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مطالعه اهمیت 
جنبه هاي مختلف 

پیش بینی نرخ رشد با الگو سازي بر    رشد اقتصادي
اساس چارچوب هاي علمی و نظري 

افزایش شناخت و آگاهی  
سیاست گذاران براي اخذ تصمیم

در ادبیات اقتصادي، بررسی علل رشد اقتصادي از جایگـاه ویـژه اي برخـوردار    
بوده و شتاب بخشیدن به رشد اقتصادي بگونـه اي پایـدار، مهمتـرین مسـأله     

.سیاستی در اقتصاد است
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باز کردن اقتصاد

پول سالم

حقوق مالکیت

 مستخرجتجویز سیاستی 
از کارهاي بارو، ساالي 

، هال، جونز )1992(مارتین
)2001(و دیگران

یکی از مهم تـرین عوامـل مـؤثر بـر رشـد      
اقتصادي، عوامـل نهـادي شـامل قـوانین و     
مقررات اقتصادي می باشد که اخیـراً نقـش   
ــود    ــه خ ــی ب ــاي تجرب ــی را در کاره مهم

ش.گرفته اند
ژوه

ف پ
ــوانین و  هد ــار ق ــی آث بررس

مقررات اقتصادي  بر رشد 
اقتصادي ایران در سـطح  

کالن کشور

روش تجزیه و تحلیل داده ها
تـأثیر قـوانین و    ،) 2005(با استفاده از مطالعه هاسمن، پریچت و رادریـک در این پژوهش 

. مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت  1338-86مقررات بر رشد اقتصادي ایران در دوره زمانی 
بدین منظور داده هاي مورد نیاز از بانک مرکزي و سایر منابع آماري استخراج شـده و پـس   

سه روش پروبیت و الجیـت و   از شناسایی زمان شتاب هاي رشد در اقتصاد ایران، در قالب 
.پرداخته شده است قوانین و مقررات بر رشد اقتصادي ایرانبه تجزیه و تحلیل اثر گامپیت 
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در این الگو رشد مداوم 
به دست می آید و در هر 
ــل    ــین، عوام ــان مع زم
برونـزا ماننــد جمعیــت،  
ــاي   ــات ه ــه و مالی هزین
دولتی، موسسات مالی و 
ــر    ــد ب ــی توانن ــره م غی
متغیر هاي درونزا در الگو 

.تأثیر بگذارند

بــراي اقتصــادهاي
رشد یافته که مواجه 
با مشکل تقاضاي کل 
بودند، طراحی شد و 
سـعی در پاسـخ بـه    
این سؤال داشت که 
ــین  در چنـــــــــ
اقتصادهایی، شرایط 
الزم بـــراي رشـــد 
پایدار توام با اشتغال 

؟کامل چیست

ــه در   ــی دهدک ــان م نش
حالت متعادل، رشد تولید 
با رشد جمعیـت و نـرخ   
پیشـرفت فـن آوري کــه   
متغیري برونزاست برابر 

ــود  ــد ب ــن . خواه در ای
مدل ها سیاستهاي دولت 
تنها می توانند بـه طـور   
ت    موقت و از یـک حاـل
تعادل به حالت دیگر بر 

.رشد تأثیر بگذارند

الگوي رشدالگوي رشد
سولوسولو

الگوي رشدالگوي رشد
سولوسولو

الگوي رشدالگوي رشد
دوزنبري دوزنبري   

الگوي رشدالگوي رشد
دوزنبري دوزنبري   

رشدرشد  الگويالگوي
هارود دومارهارود دومار

رشدرشد  الگويالگوي
هارود دومارهارود دومار

الگوهاي رشدالگوهاي رشد
درونزادرونزا  

الگوهاي رشدالگوهاي رشد
درونزادرونزا  

این مدل ها از منظـر جـونز   
 AKبه دو دسـته  )2002(
. تقسیم مـی شـوند   R&Dو

ــد  در الگوهــاي رشــد جدی
مقوله دانش یکی از عوامل 
مهم رشد اقتصادي عنوان 

ایـن گـروه از    .شده است
الگوهاي رشد درونزا نشان 

عوامل نهادي عوامل نهادي می دهند که 
ــت    ــاي دول ــت ه و سیاس
ــورت    ــه ص ــد ب ــی توانن م
ــد    ــر رش ــتماتیک ب سیس

