2000( میلر و ساالیی مارتین ،داپل هوفر  و اختالالت ها تکانه
 )1993(استرلی 

 )1995(هریسون 
 )1997(ساالیی مارتین 

*- 
- 
- 

 *- 

 )واقعی(ارز  های نرخ

 )1991 و 1996 ،1997 ،1998 (برو  مبادله بهبود رابطه
 )1994(بار و لی 

 )1996(کاسلی و دیگران 
 )1993(استرلی و دیگران 

+* 
+ 
+* 
+* 

 - )1993(استرلی و دیگران  )مجازی(های خارجی  بدهی
 -* )1993(استرلی  رکود مالی 
 *+ )1993( و لوین 2کینگ های مالی  پیچیدگی

                                                            
١. DeLong & Summers 
٢. King 
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 1ادامه جدول 
 نتیجه نویسنده ی توضیحیمتغیرها

  1ویشنی و شلیفر مورفی، مهندسی
)1991( 

 
*+ 

 ها  درصدی از دانشجویان دانشگاه

  )1991(مورفی،شلیفروویشنی  حقوق
*+ 

رشد 
 ها نوآوری

 )1985( مگیور و  کورمندی
 )1995 (2و رامی  رامی

*- 
*- 

 تغییرپذیری

 -* )1985(ومگیور کورمندی پول

 )1997 و 1996و 1991 (برو  مصرف
 )1994( و لی برو

 )1993(کاسلی و دیگران 

*- 
*- 
*- 

 مصرف به 
GDP 

 -* )1998 (برو

 + )1985(مگیور و  کورمندی رشد مصرف

کسری 
 بودجه

 W- )1992(لوین و رنلت 

 اندازه دولت

 + )1991 (برو گذاری  سرمایه

 های رشد نرخ +* )1996(آلسینا و دیگران  7گروه 
  با 7گروه 

 وقفه زمانی
 )1996(آلسینا و دیگران 

 )1993(استرلی و دیگران 
+ 
+ 

 )1997 (برو )متغیرهای جانشین مختلف(بهداشت 
 )1994( و لی برو

 )1996(کاسلی و دیگران 
 )1995(نولز و اون 

*+ 
*+ 
*- 
*+ 

                                                            
١. Murply, Shlifer & Vishny 
٢. Ramey & Ramey 
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 1ادامه جدول 

 نتیجه نویسنده متغیرهای توضیحی

 )2001(ز هوفر و پر 1960امید به زندگی در 
 )2000(داپل هوفر، میلر و ساالیی مارتین 

*+ 
*+ 

 -* )1994 (1پرسون و تابلینی ها دموکراسی

 +* )1994(پرسون و تابلینی  ها غیردموکراسی

 نابرابری

 )1994( 2و  رودریک آلسینا کل 
 )1997(فوربز 

*- 
*+ 

 - )1985( مگیور و  کورمندی تغییرات

 -* )1997 (برو )درصد15باالی (سطح 

 )1998 (برو سطح 
 )1992(لوین و رنلت 

*- 
-W 

 تورم

 )1997 (برو تغییرپذیری
 )1992(لوین و رنلت 

*+ 
-W 

 + )1993(دیگران  استرلی و ها سرانه زخیم

 + )1994( و لی برو تداوم زمانی

 جنگ

 )2000(داپل هوفر، میلر و ساالیی مارتین     وقوع
 )1994( و لی برو

 )1997(ارتین ساالیی م

*- 
*- 
*- 

 -* )2001(هوفر و پرز  انقالب و کودتا

 ).1998(درلف و کوا : خذأم
ای با دیگر مطالعات متفاوت  ستون نتیجه به مفهوم سطح معنادار بودن متغیر توضیحی که در مورد مطالعه  در*   عالمت

مطالعه لوین و    درS و Wهای  و عالمتاست ه گزارش نویسنده در خصوص نتیجه ئ به معنی عدم اراNRعالمت . است
 . باشد  داری  ضعیف و قوی می به مفهوم معنی) 1992(نلت ر

 

                                                            
١. Person & Tabellini 
٢. Rodric 
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 مطالعات تجربی رشد اقتصادی ایران. 2جدول 
 داری معنی نتیجه نویسنده تغیرهای توضیحیم

 + + )1375(عسلی  گذاری کل  سرمایه
 )حسط(گذاری خصوصی   سرمایه
 )با وقفه(گذاری خصوصی   سرمایه

 )1379(مدل برنامه سوم 
 )1378(پروین 

+ 
+ 

+ 
+ 

 )1378(مدل برنامه سوم  موجودی سرمایه
 )1378(نژاد خسروی و  باغیان قره

 )1378(پروین 
 )1379(عماد زاده و دیگران 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

 و  سرمایه
 گذاری  سرمایه

 + + )1378(کمیجانی و علوی  GDPگذاری به   نسبت سرمایه
 )1375(عسلی  افراد شاغل

 )1379(برنامه سوم 
 )1378(نژاد خسروی و  باغیان قره

 )1378(پروین 
 )1379(عماد زاده و دیگران 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 + + )1379(هسنیجه وکریمی  اکبری نرخ رشد نیروی کار

 یروی کارن

 + + )1378(کمیجانی و  علوی GDPنسبت تغییرات اشتغال به
 + + )1381) (1380(نادری های تجربه  تحصیل و سال های سال انسانی سرمایه 

 + + )1383(نیلی و نفیسی ن های تحصیل شاغال سال 
 طالعاتا فناوری

 و ارتباطات
 گذاری  سهم سرمایه
 GDPارتباطات به 

 - + )1383(جهانگرد 

 + + )1379(صمدی  GDP به بانکی های سپرده کل حجم
نسبت اسکناس و مسکوک در دست 

 اشخاص به تعریف محدود پول
 + + )1379(صمدی 

 + + )1379(صمدی  GDPنسبت تعریف وسیع پول به 
 + - )1377(ختایی و خاوری نژاد  GDPنسبت نقدینگی به 

