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چکیده
اي برخـوردار اسـت.   در مطالعات اقتصادي، کاوش علل رشد اقتصادي از جایگاه برجسته

د متمرکز بوده اسـت.  عامل اصلی رشعنوانبهمطالعات اولیه بر انباشت سرمایه فیزیکی 
که مطالعات اخیر با گسترش مفهـوم سـرمایه از حیطـه محـدود تجهیـزات و      در حالی

تري که دانش متبلور شده در انسان و تحقیقات از یـک  به محدوده وسیع«آالت ماشین

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی.
لوم اقتصاديکارشناس ارشد ع.
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سرمایه اجتماعی از سوي دیگر را نیـز شـامل   عنوانبه»مقرراتسو و نهادها و قوانین و
هاي کالسیک رشد اقتصادي را برطـرف نماینـد.   اند نواقص تحلیلنمودهشود، تالش می

لـذا در  ترین مباحث تبدیل شده است.در واقع این شاخه از علم اقتصاد به یکی از فعال
تـأثیر ) به بررسـی  2005(این پژوهش با استفاده از مطالعه هاسمن، پریچت و رادریک

رشـد اقتصـادي ایـران در دوره زمـانی    شـتاب بـر هاي عمرانـی و توسـعه  برنامهقوانین 
پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل بـا اسـتفاده از سـه روش    1386ـ1338

دهند که در اقتصاد ایران اصـالحات اقتصـادي در   گامپیت نشان میپروبیت و الجیت و
اند.هاي رشد داشتهمثبت بر وقوع شتابتأثیرهاي عمرانی و توسعه قالب قوانین برنامه

قوانین و مقررات اقتصادي، رشد اقتصادي:کلیديهايهواژ
JEL:,K20O40بنديطبقه
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هاي مختلف رشـد اقتصـادي داراي دو اهمیـت ویـژه     بررسی و مطالعه جنبه
است که یکی از آنها افزایش شناخت و آگاهی سیاستگذاران براي اخـذ تصـمیم   

هـاي علمـی و   چهـارچوب سـاس  نرخ رشد با الگوسازي بـر ا بینیپیشو دیگري 
از جایگـاه  رشـد اقتصـادي   علـل باشد. در ادبیـات اقتصـادي، بررسـی    نظري می

ـ    برخوردار بوده و ايویژه اي پایـدار،  گونـه هشتاب بخشیدن بـه رشـد اقتصـادي ب
سیاستی در اقتصاد اسـت. اقتصـاددانان مـدت زمـانی طـوالنی      مسئلهمهمترین 

کـه  مسـئله نجی براي روشن کـردن ایـن   است که از انواع رویکردهاي اقتصادس
انـد. تجـویز   کنند، اسـتفاده کـرده  تر از دیگران رشد میچرا برخی کشورها سریع

)، هـال، جـونز و دیگـران   1995(سیاستی که از کارهـاي بـارو، سـاالي مـارتین    
شوند: باز کـردن  تحت سه اصل خالصه می،اند) و دیگران استخراج کرده2001(

چـه اکثـر مطالعـات تجربـی پیرامـون      حقوق مالکیـت. اگـر  اقتصاد، پول سالم و
گیــري متغیــر وابســته توافــق دارنــد ولــی محــدوده وســیعی از تعریــف و انــدازه

ویـژه  هگیري متغیرهاي توضـیحی بـ  رویکردها معطوف به تعریف، انتخاب و اندازه
مـؤثر باشـند. تعـدادي    شود بر عملکرد اقتصاديعوامل نهادي بوده که تصور می

در ویـژه بـه طالعات به اهمیت دموکراسی، سرمایه اجتماعی و حقوق سیاسی از م
،( هلـی ول انـد کشورهاي در حال توسعه پیرامون عملکـرد اقتصـادي پرداختـه   

یی بوروکراتیـک و فسـاد  آانـد تـا نقـش کـار    ). سایر مطالعات سعی نموده1994
درون هـاي ) یا نقش نهادهـاي غیررسـمی نظیـر تراسـت    1995(ماورو)1(ارتشا
و اشکال مدنی را ارزیابی نمایند.2فردي

با توجه به اهمیت همه متغیرها در مطالعات جهانی در ایـن مطالعـه تمرکـز    
و فضـاي  هـا سیاسـت خـارجی،  چهارچوبرا بر طیفی از عوامل مختلف همچون 

کـارگیري  هاقتصادي و شرایط سیاسی قرار داده و نقش قوانین و مقررات را بـا بـ  
در رشـد اقتصـادي  شـتاب ) بر2005(اسمن، پریتچت و رادریکمدل مطالعه ه

هـاي زیـر   شود تا صحت فرضـیه تالش میکنیم. در این راستا ایران مشخص می
شـتاب داري بـر قوانین برنامه ایران اثـر مثبـت و معنـی   مورد ارزیابی قرار گیرد:

نقـش قـوانین بـر رشـد اقتصـادي در کنـار عوامـل       رشد اقتصادي ایران دارند و

1- corruption
2- intrapersonal
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اقتصادي رشد اقتصادي یعنی (رابطه مبادله، بـازبودن اقتصـاد، نـرخ ارز واقعـی،     
دار است.گذاري و تورم) مهم و معنیسرمایه

مبانی نظري موضـوع مـورد مطالعـه مـورد تحلیـل قـرار       ابتدا پژوهشدر این 
هـاي تجربـی رشـد اقتصـادي و     به بررسی اسـتراتژي دومدر بخش است.گرفته 

هـاي  با مروري مختصر بـر قـوانین برنامـه   ؛ سپس پرداخته شدهي داخلیهاسیاست
توسعه قبل و بعد از انقالب، جایگاه قوانین و مقررات کشور در رشد و توسعه اقتصـادي  

مطالعات تجربـی  به مرور مختصر بخش چهارم ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
هـاي  ن شـتاب در بخش پنجم ابتـدا زمـا  داخلی و خارجی اختصاص یافته است.

شود و در ادامـه بـه تخمـین مـدل رشـد اقتصـاد بـا        رشد در ایران استخراج می
هاي خارجی، تغییرات سیاسی و اصـالحات اقتصـادي   متغیرهاي توضیحی شوك

هاي احتمالی پروبیـت، الجیـت و   پرداخته خواهد شد و سپس با استفاده از مدل
وع شـتاب رشـد اقتصـادي    قوانین بر زمـان وقـ  تأثیرگامپیت به تحلیل و بررسی 

مختصـر آورده  طـور بـه در بخش پایانی نیز نتـایج پـژوهش،   پرداخته شده است.
شده است.

نظريچهارچوب. 1

ي برخـوردار  ااز جایگـاه ویـژه  رشـد اقتصـادي   علـل در ادبیات اقتصادي، بررسی 
اي از را به خود جلـب نمـوده و طیـف گسـترده    بسیاريتوجه اقتصاددانان،بوده

مهـم و  مسـئله باره صورت گرفتـه اسـت. در ادبیـات اقتصـادي     ایندرمطالعات
هـاي رشـد اقتصـادي اسـت. در آغـاز ظهـور       برجسته از نظر فنـی، ظهـور مـدل   

ثر از اندیشـه  أکه مت» )HD(دومارـهارود«هاي رشد اقتصادي، مدل رشد مدل
، براي اقتصادهاي رشد یافته که مواجه با مشـکل تقاضـاي کـل بودنـد    کینز بود

طراحی شد و سعی در پاسخ به این سـؤال داشـت کـه در چنـین اقتصـادهایی،      
مـدل  .)1994،(میـر م با اشتغال کامل چیست؟أشرایط الزم براي رشد پایدار تو

هـا عنـوان تنهـا مـدل رشـد بلندمـدت را بـه خـود         مذکور توانست بـراي مـدت  
اختصاص دهد.