اقتصادي تأثیر بگذارند 

TT t

Ln yLn y

الگوي رشد نئوکالسيک. بالگوي رشد درونزا. الف

اثر بهبود اقتصادي در چارچوب الگوي رشد نئوکالسیک و رشد درونزااثر بهبود اقتصادي در چارچوب الگوي رشد نئوکالسیک و رشد درونزا

از لحاظ نظري الگو هاي متعارف رشد اقتصادي برونزا و درونزا باید توان پاسخگویی به تغییر مکان روند رشد در کشف  
.رابطه رشد و متغیر هاي کالن اقتصادي را داشته باشند

الگو هاي رگرسیونی رشد اقتصادي معموال به صورت خطی ارائه می شوند و ممکن اسـت در شـرایط تغییـر قـوانین و      
.مقررات دیگر خطی نباشند و درك درستی از واقعیت را ارایه نکنند

ــر    ــدن ب ــایق آم ــراي ف ب
مشکالت الگو هاي برآوردي 

ــد  ــارف رش ــن ، متع در ای
مطالعــه پـژوهش مطــابق  

هاســــمن، پریچــــت و 
یک فیلتر  )2005(رادریک

شناسایی شتاب هاي رشد 
.در ایران معرفی می شود
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هدف کمی رشد هدف کمی رشد )میلیارد ریال (اعتباراعتبار
)درصد(عملکردعملکرد)درصد(

 اولبرنامه عمرانی 
)1334 - 1327(21_____________

  برنامه عمرانی دوم
)1341 -1334(84_____________

  سوم عمرانی برنامه
)1346 - 1342  (222/468/8

  چهارم برنامه عمرانی
)1351 -1347(  5689/413/1

برنامه عمرانی پنجم 
)56 -1352 (336925/916/3

پیشینه برنامه ریزي قبل از پیروزي انقالب اسالمی

هدف کمی  هدف کمی  
رشدرشد

)درصد(  

عملکردعملکرد
برخی سیاست هاي اتخاذ شده و اقدامات صورت گرفته برخی سیاست هاي اتخاذ شده و اقدامات صورت گرفته )درصد(

توسعه  اولبرنامه 
)1372-1368(88//1177//33

واگذاري شرکت هاي دولتی
حذف تدریجی محدودیت در واردات بسیاري از کاالهاي سرمایه اي
سیاست یکسان سازي نرخ ارز

توسعه  دومبرنامه 
)1378-1374(55//1133//88

تنظیم پیش نویس الیحه مالیات بر ارزش افزوده
 سیاست هاي ارزي و تجاري تثبیتی و کنترلی به عنوان جایگزین سیاست هاي تعدیلیاعمال
اعمال سیستم دو نرخی ارز با معرفی ارز صادراتی در کنار ارز شناور

توسعه  سومبرنامه 
)1383-1379 (6655//44

هاي مستقیم، تشکیل سازمان امور مالیاتی، تصویب و اجراي قانون اصالح قانون مالیات
تهیه و تدوین الیحه مالیات بر ارزش افزوده،عوارضتجمیع 

تشکیل حساب ذخیره ارزي
اجراي سیاست یکسان سازي نرخ ارز

توسعه  چهارمبرنامه 
در سه سال در سه سال ((33//4466//77)1388-1384(

))نخستنخست

ممنوعیت برقراري هرگونه مالیات و عوارض براي صادرات کاالهاي غیرنفتی
  بازنگري و اصالح قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی و قانون مناطق آزاد

تجاري و صنعتی و تدوین و   تصویب مقررات ضد دامپینگ
 ایجاد فرصت هاي شغلی جدید

دوران پس از انقالب اسالمی
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رشد اقتصادي ایرانرشد اقتصادي ایران

نرخ رشد حداقل در کوتاه مدت وابسته به قیمت نفت و نوسانات زیاد نرخ رشد سالیانه             
.درآمدهاي ناشی از آن می باشد