های  داخلی بانک اعتبارات حجم نسبت
 ی کل ــــتجاری به اعتبارات داخل

 ها بانک

 + + )1377(اوری نژاد ختایی و خ

گسترش مالی 
 )کوتاه مدت(

بانکی از بخشسیستممطالباتنسبت
 اعتبارات   کل   هب  خصوصی   مالی غیر

 داخلی 

 )1377(ختایی و خاوری نژاد 
+ + 

نسبت مطالبات سیستم بانکی از  
 GDP به غیرمالی خصوصی بخش

 + - )1377(ختایی و خاوری نژاد 
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 2جدول ادامه 
 داری معنی جهنتی نویسنده متغیرهای توضیحی

گسترش مالی 
 بلند مدت

 NR NR )1379(صمدی  

 گسترش مالی + + )1379(ختایی و سیفی پور  های بلندمدت خصوصی سپرده
 + + )1379(ختایی و سیفی پور  ارزش سهام مبادله شده

 + + )1375(عسلی )سطح(نسبت واردات به سرمایه 
 + + )1375(عسلی )هبا یک وقف( به سرمایه   واردات  نسبت

 ای واردات کاالهای واسطه
 )1379(مدل برنامه سوم 
 )1376(فرجادی و لعلی 

+ 
+ 

+ 
+ 

 + + )1376(فرجادی و لعلی  ای واردات کاالهای سرمایه
  - )1376(فرجادی و لعلی  واردات کاالهای مصرفی
 + + )1379(هسینجه وکریمی  اکبری نرخ رشد صادرات نفت

 )1379(هسینجه کریمی و  اکبری صادرات غیرنفتینرخ رشد 
 )1379( عظیمی

- 
+ 

+ 
+ 

 + + )1379(هسینجه کریمی و  اکبری نرخ رشد صادرات صنعتی
 + + )1376(فرجادی و لعلی  نرخ رشد واردات

 - - )1379(هسینجه کریمی  و  اکبری ای ای و سرمایه واسطه رشدواردات نرخ
 + - )1379(هسینجه کریمی  و  اکبری )وقفهبا یک ( نرخ رشد صادرات 
 )1370(اکبری  نرخ رشد صادرات

 )1375(صفری 
 )1376( فرجادی و لعلی

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

 تجارت

 + + )1378(کمیجانی و علوی  GDPتغییرات قیمت نفت به 
 + + )1379(مدل برنامه سوم  گذاری و مصرف دولتی سرمایه
 + + )1378(مید نیلی و ع های عمرانی دولت هزینه
 ،های جاری آموزش و پرورش هزینه

 آموزش عالی و بهداشت
 + + )1378(نیلی و عمید 

 دولت

 + - )1378(نیلی و عمید  های جاری  سایر هزینه

 )1378(کمیجانی و علوی  GDPتغییرات مخارج دولت به 
 )1378(نیلی و عمید 

+ + 

 های هزینه + - )1378(نیلی و عمید   درصد 15از   بیش
مصرفی دولت  

 GDPبه 
  +  درصد15کمتراز 

 + + )1379(دیگران و  عمادزاده مخارج جاری آموزش عالی 

 + - )1373(عیسی زاده  )طور کله ب(کسری بودجه 

 درآمدهای نفتی

 + + )1378(موسوی کسمایی  )کوتاه مدت(کسری بودجه 
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داری  به مفهوم معنی+ معنی داری عالمت  در این جدول در ستون . با اضافات  نویسنده)1379(نادری، جهانگرد، فرهادی کیا : منبع
رابطه نبود  نیز به مفهوم NRعبارت . ای با دیگر مطالعات متفاوت است داری در هر مطالعه ی یادشده که سطح معنیمتغیر توضیح

 که عالمت مثبت استثیر بر رشد اقتصادی أ نیز به مفهوم نحوه ت-یا + عالمت . استبین رشد اقتصادی و متغیر مربوطه 
 .باشد أثیر منفی بر رشد اقتصادی میدهنده ت ثیر مثبت و عالمت منفی نشانأدهنده ت نشان

 

 الگوی نظری . 3

طوری کـه در  قبـل        همان ،ارائه شده های اخیر    در سال  ی که در زمینه رشد اقتصادی     یاز جمله الگوها  
 دولـت و    مـؤثر با توجه بـه نقـش       .  با لحاظ نقش دولت  در اقتصاد است        )1990 ( برو  الگوی   اشاره شد 

و ای و سایر موارد در این مقالـه از  مبـانی بـرو بـرای تبیـین            حاظ بودجه از  ل  ثیر آن بر اقتصاد ایران      أت
 .  بینی رشد اقتصادی بهره جستیم پیش

  بـا  تولیـد  فـرض شـده اسـت کـه دولـت فقـط       با لحاظ عوامل اصلی  تولید   )1990 (برودر مدل   
بـرای همـه     اسـتفاده از کاالهـای تولیـد دولـت           شود و     نیز باعث افزایش تولید می     کاالهای عمومی   

هـا از ایـن      پذیر است و استفاده یک بنگاه هم باعث کاهش امکان استفاده سـایر بنگـاه               ها امکان  بنگاه
شـوند باعـث افـزایش تولیـد در      های عمومی که توسط دولت تولید مـی  وجود کاال . کاالها نخواهد شد  

 .ورت ذیل خواهد شدبنگاه خواهد گردید و بدین دلیل فرم تابع تولید کاب داگالس برای بنگاه به ص

