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مقدمه.1
ریزان ترین اهداف سیاستگذاران و برنامهپایدار، یکی از مهمدستیابی به نرخ رشد اقتصادي باال و 

هـا و اشـتغال، از   گذاري، سـطح قیمـت  شود. مصرف، توزیع درآمد، سرمایهاقتصادي محسوب می
متغیرهاي بسیار مهم اقتصادي هستند که تحت تأثیر نرخ رشد اقتصادي قرار دارنـد. در دنیـاي   

هـاي  تصـادي، برآینـد کـنش بـین متغیرهـا و نیـز برنامـه       واقعی، از آنجا که تولید ملی و رشد اق
هاي مهـم در  از شاخصیافته، یکیاقتصادي اجراشده هستند، بنابراین نرخ رشد اقتصادي تحقق

شود. بنا بر این مالحظات است که در خالل نـیم  ارزیابی عملکرد اقتصادي کشورها محسوب می
توسـعه، بـه مطالعـه عوامـل مـوثر بـر رشـد        قرن اخیر، بخش قابل توجهی از ادبیـات اقتصـاد و   

توان به واردات اشاره کرد. با وجودي اقتصادي اختصاص داده شده است. از جمله این عوامل می
سو واردات کاالهاي مصرفی غیررقابتی، نقش مهمی در دستیابی اقتصاد به سطح رفـاه  که از یک

اي و گـر، واردات کاالهـاي واسـطه   کنـد و از سـوي دی  باالتر از مرزهاي تولیدي جامعه ایفـا مـی  
)، امـا در  1376شـوند (فرجـادي و لعلـی،    سازي و افزایش تولید منجر مـی اي به ظرفیتسرمایه

شود. به همین دلیل، بـا عنایـت   هاي ملی، واردات یک منبع نشت محسوب میچارچوب حساب
اشـتغال و رونـد   هـایی در خصـوص  ، افزایش واردات، حتی با نگرانـی 1هابه تقاضاي شرطی نهاده

).1991رشد اقتصادي همراه است (اصفهانی و صالحی، 
، با اسـتفاده از روش  1385-1388هاي کشور در سالدر این پژوهش، میزان بهینه واردات

شده آنهـا در برنامـه چهـارم توسـعه     گذاريریزي پویاي تصادفی، محاسبه و با مقادیر هدفبرنامه
شود. بـراي ایـن منظـور، پـژوهش     یافته آنها مقایسه میاقتصادي ـ اجتماعی و نیز مقادیر تحقق 

، پیشـینه و در بخـش سـوم   دوم از مقالـه،  حاضر در پنج بخش سازماندهی شده است. در بخش
هاي پژوهش ارائه شده و بخـش پایـانی بـه    شود. در بخش چهارم، یافتهروش تحقیق معرفی می

یابد.گیري و ارائه پیشنهاد اختصاص مینتیجه

پیشینه تحقیق.2
هاي اقتصادي، در مورد وجود رابطه دوطرفه میـان صـادرات و رشـد اقتصـادي، مبـانی      در نظریه

ي بسیاري وجود دارد. به همین دلیل، در کارهاي تجربی زیادي نیز به بررسی ایـن موضـوع   نظر
شده در زمینه صادرات، مطالعات انـدکی در  پرداخته شد. اما در مقایسه با مطالعات تجربی انجام

1. Conditional Demand for Outputs
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مورد رابطه بین واردات و رشد اقتصادي انجام شده است. این امر به این دلیل اسـت کـه رابطـه    
تر از رابطه صادرات و رشد اقتصادي است.ردات و رشد اقتصادي، پیچیدهبین وا

تقاضا بـراي واردات کاالهـا، تـابع عوامـل اقتصـادي و غیراقتصـادي از قبیـل نـرخ ارز (یـا          
هاي تولیـد و  هاي اقتصادي، شرایط اقتصادي داخلی و خارجی، هزینههاي نسبی)، فعالیتقیمت