در ایـن  است. » نبريدوز«الگوي رشد هاي مطرح در این زمینه از دیگر مدل
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آیـد و در هـر زمـان معـین، عوامـل برونـزا ماننـد        الگو رشد مداوم به دست مـی 
تواننـد بـر   سسـات مـالی و غیـره مـی    ؤهـاي دولتـی، م  هزینه و مالیاتجمعیت،

بگذارند. در این الگو تغییـرات بنیـادي و حرکـات    تأثیرهاي درونزا در الگو متغیر
ایـن  گیرد.انطباق موجودي سرمایه انجام مینوسانی درآمد کل به وسیله فرآیند

(تفضـلی،  کینز استت گرفته از عقایدأمار نشودـ الگو نیز همانند الگوي هارود  
مـار و  ودـارودـهـاي رشـد هـ   وـی و الگـهاي ملحسابدنبال توسعهه ب.)1375

ادامه و گسترش یافت.شد با مطالعات سولو و سووانرهاي نظریهدوزنبري،
که در حالت متعـادل، رشـد   دهد) نشان می1956(وکالسیکی سولو مدل نئ

ـ     وري کـه متغیـري برونزاسـت برابـر     اتولید با رشد جمعیـت و نـرخ پیشـرفت فنّ
موقـت و از  طـور بـه توانند ي دولت تنها میهاسیاستها خواهد بود. در این مدل

ن نشـان  بگذارند. این الگو همچنـی تأثیربر رشد گریک حالت تعادل به حالت دی
سرمایه قابلیت جابجایی داشته باشد، به مرور زمان همگرایـی در  اگردهد کهمی

بین کشورها رخ خواهد داد و این همگرایی به صـورت رشـد کنـدتر کشـورهاي     
.)1998(برگستروم،ثروتمند و رسیدن کشورهاي فقیرتر خواهد بود

الهام از مـدل رشـد   با »الگوهاي رشد درونزا«باالخره در ادبیات علم اقتصاد، 
هـاي جدیـد کـه اقتصـاد کـالن      کینـزین هاي جدید ورمزي و مباحث کالسیک

را بــر مبنــاي اقتصــاد خــرد بنــا نهادنــد در مرکــز مباحــث اقتصــاد کــالن قــرار 
دلیـل  دارنـد. بـه  )1962(» ارو«مطالعـه هاي رشد درونزا گرایش به . الگوگرفتند

قـوه محرکـه   عنـوان بـه ري موقـت  کیدي که شومپیتر بر اهمیت قدرت انحصـا أت
بـه الگوهـاي نئـو شـومپیتري نیـز مشـهور       هـا ایـن الگـو  ،آوري داشتهفرآیند نو

1.هستند

تقســیم R&DوAKبــه دو دســته )2002از منظــر جــونز (هــا ایــن مــدل
بر نقش سـرمایه فیزیکـی   . در این خصوص مطالعات نظري اولیه عمدتاًشوندمی
جدیــد کــه توســط در الگوهــاي رشــد ت.کیــد داشــأتعنــوان عامــل رشــدبــه

مقولـه  انـد، میالدي مطـرح شـده  90در اواخر دهه 2اقتصاددانانی نظیر پل رومر
یکی از عوامل مهم رشد اقتصـادي عنـوان شـده    دانش از طریق تحقیق و توسعه 

1- Cheng. L.K. and Dinopoubs (1992).
2- P.Romer (1986).
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.است
ي اخیـر، نقـش عوامـل نهـادي در رشـد اقتصـادي       هاسالها در در این مدل

اي پیدا کرده است. طرفداران این نظریه اعتقـاد دارنـد   العادهمادي اهمیت خارق
د و نــگیرهـاي رشــد اقتصــادي نئوکالسـیکی، نهادهــا را نادیـده مــی   کـه نظریــه 

کنند که در تعادل بلندمدت، نرخ رشـد در بـین کشـورها یکسـان     میبینیپیش
هـاي مشـارکت نیـروي کـار تفـاوت      خواهد بود و یا حداکثر با توجـه بـه تفـاوت   

دهنـد کـه   شت. همچنین این گروه از الگوهاي رشد درونـزا نشـان مـی   خواهد دا
توانند به صـورت سیسـتماتیک بـر رشـد     ي دولت میهاسیاستعوامل نهادي و 

).1993،(اولسونبگذارند تأثیراقتصادي 
دیدگاه اصـلی اقتصـاددانان نهـادگرا در مـورد علـل تفـاوت رشـد اقتصـادي         

ذیل توضیح داد:توان توسط تابع تولید کشورها را می
  1)(hLIKY

نیـز  LوKمبین نهادهـاي یـک اقتصـاد،   Iمبین سطح تولید،Yکه در آن 
نیـز مؤیـد نحـوه آمـوختن     hباشـند و  مؤید سرمایه فیزیکی و نیـروي کـار مـی   

هاي جدید براي کارگزاران اقتصـادي اسـت. لـذا بـا ایـن      چگونگی کار با سرمایه
مشــابه، ممکــن اســت بــه دلیــل تفــاوت در hوLوKشـرایط اقتصــادهاي بــا  

هـاي  با این مضمون الگونهادهاي اقتصادي داراي رشد اقتصادي متفاوتی باشند.
رشد اقتصـادي بـا لحـاظ مفهـوم نهـاد در آنهـا، بـر ایـن مفهـوم اسـتوارند کـه            

هاي یک اقتصاد شامل حکومت و مقـررات آن و نهادهـایی کـه بـه آن     زیرساخت
از جمله عوامل مهم موفقیـت بلندمـدت اقتصـادي هسـتند و     ،بخشندقدرت می

کننـد بـه شـدت پویـا و     اقتصادهایی که شرایط مناسبی براي تولید را فراهم می
کننـد کمتـر قـرین بـا     که شرایط مذکور را فـراهم نمـی  کسانی موفق هستند و 

باشند.موفقیت می
ا بایـد تـوان   هاي متعارف رشد اقتصـادي برونـزا و درونـز   از لحاظ نظري الگو

هـاي کـالن   پاسخگویی به تغییر مکان روند رشد در کشف رابطه رشـد و متغیـر  
). در الگوي رشد نئوکالسیک، رشـد در زمـان   1اقتصادي را داشته باشند (نمودار

Tامـا در نهایـت بـه سـمت نـرخ رشـد دوره قبـل از        ،گیردشتاب میT  همگـرا
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اي از بهشت بـه صـورت   ند هدیهاوري همانشود (مگر اینکه به تعبیر جونز فنّمی
Tبرونزا پیشرفت کند). در الگوي رشد درونزا رشد بـه صـورت مـداوم در زمـان     

گـذار بـر   تأثیرهـاي  گیرد. بنابراین در این الگوها براي شناسایی متغیـر شتاب می
انـد. بـه   یا قبل از آن ایجاد شـده Tکه در زمان بودرشد، باید به دنبال تغییراتی

ر با شناسایی نقاط چرخش در تجربه رشد و طرح ایـن سـؤال کـه    تعبارت ساده
شود. اگر در این خصوص آمـار و  کار آسانتر می،اندچه عواملی منجر به آن شده

اطالعات درستی بـراي  ،اطالعات بدون توجه به چرخش مورد بررسی قرار گیرند
یابیم.درك موضوع نمی

شـوند و  صورت خطی ارائه مـی به هاي رگرسیونی رشد اقتصادي معموالًالگو
ممکن است در شـرایط تغییـر قـوانین و مقـررات دیگـر خطـی نباشـند و درك        

نکننــد. مطالعــات اولیــه در ایــن زمینــه، مطالعــات ارائــهدرســتی از واقعیــت را 
هاي آماري بـراي  باشد که آنها از روشمی1) و بن داوید و پیپل2000(پریتچت

تـوان بـه مطالعـات    باره همچنـین مـی  در اینشناسایی تغییرات استفاده کردند.
هـاي رشـد   اشاره نمود که از این منظر بـه الگـو  3و جرزمانوفسکی2جونز و آلکن

نگاه کردند. لذا در این تحقیق براي استفاده از یک الگوي عمومی تعیـین تولیـد   
ق آمـدن بـر   ئکنـیم. بـراي فـا   هاي تجربی استفاده مـی هاي آن از روشو پویایی

هاي برآوردي متعارف رشـد، مطـابق مطالعـه هاسـمن، پریچـت و      الگومشکالت 
هـاي رشـد را در ایـران معرفـی     ) یـک فیلتـر شناسـایی شـتاب    2005(رادریک