2ادامه جدول 
 داری عنیم نتیجه نویسنده متغیرهای توضیحی

 + + )1378(نیلی و عمید   مالیاتیدرآمدهای

 + - )1378(نیلی و عمید  مالیات تورمی

 + + )1378(پروین  ظرفیت بالقوه اقتصاد

 + - )1378(پروین  نرخ تورم مورد انتظار

 + + )1379(مدل برنامه سوم )با یک وقفه( تولید ناخالص داخلی بدون نفت 

 + - )1378(مردوخی نرخ تورم

 + + )1378(کمیجانی و علوی کوتاه مدت تورم

 + - )1378(کمیجانی و علوی بلند مدت تورم

 + + )1379(عمادزاده و دیگران های تحصیل نیروی کار در سطح عالی متوسط سال

 + + )1376(فرجادی و لعلی ای نرخ ثبت نام مدارس در مدارس فنی و حرفه

 )1378(خسروی نژاد  و  یانقره باغ )تکانهبه عنوان متغیر (جنگ 
 - - )1379(هسینجه   اکبری و کریمی

- 
 + - )1378(و خسروی نژاد   قره باغیان )تکانهبه عنوان متغیر (انقالب 
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ααα −−= ١١ GKALy ii ; ١٠ <<α  )1( 

 Ki  ,  Liهـای   ی ثابت نسبت به مقیاس برای نهـاده این معادله حاکی از آن است که تولید بازده

 ثابـت باشـد اقتصـاد دارای بـازدهی          G   اگـر  ،با فرض ثابت بودن کل نیروی کار      . خواهد داشت  در بر 
 افزایش پیدا کنـد اقتصـاد دارای بـازدهی ثابـت      K همزمان باG  اما اگر.  خواهد داشتنزولی سرمایه

شود کـه دولـت دارای بودجـه متـوازن اسـت و        در این مدل فرض می   .نسبت به مقیاس خواهد داشت    
 .شود أمین میصورت ذیل با نرخ مالیاتی از تولید خالص داخلی ته مخارج دولتی ب

YtG .=  )2( 

ای هـ  ود بنگـاه  بنـابراین سـ   . زمـان ثابـت هسـتند     طول   در   G/Y و   t  د که شو  در معادله فوق فرض می    
 : بعد از مالیات عبارت خواهد بود ازاقتصادی

[ ]iii krwGkAtL ).(.).١(. ١ δαα +−−− −      
:rنرخ بهره ،δ:نرخ استهالک سرمایه ، w نرخ دستمزد و δ+rدرخ اجاره سرمایه است که نر  
             :آن

i

i
i L

Kk = 
در بازار رقابت کامل نرخ دستمزد بعد از مالیات برابر تولید نهایی نیروی کار و نرخ اجاره سـرمایه                    . باشد

)( δ+rاگـر  .  بعد از مالیات معادل تولید نهایی سرمایه  استki =K   ت اجـاره یـا    باشـد، لـذا نسـب
 :سرمایه عبارت خواهد بود

αααδ −−−−=
∂
∂

−=+ ١).(()١.(.)١(١( GkAt
K
y

tr
i

i                         )3(  

 :صورت ذیل بنویسیمه را ب) 2(و معادله ) 1(توانیم معادله  پس می 
ktALG α/١)(=                            )4(  

 :خواهیم داشت ) 3(معادله فوق در معادله با جایگزینی 
 

 )5(       
 .آید دست میه  رابطه ذیل ب)4(ر معادله د) 5( از معادله rبا قرار دادن مقدار 

))١/]()().١( /)١/)١ ptLtA −−−= − δαθγ ααα  )6(                                        

)١)(()()١( /)١/)١ tLtA
K
y

tr
i

i −=−=+ − αααα
δ
δ

δ



 ...بینی رشد اقتصادی ایران و مقایسه آن با اهداف پیش 34

)١(به طوری کـه     . ه است ئدر این معادله اثر مالیات بر رشد قابل ارا         t−         ن اثـر منفـی مالیـات را نشـا
ααدهد و  می /)١( −t   به طوری کلی مطـابق رابطـه       . کند لیات بر رشد اقتصادی را بازگو می       اثر مثبت ما

اول اینکه با افزایش مالیات باعـث افـزایش         .  منفک بر رشد اقتصادی خواهد داشت      فوق مالیات دو اثر   
G      انداز   وع با افزایش مالیات پس    س این موض  گردد ولی در جهت عک      و بنابراین باعث افزایش تولید می

دنبال آن سرمایه گذاری نیز کاهش خواهد یافت و نرخ رشد اقتصادی را       ه  یابد و ب   خصوصی کاهش می  
 .کاهش خواهد داد

ααطور که اشاره شد     همان )6(در معادله    /)١().( −tL          اثر مثبت مخارج دولت بر رشد اقتصـادی را 
 tرا برحسـب   γاگر نمـودار  . کند  را بازگو می منفی بر رشد اقتصادی اثر(t-۱)دهد وعبارت  نشان می

های اقتصادی دولـت بـه        حداکثر مالیات، اثر مثبت فعالیت     رسم کنیم مبین این نکته است که تا مقدار        
فی مخارج دولـت    ای مالیات به بعد، اثر من      از مقدار آستانه   عنوان آثار خارجی بیشتر از آثار منفی است و        

بر رشد اقتصادی ناشی از کاهش انگیزه افراد در نتیجه پرداخت مالیات و کاهش مصرف آنها بیشـتر از                   
 ).1995 و ساالیی مارتین، برو (است اثر مثبت کاالهای عمومی تولید شده توسط دولت

  مخـارج    توان اذعان نمـود کـه       نمی یقین  به طور     ، از روابط آن نیز مشخص است      کهدر این الگو    
هـای دولـت     بلکه بستگی به حجم و حدود فعالیت      ند  شو  دولت باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی می       

 .دارد
نیـروی   که در کنار عوامل تولیـد        پذیرفتتوان   در فوق می  حال با توجه به مبانی نظری ارائه شده         

ـ   گذارد که در هر ک     میثیر  أکار و سرمایه، مخارج دولت نیز بر رشد اقتصادی ت          ثیر آن از قبـل     أشـوری ت
تـابع تولیـد    ه یک الگوی رشد تجربی برای اقتصـاد ایـران مطـابق             ئبرای آزمون و ارا   . نیستمشخص  