کننـده میـزان تقاضـا بـراي واردات،     ل، عوامل اصلی تعیـین پیشامدهاي سیاسی است. با این حا
دهـد  هاي نسبی کاالها و درآمد است. همچنین، مطالعات اخیر در الگوهاي رشد نشان میقیمت

)، 2004، 1که واردات فناوري و دانـش، از عوامـل مـوثر بـر رشـد هسـتند (تانگـاولو و راجـاگورا        
).  1991و هلپمن، ) و (گروسمن 1995، 3)، (لی2001، 2(مازومدار

زا نشان داد کـه کشـورهاي   ) در مطالعه خود، با استفاده از الگوهاي رشد درون2009(4ویرمانی
و 5توانند با واردات کاالهـاي بـا فنـاوري بـاال از کشـورهاي پیشـرفته، از سـرریز       یافته میکمتر توسعه

) بـا  2008(6اوگـور ننـد.  مزایاي دانش انباشته در آن کشورها، در جهت رشـد اقتصـادي اسـتفاده ک   
چندمتغیره براي ترکیه نشـان داد کـه بـین رشـد اقتصـادي، واردات      VARاستفاده از الگوهاي 

اي دوطرفـه و بـین رشـد اقتصـادي و واردات کاالهـاي      اي و مواد اولیـه، رابطـه  کاالهاي سرمایه
)، با طراحی 2007(7آووکوطرفه از رشد به واردات این کاالها، برقرار است. اي یکمصرفی، رابطه

چندمتغیره، به بررسی اثر واردات و صادرات در بلغارستان، جمهـوري چـک و   VARیک الگوي 
لهستان پرداخت. وي بیان کرد که تمرکز تنها بر نقش صادرات و در نظر نگرفتن اهمیت واردات 

نشان )2001(8شود. مطالعات راموسها میدر رشد اقتصادي، موجب گمراهی در اتخاذ سیاست
9آیتینـگ و اولیـویر  داد که یک اثر بازخوردي بین صادرات، رشـد تولیـد و واردات وجـود دارد.    

شـود، نادرسـت   ) نشان دادند این دیدگاه که واردات موجب کاهش رشـد اقتصـادي مـی   2001(
هـاي  است. آنها با طراحی یک الگوي اقتصاد باز دو کشوري، با اسـتفاده از الگوهـاي رشـد نسـل    

اي باشد، باعث رشد اقتصادي بیشتري ، نشان دادند اگر واردات کاالها از نوع سرمایه10همپوشان
براي کشـورهاي در حـال توسـعه، دسترسـی و     ،شود. همچنین عنوان کردند که در این بینمی

1. Thangavelu and Racjaguru
2. Mazumdar
3. Lee
4. Veeramani
5. Spillover
6. Ugur
7. Awokuse
8. Ramos
9. Ai Ting and  Olivier
10. Overlapping Generation Models
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) نشان داد که یک 2000(1تر، بسیار حائز اهمیت است. هامپیجاي ارزانواردات کاالهاي سرمایه
وجود دارد. با این حال، محقق بیان کرد که جهت این ن واردات و رشد اقتصاديرابطه مثبت بی

رابطه کمتر قابل اطمینان است. طبق این مطالعه، جهت علیت به طور عمده از درآمد به واردات 
معنی است.ها، بیو در برخی دوره

. روش تحقیق3
ـ   در پژوهش حاضر، داده آوري اي جمـع ه روش کتابخانـه هاي آماري و نیز اطالعات مـورد نیـاز ب

اند. حدود مکانی این تحقیق محدود به اقتصاد ایـران و حـدود زمـانی آن شـامل اطالعـات      شده
است. در این تحقیق، از ابزارهـاي اقتصادسـنجی و اقتصـاد    1338-1388هاي سري زمانی سال