کـه بـا آنهـا    راهـاي رشـد و عـواملی   هاي اصـلی شـتاب  کنیم. سپس ویژگیمی
دهیم.مورد بحث قرار می،همبستگی دارند

1- Ben David and Papell (1998).
2- Jones and Olken (2005).
3- Jerzmanowski, (2005).
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الگوي رشد نئوکالسیک و رشد درونزارچوبچهاـ اثر بهبود اقتصادي در 1نمودار 

ي هـا سیاسـت هاي تجربی رشـد اقتصـادي و   بررسی استراتژي. 2
ایرانداخلی

تولیـد  بررسی روند. امیدوارکننده نیستاخیرقرننیمعملکرد رشد اقتصادي ایران طی 
از پـس روند صعودي و1355تا 1338که در دوره دهدایران نشان میناخالص داخلی

مـدت رونـد تولیـد    روند نزولی داشته است. پس از آن یک دوره کوتاه1360تا سال آن
دوبـاره رونـد نزولـی بـه خـود      1365در ایران شکل فزاینده به خود گرفتـه و در سـال   

دوبـاره  داشته و پس از فراغت از جنـگ ادامه1367گیرد. این روند کاهشی تا سال می
ادامـه  1371گیرد که تا سـال  به خود میشیب تندشکلی فزاینده با روند تولید کشور

همچنان رونـد فزاینـده   اماشیب تند آن کاسته شده بعد از این سال از روندداشته ولی
بـا شـیب تنـدتري    1386ادامه داده که از این سال تا سـال  1380ي هاسالتا خود را

درصد حاکی 3/2کاهش رشد اقتصادي کشور به 1387افزایش یافته است. اما در سال
سرانه پس از رشد فزاینـده خـود   این منظر تولیدازاز کاهش شیب افزایش تولید است.

ـ بـا نوسـاناتی جز  1367تا سال در طی یک دهه پس از آن1355ـ1345در دوره  ی ئ
به بعـد بـا رونـد مالیـم     1367از سال ورسید1355حداقل مقدار خود بعد از سال به

کلـی تولیـد   طـور بهدر واقع افزایش یافته است.1387تا سال همراه با برخی نوسانات
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تر اسـت. تحـول   پایین1355نسبت به سال 1385ناخالص داخلی سرانه ایران در سال 
به نمایش گذاشـته شـده اسـت. نخسـتین نکتـه قابـل       2ي رشد ایران در نمودار هانرخ

ات بیشتر نـرخ رشـد، بیـانگر    . نوسانباشدمینوسانات زیاد نرخ رشد سالیانه ،از آنتوجه
درآمدهاي ومدت وابسته به قیمت نفتآن است که نرخ رشد کشور ما حداقل در کوتاه

.باشدمیناشی از آن
ایرانرشد اقتصاديـ 2نمودار 

جمهوري اسالمی ایرانبانک مرکزي منبع:

مـدت و  برخـی از رونـدهاي مشـخص میـان    مـدت کوتـاه پـذیري  حال نوسانبا این
مثال در صورتی که ما یک خط روند را بـه نمـودار  عنوانبهدارد. دمدت را پنهان میبلن
50گردد که خط مربوطه داراي شیب منفی از اواسط دهه اضافه نماییم، مالحظه می2

دهنده گرایش به کاهش نرخ رشـد طـی   شمسی بوده که نشان70شمسی تا اوایل دهه 
را بـه چنـدین   هـا نانوسـ توان میاین استدالل . طبق باشدمیدوره زمانی مورد بررسی 
اول یـوك نفتـ ـ)، دوره شـ 1349ـ1338وك نفتی (ـاقبل شـدوره تقسیم نمود. دوره م

)، 1367ـ1355ت (ـي نفهاقیمتتحریم و کاهش ، انقالب،) دوره جنگ1355ـ1349(
نرخ . )1388ـ1385(ی دومـوك نفتــدوره ش)1384ـ1368(اقتصادي اصالحاتدوره

حـدود 1349ـ1338ی دوره ـد سالیانه تولید ناخالص داخلی سرانه براي ایران در طرش
رشد اقتصادي بـه 1355ـ1349ي هاسالدرصد بوده است. پس از آن در طی دوره 8/6
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سـاالنه  میزان نرخ رشـد 1367ـ1355رسد و پس از آن در دوره درصد ساالنه می8/8
یده است. درصد بالغ گرد4/4با کاهش شدیدي به منفی 

) نیـز 1386هی به سال ت( منریزي توسعهي برنامههاسالنرخ رشد سالیانه در طی 
گاه مجدداً به سطوح نرخ رشـد دهـه اول شـوك    درصد بوده و این نرخ هیچ7/3معادل 

دلیل وابستگی به نفـت چنـین   هعملکرد اقتصاد ایران بنفتی و قبل از آن نرسیده است.
(هنگـامی  1970طی نیمه اول دههآنب نیست که عملکرد نوسان بوده و جاي تعجپر

( در هنگـامی 1980ي نفت باال بود) چشمگیر بوده و در نیمه نخست دهه هاقیمتکه 
ها، رغم این تفاوتي نفت کاهش یافت) بسیار نامناسب بوده است. ولی علیهاقیمتکه

العـاده دهـه   ي رشـد فـوق  هانرخاي بوده است که گونههمدت رشد اقتصادي برفتار میان
ي نخست نفتی و جنگ و انقالب فروکش کرده است. هاشمسی پس از شوك50

شمسـی  50و 40دهـه  نسبت بـه دوره يریزبرنامهدوره طیي رشد پایینهانرخ
نـرخ  1368پـس از سـال   . باشـد مل است که نیازمند تحلیل و بررسی میأکمی قابل ت

توان گفـت  طور کلی میهباشد. بقابل قبول نمیرشد کشور افزایش داشته ولی همچنان
ي امیدوارکننـده  ریـز برنامهایران پس از اتمام جنگ و شروع اقتصاديکه عملکرد رشد

.)1386(جهانگرد،نبوده است
ي هـا فعالیـت گیـري  و فضـاي مترتـب بـر شـکل    هـا سیاستاز منظر دیگر بررسی 

ند که به نوعی مبین فضـاي مترتـب   کاقتصادي در سطح کالن نکات جالبی را بازگو می
دهد کـه  باشد. در این زمینه تجربه ایران نشان میبر رشد اقتصادي کالن کشور نیز می

هـاي عمرانـی و   اقتصادي در ایران، طی دورانـی کـه ایـران داراي برنامـه    سیاستگذاري
.باشدمیبندي تاکنون قابل طبقهتوسعه بوده به هفت دوره

) اسـت. در ایـن دوره بـا    1351ـ1342(دنـتی شـراي صنععزم جدي بدوره اول:
ي مدرن و هماهنـگ بـا توسـعه صـنعتی ماننـد      هاسیس نهادأانجام اصالحات ارضی و ت

بانـک اعتبـارات توسـعه    سازمان مدیریت صنعتی، سازمان گسترش و نوسازي صـنایع، 
ي هـا ن قـدم سازمان بورس اوراق بهادار تهران، اتاق بازرگانی و صـنایع و معـاد  صنعتی،

.)1382جدي براي توسعه صنعتی در ایران برداشته شد (نیلی و همکاران،
)؛ در این دوره با افزایش 1356ـ1352راتژي جایگزینی واردات اول (استدوره دوم:

استراتژي جـایگزینی واردات بـا محوریـت دولـت در ایـران      1353قیمت نفت در سال 
گیري صنایع مبتنـی  استراتژي در ایران شکلي اصلی اینهایکی از پیامدتعمیق یافت.
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ي ارزي حاصـل از صـادرات نفـت و همچنـین وابسـتگی تکنولـوژیکی بـه        هـا بر درآمد
یافته بود. نکته مهم در این دوره این است که اتخاذ راهبرد جـایگزین  کشورهاي توسعه

حسـاب واردات کاالهـاي سـرمایه،    ی در صـورت یجـو واردات نه تنهـا منـتج بـه صـرفه    
مصرفی صنعتی نشد بلکه با گذشت زمان بیالن واردات کشور سیر صعودي اي واسطهو