 :نوشت توان رابطه زیر را می »برو«
LnGKLnLnLALnyLn γαα ++−+= )()١()()(                                     )7 (  

بینـی  رشـد  بـه         و پـیش     تولیـد ل بر   یک از عوام    برای برآورد سهم هر     قابل برآورد مزبور،   الگوی
 .ست جزء خطای الگوtε که شود صورت زیر نوشته می

)8(                                 tε+LnGKLnLnLALnyLn γαα ++−+= )()١()()( 
علت استفاده . دشو می استفاده VECMیا  وVARروش از برای الگوسازی رشد در این مطالعه 

 و همچنین  مشکالت آماری، همزمانی و ناایستایی:ق آمدن بر مشکالتی همچونیفاها  روشاز این 
             .استبرای آینده  بینی پیش
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 الگوی رشد تجربی ایران .4
 به دو دلیل عمده ران، کشورهای جهان و ایهای مختلف رشد در  جنبهۀمطالعطور که گفته شد  همان

گیران کشور برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی  اران و تصمیمزگ، سیاستکه نخست این.باشد با اهمیت می
ثر ؤگیری پدیده رشد  اقتصادی در کشور و عوامل م مناسب ضروری است که نسبت به چگونگی شکل

ای  از خصوصی و دولتی بر کارگزاران اقتصادی اعم،دوم اینکه  و،بر آن شناخت کافی داشته باشند
بینی نرخ رشد اقتصادی برای  های اقتصادی نیازمند پیش ریزی در سطح کشور و یا حتی بنگاه برنامه

ارائه الگوی نظری این مطالعه نیز به منظور تحقق  هدف دوم، اقدام به . ندهستمقاطع مختلف زمانی 
 . کند نامه چهارم میهای معطوف به بر بینی رشد اقتصادی در سال و برآورد و پیش

 .شـود    اسـتفاده مـی     هـای آمـاری    ای سری زمانی با توجه به محدودیت      از الگوه  ،برای این منظور  
بـا اسـتفاده از روش      هـای کـالن اقتصـادی         داده مطالعـه،    )8(الگوی   های استفاده شده در برآورد     داده

VECM    تـا  1348 زمانی  بـرای دوره       این آمارها متشکل از آمارهای سری     . اند  مورد برآورد قرار گرفته  
 . شده است اخذمتغیر موجودی سرمایه نیز از مطالعات دفتر اقتصاد کالنو ند هست 1381

بـرای بــرآورد الگـو از متغیرهــای متعـددی همچــون نیـروی کــار متخصـص و غیرمتخصــص و      
 ابعـاد نظـری     ولی چون با،های تحقیق و توسعه در کنار عوامل نیروی کار و سرمایه استفاده شد      هزینه

  و مبانی نظری فوق      بنابراین از الگو   ،داد  را ارائه نمی   مناسببینی   مطابقت چندانی نداشت و امکان پیش     
،  )K( و موجودی سرمایه واقعی    )L( در برآورد الگو عالوه بر متغیرهای نیروی کار شاغل         استفاده شدکه   

 نیـز   DR  و دوران انقـالب    DW دو متغیـر مجـازی دوران جنـگ          و )G(دولـت واقعی   جاری مخارج   از
 1.استفاده شده است

                                                            
در دفتر اقتصاد کالن ) 1383(آمار و اطالعات سری زمانی اشتغال و موجودی سرمایه از مطالعات امینی . 1

ودی سرمایه با توجه به اصالحات در این خصوص آمار موج. شده است ریزی اخذ برنامه سازمان مدیریت و
 با توجه به تفاوت زیاد در ،عبارت دیگره ب. های اخیر است های ملی در سال بانک مرکزی در خصوص حساب

 استفاده از  موجودی سرمایه 1376 و 1369 به 1361ساختار اقتصادی کشور ناشی از تبدیل سال پایه از سال 
بنابراین در این مطالعه از آمارهای برآورد شده موجودی سرمایه به   ، قابل اعتبار نبوده1361یمت ثابت به ق

ها و  آمار مخارج جاری بودجه عمومی دولت از بانک اطالعات مقاله.  استفاده شده است1376قیمت ثابت 
ذ شده و با استفاده از شاخص اخدانشکده اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبایی  )IELDB۳(های اقتصادی  داده

 . تبدیل شده است1376 به قیمت ثابت ها قیمت
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 باشد که رابطه بلندمدت  الگو  بـه         به صورت زیر می    VECMنتایج تخمین الگوی مزبور به روش       
 : زیر استشرح

)۵.۵()٧٧.٢()٧.٨(
٣١.٠٧۵.٠٢٣.٠٧٧.١ LnGCLnLLnKLnGDPC +++= 
عالمـت مـورد نظـر      دارای  دار و    معنـی در الگـوی انتخـابی      کلیه ضرایب از لحاظ نظری و آماری        

هـای نیـروی کـار و سـرمایه      زدهی برای نهاده با.باشند   می tاد داخل پرانتز نمایانگر آماره اعد.ندهست
طور که از رابطه بلندمدت مشخص است ضـریب متغیـر سـرمایه               همان .نزولی است نسبت به مقیاس    

 بیشـتر که دامنه برآورد    این موضوع با توجه به این     .  است 75/0 و ضریب عامل  نیروی کار        23/0 معادل
 و در خصوص عامل  سرمایه بـین  87/0 تا 47/0 عامل کار بین بارۀدر، 2طالعات ارائه شده در جدول    م
 1. اسـت  در اقتصاد ایـران   عوامل  دار   معنیی و    عدم تغییر ساختار   ۀدهند ، نشان  برآورد شده  52/0 تا   2/0

تولیـد در ایـران    بیشتر عامل نیروی کار بر     نسبی ثیرأالگوی مزبور در خصوص ت     ازبه دست آمده    نتایج  
  و ایـن بـدین    است  سازگار  اقتصاد ایران   تجربی  الگوهای رشد   با مطالعات قبل   ،نسبت به عامل سرمایه   