ـ       زمان استفاده مـی ریاضی به طور هم رآورد شـود. بخـش اقتصادسـنجی ایـن پـژوهش، شـامل ب
مجموعه معادالت رگرسیونی است که در تحقیق به عنوان سیستم معادالت، محـدودیت مسـأله   

ریزي پویاي تصـادفی،  سازي مسأله پژوهش به روش برنامهدهند. بهینهسازي را تشکیل میبهینه
گیـري، اهـداف و   دهـد. در فرآینـد تصـمیم   از مراحل اجراي پژوهش را تشـکیل مـی  بخش دوم
شده ها باید به دقت تصریح شوند. سپس خروجی هر تصمیم، با اهداف از پیش تعیینمحدودیت

شود و تصمیمی که اهداف فوق را با کمترین تورش تأمین کنـد، بـه عنـوان تصـمیم     مقایسه می
توانند کاربردهـاي قابـل تـوجهی در    هاي ریاضی میین دلیل، مدلشود. به همبهینه انتخاب می

مسـأله تصـمیم، نااطمینـانی، اطالعـات     2ايها داشته باشند. ماهیت بـین دوره گیريامر تصمیم
خصوص در خـالل سـه دهـه اخیـر،     ناقص و امکان تداخل و تعارض بین اهداف، سبب شد تا به

کـه بیشـتر   قتصاد برخوردار شود. با این حال، از آنجااز کاربرد وسیعی در ا3نظریه کنترل بهینه
بـه منظـور حـل    4هاي تقریبیهاي اقتصادي از ماهیت غیرخطی برخوردار هستند، راه حلمدل

هـا در قالـب   ). این راه حل1993، 6) و (پینچ1981، 5(کندریکگیرندآنها مورد استفاده قرار می
، جدیـدترین و  7د که الگوریتم کنترل بهینه تصـادفی انسازي پویا معرفی شدههاي بهینهالگوریتم

).2005رود (طهرانچیان و صمیمی، ترین آنها به شمار میکامل

1. Humpage
2. Inter Temporal
3. Optimal Control Theory
4. Approximate Solution
5. Kendrick
6. Pinch
7. OPTCON (Optimal Control of Nonlinear Stochastic Models)
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. معرفی الگوي تحقیق3.1
) طراحی شده و با توجه بـه مقـاالت   1992(1الگوریتم فوق، توسط رینهارد نک و جوزف ماتولکا

ترش یافته است (ویشـتراوس و نـک،   گس2000و اوایل دهه 1990در دهه 2متعدد ویشتراوس
اي را بـا توجـه بـه    دورهسـازي، یـک تـابع هـدف بـین     ). این الگـوریتم بـه منظـور بهینـه    2000

هایی، توسط یک سیسـتم معـادالت پویـا و غیرخطـی در شـرایط مختلـف قطعـی و        محدودیت
تغیرهـاي  مکند. در اینجا تابع هدف از نوع زیان است کـه روي انحـراف  سازي میتصادفی بهینه

اي بـا  جریمـه t=s,...,Tاز مقادیر مطلوب آنها و در خالل دوره زمانی (X)و وضعیت (U)کنترل 
شود.بسته میWوزن 
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شود:سازي توسط سیستم معادالت تفاضلی و غیرخطی زیر تعریف میمحدودیت مسأله بهینه

1. Reinhard Neck and Josef Matulka
2. Weyerstrass
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)6(TstZUXXFX tttttt ,...,,),,,,( 1   
زاي بـدون کنتـرل و  بردار متغیرهاي برونzبعدي از پارامترهاي سیستم، pبردارθکه در آن 

بردار اجزاي اخالل سیستم هستند.
هستند: سیستمنیازمورد زیرهايوروديکنترل بهینه تصادفی،الگوریتماجرايبه منظور 

وضـعیت ( متغیرهـاي اولیهمقادیر، f) …( پویامعادالت 

  11 ss XX آزمایشـی )، مقـادیر
کنترل (متغیرهاي

0

( )T
t t sU کنتـرل ( بـدون  زايبـرون متغیرهـاي زمـانی )، مسیرT

sttZ )( ،(
سیسـتم ( پارامترهايکوواریانسماتریس، )θسیستم (پارامترهايمورد انتظار مقادیر ،(