دلیل افزایش قیمت نفت نسبت بـه دوره  هدر این دوره ب.)1379زنوز،يدها(پیدا نمود
و صـنایع  باشـد مـی گذاري و هم رشد تولیـد بیشـتر از دوره اول   قبل، هم رشد سرمایه

ه اقتصاد ایران شکل گرفتند.  وري وارداتی در پیکرابزرگ با فنّ
ـ ـ)؛ ای1367ـ1357(ی اولیاـتراتژي خودکفـدوره اسدوره سوم: ا وقـوع  ـن دوره ب

ي سیاسـی  هاانقالب اسالمی شروع و تا پایان جنگ ادامه پیدا کرد. در این دوره تعارض
هــاي چنــدملیتی از خــروج ســرمایه از کشــور و رویگردانــی شــرکتبــا جهــان خــارج،

در ایـران و حاکمیـت دیـدگاه دولتـی در داخـل منجـر بـه جـایگزینی         گـذاري سرمایه
ی بر استراتژي جایگزینی واردات دوره قبل گردید. در این دوره عدم یاستراتژي خودکفا

اي مـورد نیـاز داخـل و تنگنـاي ارزي و     وري براي سـاخت تجهیـزات سـرمایه   اورود فنّ
منفی بر انباشـت سـرمایه   تأثیري صنعتی به هاهمچنین معدوم شدن برخی از ظرفیت

گردید و بخش کشاورزي با دیدگاه خودکفایی بیشـتر مـورد توجـه    منجردر این بخش
ی صنعتی نسبت به دوران برنامه پنجم عمرانی کمتر شـد  یقرار گرفت. در این دوره کارا

ي کـه در  طـور بـه ،ي صنعتی نیز به شدت کاهش یافـت هابرداري از ظرفیتو نرخ بهره
.)1379زنوز،ي(هاددرصد رسید40به 1367سال 

در نقطـه  )؛1374ــ 1368ی واردات دوم (ـژي جایگزینـ ـراتدوره استدوره چهارم:
ـ   شروع ایـن دوره،  هـا  بسـیاري از بنگـاه  وري بسـیار فرسـوده،  اصـنعت کشـور داراي فنّ

ي سرانه بسیار کـم و سـاختار بـازار    هابازار فروش محصوالت مواجه با درآمدورشکسته،
ي نسـبی، هـا قیمـت انحصاري بود. در این دوره با آزادسازي اقتصادي و اصالح شدتبه

المللـی در عـین حفـظ    اقتصادي فراهم شد. اسـتفاده از تسـهیالت بـین   فضا براي رشد
تـورم بـاال   تعارض سیاسی با جهان خارج و در نتیجه ارزیابی ریسک بـاال بـراي کشـور،   

کی و اتخاذ سیاست انبسـاطی بـه منظـور    ناشی از استفاده بخش دولتی از تسهیالت بان
در ایـن  ).1382، (نیلی و همکارانباشدمیي این دوره هااز ویژگیهافعالیتحمایت از 

ي اصالحی دولـت  هاسیاستي صنعتی افزایش یافت. هابرداري از ظرفیتدوره نرخ بهره
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اشـت  گذاري شد و نـرخ انب موجب انگیزه بیشتر بخش خصوصی و عمومی براي سرمایه
ي دیگر سیر صعودي گرفت.  هاسرمایه در بخش صنعت و بخش

ي دوره قبـل  ها)؛ ویژگی1377ـ1375یی دوم (دوره استراتژي خودکفا:دوره پنجم
گردید و منجري خارجی به توقف سیاست آزادسازيهاتورم باال و افزایش بدهیویژهبه

دلیـل  ه یت واردات بـ محـدود ان قـرار گرفـت.  ریـز برنامـه ی در دستور یسیاست خودکفا
نــرخ بـار دیگـر باعـث کـاهش    هـا و کمبـود سـرمایه در گــردش،   مشـکل ترازپرداخـت  

هـا در ایـن دوره کاسـته شـد.     گـذاري گردید و از حجم سرمایههابرداري از ظرفیتبهره
(نیلی همچنین تثبیت اداري نرخ ارز در این دوره موجب کاهش نرخ رشد صادرات شد

.)1382و همکاران،
)؛ در این زمـان عـدم وجـود    1383ـ1378دوره اصالحات اقتصادي (ه ششم:دور

ي الزم بـراي دسـتیابی بـه رشـد     هـا اي و همچنین عدم وجـود مکانیسـم  نهادي توسعه
هاي قبل تشخیص داده شد و در این زمینه اصالحاتی انجام اقتصادي از مشکالت برنامه

سازي اقتصاد ملی نسبت بـه  ت ایمنعبارت بودند از: تمهید در جهآنهاشد که برخی از 
جـایگزینی تـدریجی   هاي بازار جهانی نفت از طریق تشکیل حساب ذخیره ارزي،شوك

هـا اي و فراهم آوردن شرایط براي کاهش تعرفـه اي به جاي موانع غیرتعرفهموانع تعرفه
تا سطحی که فرصت و شرایط الزم براي درگیر شدن با مذاکرات و شرایط عضـویت در 

ي خصوصی داخلی در مناطق هابانکتأسیس برخی فراهم آید،1مان تجارت جهانیساز
اي و کاالیی) و نظام مـالی  هاي منطقهاندازي بورسهمراه تقویت بازار بورس (راههآزاد ب

اطمینـان بیشـتر بــراي   تـأمین غیربـانکی بـه منظـور انحصـارزدایی از شـبکه بـانکی و       
گـذاري  تصـویب و اجـراي قـانون سـرمایه    ی،صـ خصوي هـا ایجاد بیمـه گذاري،سرمایه

، اجــراي سـپاري بــراي صـدور کـاال   هـا، حــذف پیمـان  قـانون جدیــد مالیـات  خـارجی، 
.)1385(جهانگرد،اجتماعیتأمیني تمرکززدایی و تصویب نظام جامع هاسیاست

رغـم  در ایـن دوره علـی  )1388ـ1384دهاي نفتی (ــور درآمـدوره وفدوره هفتم:
داشـتن  و1404انداز بیست ساله منتهـی بـه   اي همانند سند چشمبرنامهداشتن اسناد
سـابقه  چهارم توسعه، نوع رویکرد دولت در اجرا بـا توجـه بـه افـزایش بـی     قانون برنامه 

انـدازه دولـت   جهانی فراتر از برنامه بوده است. برداشت بیش ازقیمت نفت در بازارهاي

1- World Trade Organization (WTO).
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ي دولـت و وابسـتگی زیـاد درآمـدهاي     هـا نـه هزیرویهرشد بی1،از حساب ذخیره ارزي
تثبیـت  ، سـابقه نقـدینگی  بـی دولت به درآمدهاي حاصل از صدور نفت و گـاز، افـزایش  

افـزایش  ي نفتـی، هـا بنـدي برخـی فـرآورده   ي نفتی و سهمیههاوردهآگروهی قیمت فر
بـورس و و افزایش تورم، کاهش ارزش مبادله سهام درتثبیت قیمت ارزقیمت مسکن،

هاي بارز عملکرد اقتصـاد ایـران در ایـن دوره    وکار از ویژگیو تنزل فضاي کسبکاهش
باشد.می

ي اخیر این نکته واضح است که اقتصاد ایرانهاکلی از بررسی و تجربه دورهطوربه
نداشـتن  کـه روي دیگـر آن  اسـت ي ارزي حاصل از صادرات نفـت وابسـته  هابه درآمد

هـاي  هـاي نوسـانی در دوره  باشـد و حرکـت  مـی یا عدم اجـراي آن استراتژي مشخص
مختلف از جمله شواهد و مدارك بارز اقتصاد ایران است.