نوسان هاي رشد اقتصادي نوسان هاي رشد اقتصادي می توان می توان 
نفتی اول دوره شوك ::دوره تقسیم نموددوره تقسیم نمودچهار چهار را به را به   ایرانایران

)1355-1349(

نرخ رشد سالیانه
درصد  4/4منفی 

نرخ رشد سالیانه
درصد  3/7معادل 

نرخ رشد سالیانه
درصد 6/8 

دوره ما قبل
شوك نفتی  

)1349-1338(
برنامه ریزي  دوره  

بعد از انقالب توسعه
ی به تهمن(

)1386سال 

نرخ رشد سالیانه
درصد 8/8 
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طبقه بندي سیاست گذاري اقتصادي در ایران 

عزم جدي براي  
صنعتی شدن

)1351-1342(

دوره استراتژي
جایگزینی واردات دوم 

 )1374 -1368(

دوره استراتژي
خودکفائی دوم 
 )1377-1375( دوره وفور 

درآمدهاي نفتی
 )1388-1384(

وابستگی اقتصاد ایران به وابستگی اقتصاد ایران به 
درآمدهاي ارزي حاصل از درآمدهاي ارزي حاصل از 

صادرات نفتصادرات نفت
دوره

اصالحات اقتصادي  
)1383 -1378 (

دوره استراتژي 
خودکفائی اول

)1367-1357(

استراتژي جایگزینی
واردات اول 

 )1356-1352(

مطالعات تجربی خارج از کشور

)  1973(نورث و توماس 
)1999(هال و جونز 
)2001(آسم اوغلو 

)  2005(هاسمن، پریتچت و رادریک 
)2006(دجانکوو، مکلیش و رامالهو 

)2006(داوسون 
)2007(جاللیان، کرکپاتریک و پارکر  

مطالعات تجربی داخل کشور

)1371(طبیبان 

)1376(رنانی 

)1378(مجاورحسینی 

)1387(صمدي 

)  1389(صامتی، شهنازي و شبانی 
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محاسبه و برآورد دوره هاي شتاب رشد اقتصادي ایران 

5.3, nttg
هاسمن،پریتچت  فیلتر

براي  )2005( و رادریک
  شناسایی شتاب هاي رشد

)شامل سه شرط(

(1درصد در سال 

, 2t ng  (2درصد در سال 

  tiyy tnt  ,max3) درصد در سال 

آغاز شتاب رشدزمان هاي 
 در ایران

دورهدر نظر گرفتن 
براي ایران ساله 5 

مطابق شروط 
یاد شده

 1346سال 
یعنی زمان اجراي برنامه

انقالبازسوم عمرانی قبل  

 1382سال 
یعنی زمان اجراي برنامه

بعد از انقالب سوم توسعه 
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رابطهعنوان
مبادله

صادرات به
تولید

صادرات و 
واردات
به تولید

تورم
سرمایه 
گذاري
به تولید

نرخ ارز
واقعی

واردات
به تولید

آغازشتاب 
رشد در مقابل 

سال قبل 4
 5یک دوره 

ساله در مقابل 
سال قبل 4

همبستگی با شتاب هاي رشد اقتصادي

شتاب رشد نیازمند شتاب رشد نیازمند 
سرمایه گذاري، صادرات سرمایه گذاري، صادرات 

و نرخ ارز رقابتی بیشتر استو نرخ ارز رقابتی بیشتر است

ttآماره آماره ضریبضریب

هاي خارجیهاي خارجی  شوكشوك
00..29114129114100..165667165667

تغییرات سیاسیتغییرات سیاسی
77..97518497518422..817275817275

اصالحات اقتصادياصالحات اقتصادي
44..19114119114122..107946107946

RR--squaredsquared00..442307442307--

متغیرهاي توضیحیمتغیرهاي توضیحی

اقتصادي در ایرانرشد برآورد نقش متغیرهاي توضیحی در 
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اقت ))در این خصوص از متغیر رابطه مبادله استفاده شده استدر این خصوص از متغیر رابطه مبادله استفاده شده است((