ــاتریس ــانسم ــزايکوواری ــاللاج ــتم (اخ سیس ،(ــاتریس ــايم ــ ه ــابع ه ف دوزن ت
uuuxxx WWW )وضعیت متغیرهايهدف مقادیر، )x(تابع هدفتنزیلعامل ،,, )T

t t sX  و
ــادیر ــدف مق ــايه ــرل متغیره )کنت )T

t t sU . ــادفی ــه تص ــرل بهین ــوریتم کنت ــیطدر الگ مح
در تکـرار فرآینـد طریـق از کنتـرل متغیرهايبهینهمقادیر. ستقابل اجرا1گاوسنویسیبرنامه

شود.میحاصلزیرمراحل 
متغیرهـاي آزمایشـی مسـیرهاي و توسط سایدلـگاوسالگوریتم: با استفاده از 1مرحله 

))((وضعیتمتغیرهايمسیر آزمایشیمعادالت، سیستمو کنترل



T

sttX شوندمیمحاسبه  .
شـود مـی حاصل زمانیهمگراییشود. تکرارهمگراییتا حصول ،)e) تا (aمراحل (: 2مرحله 

.نشودبیشترکوچکبسیارمقدار یکاز وضعیتکنترل ومتغیرهايشده محاسبهمقادیرکه
)a : (دهیممیقرار برگشتیرا در معادالتاولیهمقادیر:
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)b) مراحل (I ) تا (vii براي) راt = s , … , tکنیممیتکرار:
)I (کنیممیشده را محاسبه خطیمعادالت سیستمپارامترهايمورد انتظار مقادیر:

1. GUASS
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)i (کنیممیرا محاسبه کنترلمتغیرهايو مورد انتظار بهینهمقادیر:
)48(

tttt gXGU  



1



77 يرشد اقتصاديبرايزیرواردات در برنامهنهیکنترل به

)ii وضعیتمتغیرهايبهینهمقادیرسایدلـگاوسالگوریتم) با استفاده ازtX


را محاسبه 
:کنیممی
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)e ( ،1شودمیانباشته مورد انتظار محاسبه زیانتابع در پایان:
)51(s

s
p

s
c
s

x
sssss

S
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در پژوهش حاضر، به منظور افزایش توان تطبیق الگو با دنیاي واقعی، فرض شده است کـه  
-1388هـاي  یافته آنها در طـول سـال  حجم اسمی نقدینگی و مخارج دولت، برابر مقادیر تحقق

مسـأله  دهند، باشند. متغیر کنتـرل سازي را تشکیل میبهینهکه در حقیقت دوره زمانی 1385
اسـت.  )، فهرست کلیه متغیرهـا آورده شـده  1سازي، کل واردات است. در جدول (پیوست بهینه

هـاي فـوق، مـاتریس وزن    در تابع هدف، با فرض ثابت بودن ترجیحات سیاستگذار در طول سال
:تابع هدف به صورت

ε, t=1,...,WW t
t .1 

هاي ثابت در تابع هدف هستند. ماتریس جریمهWعامل تنزیل و αتعریف شده است که در آن 
داده شـده اسـت. انتخـاب    10و براي واردات وزن 100براي رشد اقتصادي وزن Wدر ماتریس 

) است. سایر عناصـر مـاتریس   1995وزن براي متغیرها بر اساس روش پیشنهادي نک و کارباز (
»w «   1برابر صفر و با توجه به فرض ثابت بودن ترجیحـات سیاسـتگذارα=    .فـرض شـده اسـت

شده (نرخ رشد اقتصـادي و واردات) در  گذاريمقادیر هدفمقادیر مطلوب متغیرهاي تابع هدف، 
سازي تابع هدف فوق با توجـه بـه سیسـتم معـادالت پویـا و      برنامه چهارم توسعه هستند. بهینه
شود. سیستم معادالت، شامل دو ) آورده شده است، انجام می2غیرخطی که در جدول (پیوست 