هاي عمرانی و توسعه ایراني برنامههاسیاستبررسی اهداف و .3
شـوراي  «ریـزي در ایـران همزمـان بـا ایجـاد      توان گفت پیدایش فکر برنامـه می

اردیبهشـت  2سه این شورا در بوده است. نخستین جل1316در سال »اقتصادي
تشکیل شد. در سـال  1316و دهمین و آخرین جلسه آن در اول تیر ماه 1316
را »شـوراي عـالی اقتصـاد   «سـال وقفـه هیـأت دولـت مجـدداً     6پس از 1323

بانـک  «، کمیسیونی براي تهیه طرح کلی برنامه در 1324تشکیل داد. در اسفند 
هیـأت تهیـه نقشـه    «، تشـکیل  1325ن فـروردی 17تشکیل شد. در »ملی ایران

به منظور تهیه برنامـه چندسـاله، بـه تصـویب هیـأت      »اصالحی و عمرانی کشور
نویس برنامـه هفـت سـاله اول)    وزیران رسید که گزارش خود را (نخستین پیش

اداره «1327مهـر  5در پایان خرداد همان سال بـه نخسـت وزیـر ارائـه داد. در     
که وظیفه آن عبارت بود از تهیـه برنامـه تفصـیلی    تأسیس شد »دفتر کل برنامه

نامیـده  »سـازمان موقـت برنامـه   «ساله براي تقدیم به دولت، این اداره بعدها 7
اله الیحـه قـانونی اجـراي برنامـه هفـت سـ      «1327بهمـن  26شد. سرانجام در 
میلیارد ریـال بـه تصـویب مجلـس     21با اعتبار »)1327ـ1324عمرانی کشور (
و قطـع درآمـد نفـت،    1330ید. بر اثر ملی شدن نفت در سـال  شوراي ملی رس

میلیارد دالر از 23و 7/18، 27، 7/9به ترتیب 1387هه سال ما6تا 1384باره طی سال در این-1
.)1388)، 1اي براي پیشرفت و عدالت (صندوق توسط دولت برداشت شده است (برنامه
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اي از وجوه برنامه صرف بودجه مستمر دولت شد و امید به اجـراي  قسمت عمده
و در 1332مرداد سـال  28کامل برنامه اول از میان رفت. پس از وقوع کودتاي 

پی صدور مجدد نفت ایران، الزم بـود یـک برنامـه جدیـد توسـعه اقتصـادي بـه        
متوقـف و  1334رحله اجرا گذارده شود. از این رو برنامه اول در شـهریور مـاه   م

مبادرت به اجراي برنامه دوم گردید.
به تصـویب  1334اسفند 8) در 1341ـ1334ی دوم (ـامه عمرانـون برنـقان
میلیـارد  84شوراي ملی وقت رسید. اعتبـارات برنامـه دوم سـرانجام بـه     مجلس

با تصویب قانون بانکی و پولی کشـور بانـک مرکـزي    1339ریال رسید. در سال 
ــاري کشــور از   ــد و سیاســت اعتب ــه وجــود آم ــافعالیــتب ــک ه ــانی بان ي بازرگ
ـ    ی رشـد نداشـتند. برنامـه سـوم    ملی مجزا گردید. برنامـه اول و دوم هـدف کم

پیوسته تنظـیم و  هماي بود که به صورت جامع و به) اولین برنامه1346ـ1342(
سال تقلیـل یافـت و اعتبـارات آن    5سال به 7دیم شد؛ مدت آن از به دولت تق

میلیارد ریال به تصویب رسید. در برنامه سوم نـرخ رشـد تولیـد    4/222به مبلغ 
درصد رسید و با توجـه بـه   8/8درصد هدف برنامه به 6ناخالص داخلی در برابر 

درصـد  6نه افزایش اندك جمعیت، تولید ناخالص داخلی سرانه با نرخ رشد ساال
همراه بود.  

به مورد اجرا گذاشـته  1341اصالحات ارضی از سال ،مصادف با برنامه سوم
شد کـه زمینـه توسـعه صـنعتی ایـران را فـراهم کـرد. برنامـه عمرانـی چهـارم           

میلیـارد  568ساله بود و اعتبار آن بعد از تجدید نظر بـه  5) نیز 1351ـ1347(
رم نرخ رشد تولید ناخالص داخلـی در برابـر  ي برنامه چهاهاسالریال رسید. طی 

برنامـه عمرانـی سـوم و چهـارم     درصـد رسـید.  1/13درصد هدف برنامه به4/9
ران یعنـی  ـ) مترادف بـا دوره اول سیاسـتگذاري اقتصـادي در ایـ    1351ـ1342(

برنامـــه عمرانـــی پـــنجم باشـــد. عـــزم جـــدي بـــراي صـــنعتی شـــدن مـــی
سـه  میلیارد ریال پیدا کرد. در369,3بر ) سرانجام اعتباري بالغ 1356ـ1352(

هاي ملی وقـت، رشـد تولیـد ناخـالص داخلـی      سال اول این برنامه، طبق حساب
درصـد بـوده کـه    6/18و 7/16و 6/16ي ثابت به ترتیب هاقیمتبدون نفت به 

درصد در سـال فاصـله   9/25شده برنامه پنجم یعنی بینیپیشچند با رشد هر
هـاي بعـد از انقـالب رشـد تولیـد ناخـالص       حسابیست. دری ندارد اما رشد کم
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3/8درصـد و بـا نفـت    15متوسط طور بهسال برنامه پنجم بدون نفت 5داخلی 
برنامـه عمرانـی پـنجم مصـادف بـا دوره اسـتراتژي       درصد بـرآورد شـده اسـت.   

توان به دو دهـه  دوران پس از انقالب اسالمی را میجایگزینی واردات اول است. 
به بعد تقسیم کرد. در دهه نخست انقـالب رشـد تولیـد    1368و 1367ـ1357

ناخالص داخلی کشور منفی بود. با توجه به اینکـه رشـد جمعیـت در ایـن دوره     
درصد در سال رسید، تولید ناخالص داخلـی  9/3بیش از هر زمان دیگر بود و به 

وضـعیت  سرانه نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافت. عامل اصلی پیدایش این
کاهش تولید و صادرات نفت به دلیل جنگ بود.  

-9/1در مجموع در این دوره اقتصاد کشـور یـک رشـد اقتصـادي متوسـط      
گونـه کـه   همـان درصدي تجربه کرده اسـت. 9/18درصدي را در کنار یک تورم 

در بخش دوم ذکر شـد ایـن دوره همزمـان بـا دوره اسـتراتژي خودکفـایی اول       
در زمینه بانکـداري بـه تصـویب    نیز دهه دو قانون عمده در این ) 1367ـ1357(

بـود و دیگـري اجـراي بانکـداري     1358در سـال  هابانکرسید یکی ملی کردن 
به تصویب رسید.1362اسالمی که در سال 

اجتماعی و فرهنگی پس از انقـالب در  ـاولین برنامه مدون توسعه اقتصادي
) به تصـویب  1372ـ1368اي دوره رـسال (ب5دت ــبه م11/11/1368اریخ ــت

تمدید شـد. اعتبـار عمرانـی ایـن برنامـه      1374مجلس رسید که بعدها تا سال 
میلیـارد ریـال و اعتبـارات    5/776,20میلیارد ریال بود. اعتبار جاري آن 189,8

میلیارد ریال بود. در مجمـوع در  8/666,5ها و مؤسسات وابسته به دولت شرکت
1367برنامه تولید ناخالص داخلی به قیمـت ثابـت سـال    ي اول تا پنجم هاسال

درصد رشد داشته است که با نرخ رشد هـدف برنامـه   3/7متوسط ساالنه طوربه
هـاي دولتـی،   درصد) تنها اندکی تفاوت داشت. سیاست واگـذاري شـرکت  1/8(

اعالم آزادي ورود برخی از اقالم مهم به صورت بدون انتقال ارز، حذف تـدریجی  
اي، افـزایش فهرسـت کاالهـاي    یت در واردات بسیاري از کاالهاي سرمایهمحدود

مشــمول واردات در مقابــل صــادرات، ایجــاد صــندوق پشــتیبانی ارزي صــادرات 
یی بـود کـه در   هاسیاستسپاري ارزي از جمله غیرنفتی، حذف و تخفیف پیمان

ره چهـارم  توان گفت این دوره متـرادف بـا دو  میاین دوره به مرحله اجرا درآمد.
در سـال  باشـد.  سیاستگذاري اقتصادي ـ استراتژي جایگزینی واردات دوم ـ مـی   
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) نیز ضمن تداوم سیاست تعدیل اقتصادي و اصـالحات  1372(پایانی برنامه اول
سازي نرخ ارز به مورد اجـرا گذاشـته شـد. همچنـین     ساختاري، سیاست یکسان

29اول توسـعه، در تـاریخ   مصـادف بـا برنامـه   قانون کار جمهوري اسالمی ایران 
به تصویب نهایی رسید.1369آبان 

آغـاز  1374اجتمـاعی و فرهنگـی در سـال    ـدومین برنامه توسعه اقتصادي
میلیـارد ریـال و   483,114ادامه داشت. اعتبار جـاري آن  1378شد و تا سال 

لیـد  میلیارد ریال بود. در برنامه دوم توسعه بـراي تو 837,75اعتبار عمرانی آن 
درصد در نظـر گرفتـه شـده بـود. امـا در      1/5ناخالص داخلی نرخ رشد متوسط 

درصـد در  8/3عمل نرخ رشد متوسط تولید ناخالص داخلی در طول برنامه دوم 
اقـداماتی در راسـتاي بهبـود عملکـرد نظـام مالیـاتی از       هاسالسال بود. در این 

افـزوده  لیـات بـر ارزش  نویس الیحه ماجمله گسترش پایه مالیاتی و تنظیم پیش
صورت پذیرفت.  