ثیر نیروی انسانی بر عملکرد اقتصـاد بـه مراتـب از  سـرمایه               أ ت ،در سطح کالن کشور   مفهوم است که    
ـ      ن اقتصاد، عبارت دیگر برای یک واحد تولید در سطح کال        ه   ب .باشد  می فیزیکی بیشتر  ثیر أنیروی کار ت

 31/0 دولت نیز در این الگو مثبت و معادل          جاریثیر مخارج   أت .بیشتری بر تولید نسبت به سرمایه دارد      
کننـده در ایجـاد ارزش    ه عنـوان عامـل تسـهیل    دولت ب  جاریثیر مخارج   أاین ضریب حاکی از ت     .است

مـدت و     آثـار کوتـاه    جـاری مخـارج      ،نظریاگر چه بر اساس مطالعات       .باشد می افزوده اقتصادی کشور  
مخـارج     در مخـارج جـاری  دولـت،       کـه    از آنجـا     ،مخارج عمرانی آثار بلندمدت بر رشد اقتصـادی دارد        

، شـوند  دهنده سرمایه انسانی  تلقی مـی       شود و این نوع مخارج شکل       لحاظ می آموزشی و بهداشتی نیز     
ـ  ۀهر حال نتایج ایـن مطالعـه بازگوکننـد        ه   ب .گردند ه مثابۀ مخارج مولد تلقی می     بنابراین ب  ثیر مثبـت   أ ت
خـارج دولـت بـر رشـد        مای    اثـر آسـتانه    مـورد در   .است دولت بر رشد اقتصادی و تولید        جاریمخارج  

 لذا مورد بررسی و آزمون قرار نگرفتـه         ، این موضوع نبوده   ارزیابی چون هدف    ،اقتصادی در این مطالعه   
 .کار برده شوده  و نتایج با احتیاط تفسیر و بولی باید به این موضوع نیز توجه داشت

                                                            
جهانگرد و   ،تواند به  نادری های تجربی ایران میخواننده محترم برای اطالعات از جزئیات  هر یک از الگو. 1

 .مراجعه نماید) 1379(فرهادی 
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طور که ذکر شد  شـامل متغیرهـای     همان.استمدت آن نیز به صورت زیر     هم چنین رابطه کوتاه   
ـ    استمتغیر مجازی دوران جنگ و دوران انقالب         توضیحی الگو با دو    ثیر منفـی بـر تولیـد       أ که هردو ت

 .ظار نیست که از لحاظ آماری نیز بی معنی هستند عالمت سایر متغیرها مورد انت.اند کشور داشته
D(LOG(GDPC)) =  - ۰٫۲ ۱٫۲ *( *LOG(GDPC(-۱)) -۰٫۲* ۷۶LOG(K (-۱)) - ۰٫۷ *LOG(L(-۱)) 
- ۰٫۳ *LOG(GC(-۱ ۱٫۷ ۰٫۸)) +  ) + *D(LOG(GDPC(-۱))) - ۰٫۰۲ ۷۶ *D(LOG(K  -۱)))  - 
۰٫۹*D(LOG(L(-۱))) - ۰٫۰۲ *D(LOG(GC(-۱)))+ ۰٫۰۵  - ۰٫۱۳ *DW - ۰٫۰۹*DR 

 بیشتر مطالعات در ایران بازدهی صعودی نسبت به         ،به مقیاس  نسبت    تولید اما در خصوص بازدهی   
و برخی مطالعات بازدهی ثابت      )1378 قره باغیان و خسروی نژاد،     ؛1379 عمادزاده و دیگران،  (مقیاس  

 اسـتخراج    و برخی دیگر نیز بازدهی کاهنـده  نسـبت بـه مقیـاس را               )1375 عسلی،( نسبت به مقیاس  
بـه دسـت آوردنـد،       که بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس        بارهاکثر مطالعات انجام شده در این       .  نمودند

ند و برخی آن را تصـادفی تلقـی نمودنـد و بـازدهی              دهدلیل روشن و مبرهنی برای آن ارائه        نتوانستند  
 .)1378 قره باغیان و خسروی نژاد،( دندکرثابت به مقیاس را قبول 

 عوامل نیروی کار و سرمایه را بیـان       بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس     مطالعه اکثر برآوردها     در این 
دلیل مطابقت با مبانی نظری مطالعه قید بازدهی ثابت نسبت به مقیـاس بـرای عوامـل                 ه  د که ب  کن  می

 1.سرمایه و نیروی کار به الگو تحمیل و الگو برآورد شد
با اسـتفاده از الگـوی مزبـور         که   استر موجود   صادی با ساختا  رشد اقت بینی   پیش ،اما هدف مطالعه  

 یا دوره برنامه چهارم  توسـعه         1388 تا   1384های   رشد اقتصادی طی سال    بینی تولید و   پیش به   اقدام
                                                            

ل  بدین مفهوم که در هر سا، است-2/0با  طور که در برآوردها مشخص است ضریب تعدیل الگو برابر همان. 1
 بدین معنی که تعدیل به ،شود الص داخلی در دوره بعد تعدیل می از عدم تعادل یک دوره در تولید ناخ2/0

 .گیرد سمت تعادل به کندی صورت می
 برای نیروی کار و سرمایه t     در این مطالعه همچنین آزمون بازدهی نسبت به مقیاس با استفاده از آماره 

 برای تست LR  همچنین آزمون.یه بازدهی نسبت به مقیاس استصورت پذیرفت که مؤید قبول فرض
Cointegration ه ضرایب متناسب با مبانی نظری باشد که هم  آن مبین وجود یک رابطه بلندمدت می