معـادالت اقتصادسـنجی فـوق در حقیقـت     گروه معادالت اقتصادسنجی و روابط تعریفـی اسـت.  
شامل مجموعه معادالت طرف تقاضاست که شامل معادالت بازار کاالها و خـدمات و بـازار پـول    

انـد. در  هاي مرسوم و متعارف در ادبیات اقتصاد تعریف شـده است. این معادالت بر اساس نظریه
گـذاري  )، سـرمایه TAXRNی ()، درآمد مالیـات XNORبازار کاالها و خدمات، صادرات غیرنفتی (

Neck:براي اطالعات بیشتر رجوع شود به.1 & Matulka (1992)
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)، معادالت مربوط به متغیرهاي حالت و CPR) و مصرف بخش خصوصی (IPRبخش خصوصی (
دهند. در ایـن خصـوص، مطـابق بـا     سازي را تشکیل میزاي سیستم معادالت مسأله بهینهدرون
رفتـه  هاي متعارف در اقتصاد کالن، صادرات غیرنفتی تابعی از نـرخ ارز حقیقـی در نظـر گ   نظریه

شده است. همچنین درآمدهاي مالیاتی نیز تابعی از تولید ناخالص داخلی است. عـالوه بـر ایـن،    
گذاري بخش خصوصی تابعی از تولید و نرخ بهـره و مصـرف بخـش    در سیستم معادالت، سرمایه

عنوان یک متغیـر جانشـین   خصوصی نیز تابعی از درآمد قابل تصرف و حجم واقعی نقدینگی (به
ت)، در نظر گرفته شده است. همچنین در این پژوهش، مخارج دولت و صـادرات نفتـی   براي ثرو

منظور انطباق بیشتر الگو بـا شـرایط دنیـاي    اند. در اینجا، بهزا در نظر گرفته شدهصورت برونبه
)، در رابطه تعریفی XOR) و کل صادرات نفتی (TGERیافته مخارج دولت (واقعی، مقادیر تحقق

، در 6اند. در سیستم معادالت پویاي تصـادفی، معادلـه شـماره    لص داخلی آورده شدهتولید ناخا
هاسـت. ایـن معادلـه بـر اسـاس نظریـه       حقیقت شامل حجم اسمی پول و سطح عمومی قیمـت 

پولیون مبنی بر پولی بودن تورم در الگو آورده شده اسـت. همچنـین در معـادالت پیشـنهادي،     
منظور پویایی سیستم معادالت بـه پیشـنهاد طراحـان الگـو     زا، بهمقادیر با وقفه متغیرهاي درون
اند.))، در معادالت وارد شده1992(رینهارد نک و جوزف ماتولکا (

منظور اجـراي الگـوریتم فـوق، سیسـتم معـادالت، مقـادیر اولیـه متغیرهـاي وضـعیت،          به
، مقـادیر مـورد   2ت، مسیرهاي آزمایشی براي متغیرهاي وضعی1زاي بدون کنترلمتغیرهاي برون

، 4، مـاتریس کوواریـانس اخـالل سیسـتم    3انتظار و ماتریس کوواریانس بردار پارامترهاي تصادفی
عنـوان  بـه 5ماتریس وزن تابع هدف و مسـیرهاي مطلـوب بـراي متغیرهـاي وضـعیت و کنتـرل      

هاي الگوریتم مورد نظر هستند.ورودي
بـدون کنتـرل و وضـعیت، شـامل مقـادیر      زاي در این مقاله، مقادیر اولیه متغیرهاي بـرون 

متغیرهـاي  هستند. همچنین مسیرهاي آزمایشی بـراي 1384یافته این متغیرها در سال تحقق
کنتـرل در سیسـتم   زاي بدون کنترل و متغیرهـاي  وضعیت، با قرار دادن مقادیر متغیرهاي برون