ي ارزي و تجـاري تثبیتـی و   هاسیاست1374و ابتداي سال 1373در سال 
ي تعـدیلی مطـرح گردیـد کـه بـا اعمـال       هـا سیاستجایگزین عنوانبهکنترلی 

تکمیــل شــد. همچنــین از تــاریخ    1374کنتــرل نــرخ ارز در اردیبهشــت   
ال سیسـتم دونرخـی ارز بـا    ي کنترلی و همچنـین اعمـ  هاسیاست30/2/1374

برنامه دوم توسعه مصادف بـا  معرفی ارز صادراتی در کنار ارز شناور اجرا گردید.
قـانون برنامـه سـوم توسـعه در تـاریخ      باشـد.  دوره استراتژي خودکفایی دوم می

به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید.  17/1/1379
میانگین رشـد  غاز شد. با شروع برنامه سوم توسعه دوره اصالحات اقتصادي آ

درصـد بـوده کـه از    4/5ساالنه تولید ناخـالص داخلـی در برنامـه سـوم حـدود      
باشـد. اصـالح   تر میدرصد پایین6/0متوسط رشد ساالنه مورد نظر برنامه حدود 

هاي مستقیم، تشکیل سازمان امور مالیاتی، تهیـه و تـدوین الیحـه    قانون مالیات
تنظیم، تصویب و اجراي قـانون تجمیـع عـوارض،    افزوده، تهیه ومالیات بر ارزش

سـازي  تشکیل حساب ذخیره ارزي و اجراي سیاست یکساناصالح نظام تجاري،
نرخ ارز از مهمترین اقداماتی است که در دوران برنامه سوم صورت پذیرفت.

برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسـالمی ایـران  
این برنامه همزمان بـا دوره  است.ز برنامه سوم تدوین شده ) بعد ا1388ـ1384(
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هـاي  از ویژگـی باشد که در بخش دوم شرح داده شـد.  وفور درآمدهاي نفتی می
مـدت  انـداز بلند چشـم چهارچوبمدت در این برنامه، گنجانده شدن برنامه میان

یـن  ي اریـز برنامـه گران این برنامـه معتقدنـد در   بیست ساله کشور است. تدوین
در نظر گرفته شده و بـا توجـه بـه اهـدافی کـه      1394ـ1384برنامه بازه زمانی 

براي این بازه ده ساله در نظر گرفته شده این برنامـه چیـده شـده اسـت. سـند      
پایـه، عـدالت محـور و در    برنامه چهارم توسعه با چهار هدف کلی توسـعه دانـش  

جانبـه؛ صـیانت از   همـه تعامل باجهان؛ تأمین مطمئن امنیت ملی و بازدارنـدگی  
ــالمی   ــگ اس ــت و فرهن ــت     ـ هوی ــتقرار دول ــؤثر و اس ــت م ــی؛ حاکمی ایران
کلـی، بلندپروازانـه بـودن اهـداف برنامـه      طـور بـه شایسته تـدوین شـده اسـت.    

کــه طــوريهبــ،هــاي پیشــین همچنــان مشــهود اســتچهــارم هماننــد برنامــه
د کـه میـانگین   دهـ شـده برنامـه نشـان مـی    بینیپیشمقایسه عملکرد و اهداف 

ال نخســت برنامــه چهــارم ـســه ســلی درـرشــد ســاالنه تولیــد ناخــالص داخــ
درصد بوده است که از متوسط رشـد سـاالنه مـورد    3/6)، حدود 1386ـ1384(

واحد درصد کمتر است.  1/1درصد) حدود 4/7نظر برنامه (
حال نوسـان  توان گفت افزایش وابستگی به درآمدهاي درمختصر میطوربه

هـاي توسـعه در کشـور    اصل از فروش نفت خصوصیت مشـترك تمـام برنامـه   ح
هاي توسعه به سـطح درآمـدهاي نفتـی وابسـته     باشد. بنابراین موفقیت هدفمی

است. لذا به دلیل نوسان قیمت نفت در بازارهاي جهـانی بـا وجـود اینکـه رشـد      
ی در هـا حتـ  هاي توسعه بوده اسـت، ایـن برنامـه   اقتصادي نخستین هدف برنامه

اند.تأمین رشد اقتصادي پایدار نیز چندان موفق نبوده

. مطالعات تجربی4

در تفکرات اقتصاددانان درباره علل رشد اقتصـادي  ايتغییرات عمده، ي اخیرهاسالدر 
توان به مطالعه ماهیت و نقش نهادها شامل قوانین و مقررات صورت گرفته است که می

اقتصادي اشاره کرد. این توجـه باعـث احیـاي مجـدد     رشدفرآیندو دیگر اجزاي آن در 
کار نورث و توماس ، مکتب نهادگرایی و بناي اقتصاد نهادگرایی جدید شد. در این راستا

آن بـه نقـش نهادهـا    توان یکـی از تحقیقـات پیشـروي دانسـت کـه در     ) را می1973(
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طالعـات تجربـی   بـاره م ایندرشرط الزم براي رشد اقتصادي اشاره شده است.عنوانبه
عـواملی چـون   تأثیرزیادي انجام شده است. از جمله کارهاي بسیار مهم اخیر در زمینه 

و1دیگـران واوغلـو آسـم ي اقتصـادي کارهـا و مطالعـات    هـا سیاستقوانین و نهادها و 
است. در این مطالعـات بـا تمرکـز بـر نهادهـا و      3پریچت و رادریکو هاسمن،2رادریک

بـر رشـد اقتصـادي    هـا سیاسـت و نهادها به بررسی نقش نهادها و هاسیاستتمایز بین 
قوانین و از نهادها عمدتا حقوق مالکیت،آنهااین خصوص هدف پرداخته شده است. در

و 4و ترتیبات اجتماعی دیگر اذعان شده اسـت. هـال و جـونز   ، اعتماد بین افراد مقررات
اي مهم در رشـد بلندمـدت و   لفهؤمدر تحقیقات خود نشان دادند، که نهادها5اوغلوآسم

،انـد ثروت هستند. کشورهایی که نهادهاي سیاسی و اقتصادي بهتري در گذشته داشته
امروزه کشورهایی ثروتمند هستند.