این امکان را فراهم  Eviews۳٫۱قابل انجام بوده و  Eviews۴ اعمال قید در این الگو نیز با امکانات .باشند می
 .ندک نمی
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 ،  که با توجه بـه شـرایط فعلـی کشـور          توان اذعان نمود    می 3این با توجه  به نتایج جدول        بنابر .نمودیم
 محقـق نخواهنـد شـد و        ،ندهسـت  درصد  متناسـب      8م توسعه که با رشد اقتصادی       اهداف برنامه چهار    

ـ            فضـای   کـارگیری عوامـل تولیـد و      ه  دستیابی به اهداف برنامه نیازمند اصالحات اقتصادی جدی در ب
 . داردفعالیت کشور

 
   برنامه چهارم توسعه با اهداف پیش بینی رشد اقتصادی  مقایسه . 3جدول 

 )درصد(برنامه چهارم )درصد(پیش بینی الگو  سال

۱۳۸۴ ۶.۷ ۷٫۱ 

۱۳۸۵ ۶٫۴ ۷٫۴ 

۱۳۸۶ ۶ ۰.  ۷٫۸ 

۱۳۸۷ ۶.۲ ۸٫۴ 

۱۳۸۸ ۶٫۴ ۹٫۳ 

 میانگین ساالنه برنامه 

 چهارم  توسعه 

(  )1384-1388  ۶.۳ 

 

 

 

۸ 

 .های محقق یافته قانون برنامه چهارم و : منبع 

 
طـی   متوسـط رشـد سـاالنه          ، مشـخص اسـت    3 در جدول    بینی الگو   طور که از نتایج پیش     همان

 نمودار زیر نیـز مشـخص اسـت         مطابق .شود بینی می  پیش درصد 3/6معادل   ،1388-1384های   سال

یابـد ولـی در       همچنان ادامه مـی    ،های اخیر  سال رشد اقتصادی و روند بهبود اقتصادی شروع شده طی        

  .دکر این رشد کمی افت خواهد 1388 و 1384های  سال
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 بینی الگو رشد اقتصادی برنامه چهارم و پیش مقایسه .1نمودار

٠
١
٢
٣
۴
۵
۶
٧
٨
٩

١٠

درصد

١٣٨۴ ١٣٨۵ ١٣٨۶ ١٣٨٧ ١٣٨٨

سال

 برنامه 
الگو

 
 .3جدول و قانون برنامه چهارم توسعه : منبع 

 
 سایر اهداف کمی و کیفی برنامه همانند ایجاد حدود          عدم تحقق رشد برنامه منجر به عدم تحقق       

اهـداف   بـه  دسـتیابی  برای بنابراین .شدخواهد   برنامه اهدافودیگر  در برنامه   ساالنه هزار فرصت شغلی  900
 .نیاز استبرنامه به اصالحات متنوع اقتصادی در رویکردها و ساختارهای اقتصادی کشور 

انداز  اند که اهداف چشم ذاری شدهگ هدفای  اهداف کمی در برنامه چهارم توسعه به گونه
 با توجه به شرایط اقتصاد داخلی  انداز،  درصدی چشم6/8 رشد اقتصادی. ندشودت کشور محقق مبلند

 درصد و 4/8 ویژه بازار کار با لحاظ عرضه و تقاضای نیروی کار  برای دستیابی به نرخ بیکاری هب
عنوان هدف در نظر ه  مالزی و ترکیه ب1990های اواخر دهه  چنین دستیابی به درآمد سرانه سالهم

  تحقق اهدافجهتهای برنامه چهارم در   درصدی برای سال8در این باره رشد .  استگرفته شده
 وری کل عوامل تولید  بهرهی درصد آن از طریق ارتقا3/31که حدود انداز در نظر گرفته شده  چشم

 از طریق ، درصد7/68 یعنی بقیهو ) وری سرمایه  درصد بهره5وری نیروی کار و   درصد بهره3/26(
صاد دفتر اقت (شود مین میأت)  درصد35 درصد و سرمایه 3/32نیروی کار ( رشد کمی عوامل تولید

های   مشخص است که هدف برنامه افزایش رشد اقتصادی طی سال1 مطابق نمودار .)1383 کالن،
 .کند بینی این مطالعه این موضوع را تأیید نمی باشد که پیش برنامه می
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  درصد و5/3  درصد،1 به ترتیب  نیزنیروی کار و کل عوامل  وری سرمایه، های بهره رشد شاخص
 و رشد ، درصد3/4متوسط ساالنه رشد اشتغال در این برنامه .  شده استدر نظر گرفتهدرصد  5/2

حدود  گذاری به تولید در کشور رنامه با هدف افزایش نسبت سرمایهگذاری در ب متوسط ساالنه سرمایه
های  یژه شاخصوه های مزبور ب به عملکرد قبل شاخص درصد لحاظ شده است که با توجه 2/12

  در برنامه چهارم توسعه.استبسیار بزرگ در مدیریت کالن اقتصادی کشور تحول  وری نیازمند بهره
پذیری اقتصاد، انتقال محوریت رشد از منابع طبیعی به  رقابت ،حکمرانی دولتهای  اصالحات در حوزه

 کیفیت سطح ی تعامل فعال با اقتصاد جهانی، ارتقا،ی و دانش و دستیابی به رشد مستمر و پایداریدانا
 برای دستیابی به ...ای کشور بر اساس موازین آمایش سرزمین و تعادل و توازن منطقهزندگی و 

عنوان هدف ه  درصد ب8که از این بعد رشد اقتصادی  شده نظر گرفتهمتوسط رشد اقتصادی در 
 مطالعه با لحاظ اینبینی الگوی   پیش، مشخص است1ور که از نمودار ط اما همان .پذیرفته شده است

بینی نشان   این پیش. مبین عدم دسترسی به اهداف مورد انتظار برنامه استتولید،در نقش دولت 
های مورد بحث در  در همه زمینه دهد که دستیابی به اهداف برنامه چهارم نیازمند اصالحات اساسی می