سـازي،  انـد. در فرآینـد شـبیه   محاسبه شـده 6افزار میپلسازي با استفاده از نرممعادالت و شبیه
هاي مربوط به روند متغیرهاي کنترل (مقادیر اولیه) و متغیرهاي بدون کنترل برابر مقـادیر  داده

1. Non Control Exogenous Variable
2. The Tentative Path for State Variable
3. The Expected Value and The Covariance Matrix of The stochastic Parameter Vector
4. The Covariance Matrix of The Additive System Noise
5. The Desired Path of The state and Control Variables
6. MAPLE
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شـده، در محـیط   هسـتند. الگـوریتم طراحـی   1385ـ 1388هاي یافته آنها در خالل سالتحقق
اجراست.قابل گاوسنویسیبرنامه

هاي تحقیق. یافته4
طور که اند. همانآورده شده1تایج حاصل از برآورد الگوي اقتصادسنجی پیشنهادي، در جدول ن

شود، عالمت ضریب نرخ واقعی ارز، مثبت است. این موضـوع  از اطالعات جدول فوق مشاهده می
یابـد. همچنـین عالمـت    دهد با افزایش نرخ واقعی ارز، صادرات غیرنفتـی افـزایش مـی   نشان می

ناخالص داخلی اسمی، در معادله درآمد مالیاتی مثبت است. ایـن امـر بیـانگر ایـن     ضریب تولید
شـود. در سیسـتم معـادالت پویـاي     است که افزایش تولید موجب افزایش درآمـد مالیـاتی مـی   

دهنده تأثیر معکوس نرخ بهره بر پیشنهادي، ضریب نرخ بهره داراي عالمت منفی است که نشان
ادله مصرف واقعی بخش خصوصی، ضریب میل نهـایی مصـرف برابـر    گذاري است. در معسرمایه

هـاي  دست آمده که مقدار و عالمت آن مطابق با مبانی متعارف اقتصـاد کـالن و نظریـه   به16/0
مصرف است. همچنین در این معادله، تأثیر حجـم واقعـی نقـدینگی بـر میـزان مصـرف بخـش        

ر ثروت پیگو است.خصوصی مثبت بوده که این نتیجه مطابق با نظریه اث

نتایج حاصل از برآورد ضرایب سیستم معادالت)1(جدول 

معادالت رفتاري
XNOR = 0.86*XNOR(-1) + 0.56*RER

1
D.W=2R2=0.8(2,5)(3,6)t:

TAXRN = 390.7 + 0.058*GDPN2
D.W=1.92=0.98(26.4)(1.37)t:

GDPDEF = GDPDEF(-1) + 0.19*CPID3
D.W=2.02R2=0.99(3.07)(16)t:

IPR = 0.26*GDPR - 4213.13*IRN4
D.W=2.09R2=0.82(4.5)(9)t:

CPR = 0.49*CPR(-1) + 0.16*YDR + 0.071*M3R5
D.W=2R2=0.97(2.1)(2.9)(3.2)t:

CPID = 1.5 + 1.14*CPID(-1) + 1.0000012*M3N6
D.W=1.99R2=0.991.0517.4(1.05)t:

مآخذ: محاسبات تحقیق
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1385- 1388هـاي  یافتـه واردات در سـال  ، مقادیر بهینه، مصوب و نیـز تحقـق  2در جدول 
هـاي ایـن جـدول، مقـادیر بهینـه واردات کمتـر از مقـادیر مصـوب و         اند. بر اساس دادهآورده شده

مقادیر بهینـه واردات بـا یـک رونـد     دیگر عبارت یافته بوده و از روند نزولی برخوردار است. بهتحقق
کاهش 1388میلیارد ریال در سال 5/46944، به 1385میلیارد ریال در سال 8/73558نزولی از 