) در مقاله خود تحت عنوان شتاب رشد اعتقـاد  2005پریتچت و رادریک (، هاسمن
ند به شناسایی متغیرهاي اساسـی  مهدرونزا اگر عالقي رشد برونزا وهامدلدارند که در 

جسـتجوي عوامـل تغییـر در زمـان شـتاب رشـد باشـیم.       دربر رشد هستیم باید مؤثر
بـا ایـن   آنهاعبارت دیگر باید به دنبال شناسایی نقاط چرخش در تجربه رشد باشیم.هب

حداقل یک شتاب رشـد  1997الی 1957ي هاسالرویکرد و آمار جدول جهانی پن در 
هـاي رشـد   پس از شناسایی شتاب. تجربه کردند1997الی 1957ساله 35ه را در دور

تغییـر سیاسـی و   هـاي خـارجی،  ي توضیحی رشد را به سه دسـته شـوك  هامتغیرآنها
ي رشـد و  هـا اصالحات اقتصادي تقسیم کردند و با یک تحلیل آماري رابطه بین شـتاب 

بازگوکننده این موضوع مهـم اسـت   اآنهکننده بالقوه را انجام دادند. نتایج عوامل تعیین
سپس با تحلیـل پروبیـت و   ناشی از دالیل غیرمتعارف است.ي رشد عمدتاًهاکه شتاب

توبیت با معرفی متغیر مجازي در نزدیکی زمان وقوع شتاب رشـد یـک و در غیـر ایـن     
ي هـا ي توضیحی یاد شده نتیجه گرفتند که اکثـر شـتاب  هاصورت صفر در قالب متغیر

شرایط ترتیبات نهادي،ي اقتصادي،هاسیاستیا همزمان با تغییرات عمده در رشد بعد
هاي خارجی اتفاق نیفتاده است. همچنین عوامل متعارف از نظر آماري سیاسی یا شوك

بینـی پیشکننده در کلی این عوامل تعیینطوربهگذارند، اما بر زمان وقوع رشد اثر می

1- Acemoglu et al (2001,2002).
2- Rodrik, D. (2004).
3- Hausmann and Pritchett & Rodrik. (2005).
4- Hall & Jones (1999).
5- Acemoglu (2001).
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ناشـی از عوامـل   ي رشـد عمـدتاً  هـا رنـد و شـتاب  نقطه آغاز رشد، عملکـرد ضـعیفی دا  
افتنـد. جـانکوو، مکلـیش و    ي کوچـک اتفـاق مـی   هـا غیرمتعارف و تغییرات در مقیـاس 

مهم اقتصـاد  سؤالدر پی پاسخ به این مقررات و رشددر تحقیقی تحت عنوان 1.رامالهو
ایـن  و توجه بـه » تري نسبت به سایر کشورها دارندچرا برخی کشورها رشد سریع«که 

مطلب که حل این معما، استاندارد زندگی نسبت قابل توجهی از جمعیت دنیا را بهبـود  
کشور را بـر رشـد   135قوانین حاکم بر فعالیت تجاري در تأثیرآنها هستند. ،بخشدمی

اقتصادي بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که کشـورهاي بـا مقـررات بهتـر رشـد      
رات دست و پا گیر دارند. همچنین نتیجه گرفتند، بهبـود  تري از کشورهاي با مقرسریع

3/2مقررات تجاري از بدترین حالت موجود به بهتـرین حالـت موجـود باعـث افـزایش      
.  شودمیدرصد رشد ساالنه 

اثـر مقـررات بـر رشـد     «در تحقیقـی تحـت عنـوان    2لیان، کرکپاتریک و پارکریجل
در ارتقـاي  نقش رژیم نظـارتی مـؤثر  به بررسی » توسعهاقتصادي در کشورهاي در حال 

ایـن موضـوع را از طریـق کیفیـت و ظرفیـت      آنهـا رشد اقتصادي و توسعه پرداختنـد.  
سسات نظارتی مورد بررسی قرار دادنـد. محققـان مـذکور بـا بررسـی نقـش       ؤحمایتی م

مقررات بر رشد اقتصادي با استفاده از مدل اقتصادسنجی بدین نتیجه رسـیدند کـه بـر    
ـ  اساس دو رو ی قـوي بـین کیفیـت نظـارتی و عملکـرد      ش متفاوت تخمین، ارتبـاط علّ

اقتصادي وجود دارد.
نشان نتایج برخی مطالعات تجربی درخصوص الگوهاي تجربی رشد اقتصادي ایران

عوامـل اسـتاندارد   متکـی بـر  ي قبل در ایران عمدتاًهاسالبیشتر مطالعات د کهدهمی
اخیـر يهـا سـال و غیره بوده ولی در نیروي کاررشد اقتصادي همانند سرمایه فیزیکی،

مطالعـات تجربـی   نیز به دایـره اجتماعیيهاعوامل نهادي همچون نهاد دولت، سرمایه
مطالعـات سـطح   هـاي متنـوعی هماننـد   اما در ایـن راسـتا شـاخص   ایران اضافه شدند.

در هـاي اجتمـاعی   بررسی نقش سـرمایه برايمتعدديهايروشنینچالملل و همبین
و )1386و 1385مطالعات رحمانی و دیگـران ( مثالعنوانبهاست. انتخاب شدهایران

هـاي متفـاوتی   از شاخص)1387() و رنانی و دیگران1387(مطالعه صفدري و دیگران
طـور کـه اشـاره    همـان استفاده کردند.هاي اجتماعی بر رشدبراي بررسی نقش سرمایه

1- Djankov, Mcliesh & Ramalho (2006).
2- Jalilian, Kirkpatrick & Parker. (2000).
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ماننـد مختلفـی هايمؤلفهازکهاستگستردههوممفیکاجتماعیسرمایهفهومم.شد
سـرمایه تـر دقیـق بررسـی منظـور بـه کـه اسـت شدهتشکیلغیرهوهنجارهااعتماد،

به.کردبررسیجداگانهصورتبهراهامؤلفهاینازیکهربایدروي اقتصادبراجتماعی
رشـد رويبـر داعتمـا اثـر بررسـی بـه )1386مقاله رحمانی و دیگران (درمنظوراین

.شودمیپرداختهباشد،میسرمایه اجتماعیهايهمؤلفتریناصلیازیکیکهاقتصادي
اقتصاديرشدبرآننحوه اثرگذاريواعتمادمفهومبرکوتاهمروريبامقالهایندر

ازاسـتفاده بـا سـپس . گـردد مـی اشارهاعتماددربردارندهرشدیافتهتعمیممدلیکبه
وایرانآمارمرکزواسالمیارشادوفرهنگوزارتملیطرحدفترهايمایشپیاطالعات

اسـتان  28در رشـد بـر اعتمـاد تـأثیر اقتصاديرشدهايمدلاساسبرومرکزيبانک
دورهطـی کشـور اسـتان 28مـدل تخمـین بـراي .استگرفتهقراربررسیموردکشور

.اسـت شدهگرفتهکمکلبمتافزارنرموفضاییاقتصادسنجیروشاز1382ـ1379
کـه بالمحلچکمختومههايپروندهمتغیرورودباکهدهدمیاین مطالعه نشاننتایج

تعـامالت دراعتمادکاهشخصوصبهجامعهافرادبهکاهش اعتمادبیانبرايشاخصی
افـزایش  04/0میـزان بـه مـدل دهندگیتوضیحقدرت، شودمیگرفتهنظردراقتصادي

رويبـر داريمعنـی ومنفـی تأثیردارايمتغیرشود که اینو نتیجه گرفته میابدیمی
اقتصاديرشدرويبراعتمادمثبتاثرکنندهبیانترتیباینبهباشد؛میاقتصاديرشد
.باشدمی

ــري  ــه دیگ ــانی در مطالع ــري و رحم ــه)1385(امی ــی ب ــأثیربررس ــرمایهت س
در دوره کشـور هـاي اقتصـادي اسـتان  رشـد بـر گروهـی برونوگروهیدروناجتماعی

اجتماعیسرمایهکهشدهحاصلنتیجهاینآنهابررسیرداخته است. درپ1382ـ1379
ازمبـادالتی هـاي هزینـه کاهشواعتمادافزایشباعثتعامالتبا افزایشگروهیبرون
باچنینهمودارداقتصاديرشدبرمثبتاثرطریقاینازکهشودجویی میرانتجمله
اجتمـاعی تعـامالت اجتمـاعی، تعـامالت بـراي افـراد زمـان بـودن بـه محـدود  توجـه 
تعامالتبرمنفیاثراینکهعلتبهخانوادهوبا دوستانمحدودو ارتباطاتگروهیدرون

رشـد کـاهش باعـث ،داردبسـته محیطازخارجباافرادتعاملوگروهیاجتماعی برون
کهشدهحاصلنتیجهاینکشورهاياستاندرمدلتجربیبررسیبا.شوداقتصادي می