))متغیر مجازي پایان جنگ و انقالبمتغیر مجازي پایان جنگ و انقالب((

سال هایی که اقتصاد به سمت آزادسازي حرکتسال هایی که اقتصاد به سمت آزادسازي حرکت((
))ه شده ه شده نموده یک و سایر سال ها صفر قرار دادنموده یک و سایر سال ها صفر قرار داد  
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LogitProbitGompitعنوان

6.39-عرض از مبدا
(-2.35)

-3.83
(-2.60)

-3.35
(-2.17)

7.93-شوك هاي خارجی
(-2.133)

-4.71
(-2.24)

-4.559
(-2.01)

9.48اصالح اقتصادي
(1.71)

5.7352
(1.88)

5.649
(1.752)

494949تعدا مشاهدات

LL-15.1610-14.8841-14.4836آماره 

SBC-20.9987-20.7218آماره

AIC-18.1610-17.8841آماره

0.695330.13260محاسبه اثر نهاییعامل مقدار 

، LLمقدار توابع 
SBC AIC  مؤید

برتري مدل لوجیت

نتایج تخمین به روش مدل هاي احتمال براي شتاب رشد اقتصادي

..شوکهاي خارجی تأثیر منفی و از لحاظ آماري معنی دار بر وقوع شتاب هاي رشد اقتصاد ایران دارندشوکهاي خارجی تأثیر منفی و از لحاظ آماري معنی دار بر وقوع شتاب هاي رشد اقتصاد ایران دارند

اصالحات اقتصادي از طریق قوانین برنامه هاي توسعه تأثیر مثبت بر وقوع شتاب هاي رشد داشته اصالحات اقتصادي از طریق قوانین برنامه هاي توسعه تأثیر مثبت بر وقوع شتاب هاي رشد داشته 
..درصد معنی دار استدرصد معنی دار است  9595ولی این متغیر در همه مدل ها در سطح کمتر از ولی این متغیر در همه مدل ها در سطح کمتر از . . استاست

نتایج  تخمین سه مدل لوجیت، پروبیت و گامپیت نشان می دهند که در اقتصاد ایران شوکهاي نتایجنتایج
.  خارجی تأثیر منفی و از لحاظ آماري معنی دار بر وقوع شتاب هاي رشد اقتصاد ایران دارند

نتایج  تخمین سه مدل لوجیت، پروبیت و گامپیت نشان می دهند که در اقتصاد ایران شوکهاي 
.  خارجی تأثیر منفی و از لحاظ آماري معنی دار بر وقوع شتاب هاي رشد اقتصاد ایران دارند

نتایج  تخمین  سه مدل لوجیت، پروبیت و گامپیت نشان می دهند که اصالحات اقتصادي از طریق 
 95قوانین برنامه هاي توسعه تأثیر مثبت بر وقوع شتاب هاي رشد داشته است اما در سطح کمتر از 

.درصد معنی دار است

نتایج  تخمین  سه مدل لوجیت، پروبیت و گامپیت نشان می دهند که اصالحات اقتصادي از طریق 
 95قوانین برنامه هاي توسعه تأثیر مثبت بر وقوع شتاب هاي رشد داشته است اما در سطح کمتر از 

.درصد معنی دار است

مشخص )2005(رادریک و پریچت هاسمن، مطالعه مطابق رشد شتاب وقوع شروط بررسی با
یعنی 1382 سال و انقالب قبل عمرانی سوم برنامه اجراي زمان یعنی 1346 سال در که شد 
.است بوده مواجه رشد شتاب آغاز با ایران اقتصاد انقالب از بعد سعه تو سوم برنامه اجراي زمان 

مشخص )2005(رادریک و پریچت هاسمن، مطالعه مطابق رشد شتاب وقوع شروط بررسی با
یعنی 1382 سال و انقالب قبل عمرانی سوم برنامه اجراي زمان یعنی 1346 سال در که شد 
.است بوده مواجه رشد شتاب آغاز با ایران اقتصاد انقالب از بعد سعه تو سوم برنامه اجراي زمان 