1385- 1388هـاي شـود، در خـالل سـال   مشاهده می2طور که از اطالعات جدول یابد. همانمی
، مقـادیر  3ه است. در جدول شدمیزان حجم واردات بیش از مقادیر مصوب و مقادیر بهینه محاسبه

یافته نرخ رشد اقتصادي، با مقادیر حاصل از کنترل واردات در سطح مقـادیر بهینـه   مصوب و تحقق
دهند، نرخ رشد اقتصـادي  هاي جدول فوق نشان میطور که دادهاند. همانشده آورده شدهمحاسبه

ه به اینکه واردات یـک منبـع نشـت    تر از مقادیر مصوب بوده است. این امر با توجیافته پایینتحقق
اند، قابل توجیه است. همچنین بـر  یافته واردات بیش از مقادیر مصوب آن بودهبوده و مقادیر تحقق

شده (و با فـرض ثابـت   ، در صورت کنترل واردات در سطح بهینه محاسبه3هاي جدول اساس داده
ل حصول بوده است.بودن سایر عوامل)، نرخ رشد اقتصادي هدف برنامه چهارم قاب

یافته واردات (میلیارد ریال) مقادیر بهینه، مصوب و تحقق)2(جدول 

واردات1388138713861385
مقادیر مصوب واردات1/1331743/1233093/1141758/105717
یافته وارداتمقادیر تحقق1/1041313/1121362/1023361/99241
مقادیر بهینه واردات5/469443/544631/535798/13558

هاي منتشرشده توسط بانک یافته از دادهسازي، ارقام نرخ رشد تحققمآخذ: مقادیر بهینه واردات از نتایج بهینه
ساله چهارم توسعه اقتصادي ـ اجتماعی و فرهنگی مرکزي و ارقام مربوط به مقادیر مصوب از قانون برنامه پنج

کشور استخراج شده است.

یافته نرخ رشد اقتصادي (درصد)مقادیر مصوب و تحقق)3(ل جدو

رشد اقتصادي1388138713861385
نرخ رشد مصوب برنامه چهارم8888
یافتهنرخ رشد تحقق7/33/27/66/6
نرخ رشد در شرایط کنترل واردات در سطح مقادیر بهینه9/78/79/79/7

هاي یافته از دادهسازي، ارقام نرخ رشد اقتصادي تحققاز نتایج بهینهمآخذ: مقادیر بهینه رشد اقتصادي
ساله چهارم توسعه اقتصادي ـ منتشرشده توسط بانک مرکزي و ارقام مربوط به مقادیر مصوب از قانون برنامه پنج

اجتماعی و فرهنگی کشور استخراج شده است.
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گیري و پیشنهاد. نتیجه5
اخیر نوسانات قابل توجهی در رشد اقتصادي را تجربه کرده است. بـه  اقتصاد ایران طی نیم قرن 

در 1»منا«همین دلیل دستیابی به رشد اقتصادي باال و پایدار با توجه به جایگاه ایران در منطقه 
ها و ناپذیر است. براي این منظور، کنترل بهینه برخی شاخصانداز، ضروري و اجتنابسند چشم

یت خاصی برخوردار است. واردات از جمله متغیرهاي اثرگـذار بـر تولیـد    متغیرهاي کالن از اهم
، بـا نگرانـی   1380هـاي دهـه   ویژه در سالملی، رشد اقتصادي و اشتغال است که افزایش آن به

ریزان اقتصادي همراه بوده است.مسووالن و برنامه
بهینـه واردات  ریزي پویـاي تصـادفی بـراي تعیـین مقـادیر      در این پژوهش، از روش برنامه

عنوان مقادیري که بتوانند اهداف برنامه چهارم در خصوص رشد اقتصادي کشور را با کمترین به
انحراف تأمین کنند، استفاده شد. براي این منظور یک تـابع زیـان رفـاهی از نـوع درجـه دوم ـ       