عدم  به جر در هریک از محورهای برنامه چهارم من، و کوتاهی در اصالحاتاستبرنامه چهارم 
 .دشو مللی میلا  ضعف بیننهایتاً و ،ی برنامه اقتصادی به اهدافدستیاب

با توجه به هدف چشم انداز کشور مبنی بر دست یافتن به  -  2002المللی در سال  مقایسه بین
قفقاز،   شامل آسیای میانه،( علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی جایگاه اول اقتصادی،
 ی دریدهد که ایران از لحاظ اقتصاد مبتنی بر دانا  نشان می-)طقه های منخاورمیانه و کشور

 ترکیب بین از کسب نموده که  امتیاز53/3   امتیاز،10شود و از  زیر متوسط منطقه ارزیابی می
 مدیاکار ،مقررات حقوق مالکیت،پذیری،   رقابت:شامل(سیستم انگیزش اقتصادی چهار محور 

 اقتصادی و شاخص توسعه انسانی خطرسالمت نظام بانکی،  بدهی،شفافیت و حسا و اثربخشی دولت،
 ترین ضعیف ،)ICT(  اطالعات و ارتباطاتفناوریآموزش و زیرساخت   سیستم نوآوری، ،)...و

 نشان داده شده 2این موضوع در نمودار که ساختار انگیزش اقتصادی منطقه مربوط به ایران است 
 .است
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 1ییهای دانا افریقا از لحاظ شاخصمیانه و شمال جایگاه کشورهای خاور. 2نمودار

٠ ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨

اسرائيل

امارات 

بحرین

کویت

ربستان سعودي  ع

اردن

قطر 

بنان  ل

مصر

مال آفریقا     اورميانه و ش خ

ایران

تونس

مان  ع

مراکش
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 با تزریق منابع مالی تنها زمان بر هستند و اصالح سیستم و ساختارهای انگیزش اقتصادی معموالً

اقتصادی   نیاز به اصالحات نگرشی و دیدگاهی عمیق در مدیریت و عملکردبلکهند شو میسر نمی
وری عوامل  رشد بهرهای با  امه چهارم توسعه نیز این موضوع شناخته شده و به گونهدر برن. استکشور 

د که کر دیده شده است ولی در عمل باید توجه ،کند مین میأ درصد رشد برنامه را ت3/31تولید که 
ر دانایی و دانش   تبدیل و تغییر اقتصاد مبتنی بر رشد منابع طبیعی به اقتصاد مبتنی بجهتحرکت در 

رسد در صورت ادامه با روند وضع موجود با توجه به  بنابراین به نظر می .پذیر نیست به سادگی امکان
                                                            

باشد و از لحاظ   می5/3 امتیاز بندی شده است که نمره ایران حدود 10 تا 1 از نمره 2حور افقی نمودار م. 1
 .چهار محور مورد اشاره نمودار نمره بسیار پایینی را اخذ نموده است
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 8کار و سیستم و فرایندهای اقتصادی، تحقق  ضعف بنیه اقتصادی کشور به ویژه در فضای کسب و
 .درصد رشد اقتصادی دور از انتظار باشد

 
 بندی خالصه و جمع .4

به دو دلیل عمده تواند  میدر ایران اقتصادی های مختلف رشد  العه جنبهمططور که گفته شد  همان
گیران کشور برای اتخاذ تصمیمات  ن و تصمیمارازگسیاستدلیل استفاده ه بیکی  . اهمیت باشددارای

ریزی  ای برنامهاعم از خصوصی و دولتی برکارگزاران اقتصادی و دیگری  استفاده  ،اقتصادی مناسب
این مطالعه نیز به منظور تحقق هدف دوم، اقدام . استهای اقتصادی  یا حتی بنگاهدر سطح کشور و 

 با های معطوف به برنامه چهارم بینی رشد اقتصادی در سال شبه ارائه الگوی نظری و برآورد و پی
 و روش 1381-1346های سطح کالن کشور در دوره و آمار برواستفاده از مبانی نظری مطالعات 

 . نمود VECMسازی الگو
سطح  د و در  ش های آماری استفاده   ای سری زمانی با توجه به محدودیت      از الگوه  برای این منظور،  

 .یماقدام نمود بروتابع تولید آورد کالن به بر
ی کـار متخصـص و غیـر متخصـص و           چـون نیـرو   هـای متعـددی هم    برای برآورد الگـو از متغیر     

ار و سرمایه استفاده شد ولی چون با ابعـاد نظـری             های تحقیق و توسعه در کنار عوامل نیروی ک         هزینه
در برآورد الگو از    بنابراین  داد    را ارائه نمی    مناسب بینی  امکان پیش  چنین   هم مطابقت چندانی نداشت و   

متغیرهای نیروی کار شاغل و موجودی سرمایه واقعـی و مخـارج مصـرفی واقعـی دولـت و دو متغیـر                 
 .شد استفاده DR  و دوران انقالبDWمجازی دوران جنگ 

 و ضریب عامـل   23/0دهد که ضریب متغیر سرمایه معادل      یج تخمین رابطه بلندمدت نشان می     انت
  ایـران این موضوع با توجه به اینکه دامنه بر آورد اکثر مطالعات ارائـه شـده در                 .  است 74/0نیروی کار   

 ، بـر آورده شـده     52/0 تا   2/0 و در خصوص عامل  سرمایه  بین          87/0 تا   47/0 عامل کار بین     مورددر  
ثیر مخارج مصـرفی دولـت      أت .استدار عوامل در اقتصاد ایران       دهنده عدم تغییر ساختاری و معنی      نشان

 .است 31/0الگو مثبت و معادل نیز در این 
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 3/6،  معادل     را  متوسط رشد ساالنه  طول برنامه چهارم توسعه        ی این مطالعه،  بینی الگو  نتایج پیش 
رشـد اقتصـادی   های اخیر،   سال رونددهد که همانند   چنین نتایج نشان می   هم .کند  می بینی درصد پیش 