در خطی براي سیاستگذار طراحی و در آن براي انحراف نرخ رشد اقتصـادي از مقـادیر مصـوب   
اي فوق با توجه به برآورد یک سیستم دورهبرنامه چهارم، جریمه وضع شد. تابع هدف پویا و بین

سـازي شـد. در ایـن پـژوهش     سنجی کینزي (طرف تقاضا) به روش معادالت بلمن حـداقل کالن
منظور تطابق بیشتر نتایج با دنیاي واقعی، فرض شده است که مقادیر مربوط به مخارج دولـت  به

دسـت آمـده نشـان داد مقـادیر مطلـوب      یافته آن باشد. نتایج بهم نقدینگی، مقادیر تحققو حج
یافته کمتر است. بـا عنایـت   واردات از مقادیر مصوب آنها در برنامه چهارم توسعه و مقادیر تحقق

میزان واردات از مقـادیر مصـوب آن بیشـتر و نـرخ رشـد      1388-1385هاي به اینکه طی سال
رسـد  انـد، بنـابراین بـه نظـر مـی     شده در برنامه چهارم بودهگذارياز میزان هدفاقتصادي کمتر

شده در خصوص دستیابی به نرخ رشـد بـاالي   هاي انجاممیزان نسبتاً باالي واردات، برخی تالش
شـود کـه کنتـرل واردات در    نتیجه گذاشته است. این امر زمانی بیشتر نمایان میاقتصادي را بی

نه (به کمتر از مقادیر مصوب است)، رشد اقتصادي کشـور را از رونـد باثبـات و    سطح مقادیر بهی
کند. توجه بیشتر بـه کنتـرل بهینـه واردات    نزدیک به مقادیر مصوب برنامه چهارم برخوردار می

سازي پویاي تصـادفی  (کنترل واردات بر اساس اهداف کالن اقتصادي) و استفاده از نظریه بهینه
هـاي سیاسـتی و کـاربردي ایـن پـژوهش      عنوان توصیهتوانند بهي اقتصادي میهاریزيدر برنامه

محسوب شوند.

1. MENA (Middle East and North Africa Countries)
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هاپیوست
زاي بدون کنترلفهرست متغیرهاي وضعیت، کنترل و برون- 1پیوست

زا)متغیرهاي وضعیت (درون
GDPR تولید ناخالص واقعی داخلی  

GRCPID کنندهرشد شاخص قیمت مصرف
M3R نقدینگی واقعیحجم

TAXRR درآمد مالیاتی واقعی دولت 
YDR درآمد قابل تصرف واقعی
RER نرخ ارز  

GDPN اسمی داخلی  تولید ناخالص
GRGDPR نرخ رشد تولید ناخالص واقعی داخلی  

TGER واقعی دولت مخارج
XNOR صادرات واقعی غیرنفتی  

TAXRN اسمی دولت درآمد مالیاتی
GDPDEF شاخص ضمنی قیمت 

IPR گذاري واقعی بخش خصوصی  مخارج سرمایه
CPR مخارج مصرفی واقعی بخش خصوصی  
CPID شاخص ضمنی قیمت 

متغیر کنترل
TIMPR واردات  واقعیمیزان

زاي بدون کنترلمتغیرهاي برون
NER نرخ ارز
IRN نرخ بهره بلندمدت
XOR صادرات غیرنفتی
CPIF هاي خارجیقیمتشاخص 
M3N اسمی نقدینگی حجم

TGEN اسمی دولت مخارج
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معادالت رفتاري و تعریفی-2پیوست 

معادالت رفتاري
 1 2 11XNOR XNOR RER     1

3 4 2TAXRN GDPN    2

 5 6 31GDPDEF GDPDEF CPID     3

7 8 4IPR GDPR IRN    4

 9 10 11 51 3CPR CPR YDR M R       5

 12 13 14 61 3CPID CPID M N       6

معادالت تعریفی
TIMPRXNORXORTGERIPRCPRGDPR 7
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مآخذ: معادالت تحقیق