 با توجـه بـه      . این رشد کمی افت خواهد نمود      1388 و   1384های    ولی در سال   ،یابد همچنان ادامه می  
، نظر قرار گرفته اسـت     عنوان هدف برنامه مد   ه   درصد ب  8بینی رشد    که در برنامه چهارم توسعه پیش     این
 و اصالح ساختار عوامـل      دهد در صورت عدم اصالح ساختار اقتصادی و روابط         گوی مذکور نشان می   ال

 سایر اهداف کمی و کیفی برنامـه هماننـد ایجـاد            دنبال آن   ه  که ب موجود این رشد محقق نخواهد شد       
ـ   . هزار فرصت شغلی ساالنه در برنامه و دیگر اهداف نیز محقق نخواهند شد  900حدود   رای بنـابراین ب

 های اقتصـادی کشـور     رویکردهـا و سـاختار    دستیابی به اهداف برنامه به اصالحات متنوع اقتصادی در          
 .نیاز است

طوری که در قسمت مطالعات تجربی   همان های مختلفدر کشورهای جهانی  مطالعات و پژوهش
ه بیش از پیش رادهد که امروزه برای رشد و توسعه اقتصادی  ادبیات موضوع مقاله آمده، نشان میو 

فاصله زیاد کشور ما نسبت به کشورهای پیشرفته جهان بر این . تر شده است تر و پر زحمت پیچیده
حرکت در  .شود تر می تر و بغرنج م توجه به آن مسیر پیشرفت پیچیدهدر صورت عد پیچیدگی افزوده و

 لف اقتصادی و اجتماعی وای مخته  آموزش و اصالحات در حوزه، تحقیق، تفکر،این راه نیاز به تدبیر
در جامعه جهانی به عنوان یک کشور فعال در آینده بخواهد اگر ایران  .تالش و کوشش بسیار دارد

های  ی سرمایهی باید قادر به افزایش توانا،و در خانواده جهانی نقشی داشته باشدحرکت نماید 
بنابراین پیشرفت جامعه  .اشدتر یا حداقل در سطح سایر جوامع ب  سریع،ملموس و اقتصادی خودغیر

یا باید  لذا .ستاجباری ا ساله آینده برای کشورمان 20انداز  چشم های آتی و جهت زنده ماندن در سال
توان در جامعه  نمیاز این رو،  . میدان رقابت جهانی خارج شد ازدست آورد یاه را با تدبیر و تالش ب آن

 و های با توانمندی انسانی و اقتصادی باال کم نکردبا کشور  فاصله خود را و فعالیت نمودجهانی امروز 
ی خیزش تدبیر  خیزش و برا،برای کاهش فاصله .دکرهای اقتصادی درونگرا فعالیت  بر اساس نگرش

 اهداف جهتعزم ملی در   همگانی با و اجماع نسبیتالش مجدانه ریزی هوشمندانه و زحمت و و طرح
 .و پیشرفت کشور الزم است اعتال

برنقش  مقابل آن  در و کاستهعوامل فیزیکی در فرایندهای اقتصادی از نقش   در حال حاضرزیرا
ها و به نهاد ثر بر عملکرد اقتصادؤو متغیرهای ماست  افزوده شده عوامل غیر ملموس و فکری
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ای در آینده نیروه اما .اند  شدهل تبدیفناوریهای غیر ملموس و  های اجتماعی قدرتمند، سرمایه نرم
های  فناوریجهانی تغییر ماهیت ابزاری بیشتری داده و به جای ابزارهای سنتی به تفکر و دانش و 

 وجه غالب را  های نوآوری  و سیستمبرنده  پیشهای اقتصادی  انگیزش و و اینترنتICT همانند جدید
 :بنابراین الزم است در طول برنامه چهارم توسعه .با شدت بیشتری خواهد گرفت

و سیستم انگیزش اقتصادی  کار حات جدی و عملی در خصوص اصالح فضای کسب واصال -
 .کشور  تحقق پذیرد

وری عوامل  های مختلف به علت افزایش بهره کارگیری دانش و سرمایه انسانی در فعالیته ب  -
 .درونزا و بومی شودهای موجود  قابلیت و استفاده از تولید

  و واگـذاری صـحیح      مـد ا و حرکت به سمت دولت کار      اصالح   های دولت   اندازه و حجم فعالیت     -
 .دشو محقق های جدید وریا با استفاده از فنمولد و با صالحیت های دولت به بخش خصوصی فعالیت
 صـورت    اقتصـاد جهـانی    های جهـانی  و    درونگرای بازار به سمت بازار    های   ش  برخی نگر  تغییر  -
  دسـتیابی بـه     المللـی بـرای    های انتقال بـین     چرخ تسهیلث   نگرش به بازارهای خارجی باع      زیرا .پذیرد

تر خواهند شـد و     عرصۀ رقابتی شدید  های داخلی وارد     ها و شرکت     خواهد شد و بنگاه    های جدید  فناوری
  .خواهد شدو رشد اقتصادی عوامل مذکور باعث کاهش هزینه واقعی اقتصاد 

باعـث   خطوط گسترده اقتصـادی      موردر   اجماع سیاسی د   ،های مزبور  عالوه بر متغیرها و نگرش     -
 و اسـتفاده بهتـر از     های بـاال  سازی اقتصاد برای دستیابی به رشـد      کاهش نوسانات اقتصادی و توانمند      

 . خواهد شدعوامل تولید
ـ   ه   ب ، در کنار عوامل مکمل     اطالعات و ارتباطات   فناوریاستفاده از   همچنین   -  ثیر آن بـر    أدلیـل ت

چنـین افـزایش     و هم  ،کننده ریق بهبود و افزایش مطلوبیت مصرف     ز ط طرف عرضه و تقاضای اقتصاد ا     
 در   بهبود عملکرد اقتصاد و دستیابی به رشد اقتصـادی بـاالتر             وی  یی مدیریت اقتصاد  وری و کارا   بهره

 .دشوبومی  کشور درونزا و
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