گروهـی درونوگروهـی بـرون اجتمـاعی سـرمایه بیـان بـراي انتخاب شاخصیبهمدل
درافرادعضویتدرصدمتوسطوسیلهبهافرادگروهیبرونتعامالتو اگراستحساس
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و اقتصـادي رشدبرتمثباثرشود،بیاناستانهرمراکزدرهاگروهوهااز انجمنهریک
وهـا سـازمان تعـداد سـرانه معیاراگرولیدارد،منفیاثرگروهیدروناجتماعیسرمایه
نظر گرفتـه درافرادگروهیبرونتعامالتشاخصعنوانبهاستانهرمراکزدرهاانجمن
اشدبگروهیاجتماعی برونسرمایهتغییراتتمامبیانگرتواندنمیمعیارایننظربهشود،

.دارداثر مثبتگروهیدرونوگروهیبروناجتماعیسرمایهاینجادرکه

حفاظـت از حقـوق مالکیـت    تـأثیر در مطالعـه خـود بـه بررسـی     )1387صمدي (
براي رسـیدن  . یک نهاد مهم اقتصادي ) بر رشد اقتصادي ایران پرداخته استعنوانبه(

ایط اقتصاد ایران اسـتفاده نمـوده   زاي سازگار با شربه این هدف از یک الگوي رشد درون
و بـا روش حـداقل   1381ـ1338ي دوره اـهتفاده از دادهـورد نظر با اسـالگوي م. است

برآورد شده است. )TSLS(ايمربعات دو مرحله
ي هـا رابطه علی بلندمدت بـین متغیـر  ، نسنهاـگوريگريهمجمعینتایج آزمون

) را آنهـا ینده حفاظت از حقـوق مالکیـت و بـدون    ي نماهاالگو ( با در نظر گرفتن متغیر
بلندمدت حفاظت از حقوق مالکیـت و سـایر   تأثیردهد و این نتیجه حکایت از نشان می

بـدون در نظـر گـرفتن    هـا متغیرهاي الگو بر تولیـد واقعـی ایـران دارد. نتـایج تخمـین     
مـدهاي  نشان داد کـه تنهـا حجـم سـرمایه و درآ    ، ي حفاظت از حقوق مالکیتهامتغیر

مثبتی بر رشد اقتصادي دارند و تعداد شـاغلین  تأثیرارزي حاصل از صادرات نفت و گاز 
بـا در نظـر گـرفتن    هـا دهند. نتایج تخمـین معناداري نشان نمیتأثیرو سرمایه انسانی 

ي جانشین حفاظت از حقوق مالکیت در اقتصاد ایران نشان داد که حفاظـت از  هامتغیر
دهـد و بنـابراین   بت و معنادار بر رشد اقتصادي ایران نشان مـی مثتأثیرحقوق مالکیت 
همچنـین ورود ایـن متغیرهـا بـه     . شـود رشد اقتصادي تلقی میفرآیندعامل مهمی در 

نتـایج مطالعـه وي   را نیز بهبود بخشیده است.هاوضعیت معناداري سایر متغیر، معادله
هبـود وضـعیت حفاظـت از حقـوق     اشاره بر این دارند که بهبود کیفیت نهادها ازجمله ب

کنـد کـه   وي اشـاره مـی  . ی در رشد اقتصادي ایران خواهـد داشـت  یسزابتأثیرمالکیت 
امـا واضـح اسـت کـه     ، مطالعـه را بایـد بـا دیـده احتیـاط نگریسـت      ایـن  هرچند نتایج

در تحلیل مسائل اقتصاد ایران کمـک  ـیک تحلیل مکملعنوانبهـي نهاديهاتحلیل
باید به موانع نهـادي  ، اهد کرد و در بررسی موانع رشد اقتصادي ایرانشایان توجهی خو

یکی از راهکارهاي افزایش تولید و تسـریع  ، در کنار سایر موانع توجه کرد. در این راستا
آنهـا تعریف دقیق حقوق مالکیت افراد و افزایش میزان حفاظت از ، رشد اقتصادي ایران
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فراد است. چنین توجهی بـه اثرگـذاري بیشـتر    و توجه بیش از پیش به حقوق مالکیت ا
خواهد شد.منجرسایر متغیرهاي اقتصادي نیز

نتایج مطالعات موجود درباره رشد اقتصادي ایران حـاکی از طیـف   مروري بر
هـاي  هـاي زمـانی مختلـف و روش   باشـد کـه در دوره  اي از مطالعات میگسترده

علل مستقیم( یـا آشـکار)   أثیرتمتفاوت اقتصادسنجی انجام یافته است. در مورد 
ــدارد.    ــاق نظــري وجــود ن ــد رشــد اقتصــادي اتف ــر فرآین ــأثیرب ــست ــداز و پ ان

هـا، صـادرات غیرنفتـی،    گذاري بخش خصوصی، سرمایه انسـانی، مالیـات  سرمایه
ي پـولی و مـالی و تجـاري، تـورم، توزیـع      هـا سیاستکلی طوربهتوسعه مالی و 

هـاي  مـبهم (گـاهی مطـابق بـا نظریـه     درآمد و آموزش بر رشد اقتصادي ایـران 
نظرها در بین محققـین، دربـاره   اقتصادي و گاهی مخالف آنها) است. برخی اتفاق

سـازي صـادرات، واردات،   گـذاري مسـتقیم خـارجی، متنـوع    مثبت سرمایهتأثیر
منفی نـرخ  تأثیراوري اطالعات و ارتباطات و انرژي و مخارج تحقیق و توسعه، فنّ

رشـد  ثباتی درآمدهاي ناشی از صادرات و جمعیت برارزي، بیي هاسیاستارز و 
بوده است. نکته با اهمیت دیگر ایـن اسـت   »موانع نهادي«اقتصادي و همچنین درباره 

سـؤال زیرراي رشد درونزا در اقتصاد ایـران هاقابلیت کاربرد الگو، که برخی از محققین
بر اساس این الگو صـورت گرفتـه   اند، در حالی که بخش اعظم مطالعات انجام شدهبرده

ي تجربـی  هااندکی از سایر الگوها استفاده شده است. این یافتهعاتاست و تنها در مطال
ل نهـادي،  ئي اقتصادي و بدون توجه به مساهاسازند که تنها با تکیه بر نظریهروشن می

هـاي ویـژه   مسائل و مشکالت اقتصاد ایران را تحلیل کرد و رشد اقتصادي نهادتوانمین
ي فیزیکـی  هـا سرمایه، ساختیطلبد که در صورت فراهم نشدن چنین زیرخویش را می
ند رشد قابل توجهی را تضمین کنند.توانمیي نفتی و انسانی نهامنتج از درآمد

نتایجبرآورد مدل و تفسیر . 5

در این قسمت به منظور بررسـی آثـار قـوانین برنامـه بـر شـتاب رشـد ابتـدا بـا          
هـاي وقـوع شـتاب    ) زمان2005چت و رادریک (ته از مطالعه هاسمن، پریاستفاد

کنـیم. سـپس قبـل از    استخراج می1386ـ1338ي هاسالرشد در ایران را طی 
ــل   ــتفاده از تحلی ــا اس ــروح ب ــی مش ــاي داراي  بررس ــیونی، متغیره ــاي رگرس ه
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لیـت  نماییم. در ادامه قابهاي گذار تعیین میهمبستگی با رشد را در خالل دوره
هاي خارجی، تغییرات سیاسی و اصالحات اقتصـادي در  توضیح سه متغیر شوك

هـاي عمرانـی و توسـعه را در توضـیح رشـد اقتصـادي ایـران        قالب قوانین برنامه
هاي احتمالی پروبیـت، الجیـت و   کنیم. در نهایت با استفاده از مدلمشخص می

ین پرسـش را مطـرح   هاي رشد اهاي وقوع شتابگامپیت و در نظر گرفتن زمان
بینـی زمـان وقـوع    کنیم کـه تـا چـه انـدازه متغیرهـاي توضـیحی در پـیش       می

کنند.هاي رشد خوب عمل میشتاب

ایرانيشتاب رشد اقتصادهايمحاسبه و برآورد دوره. 5ـ1
یـک فیلتـر مطـابق مطالعـه هاسـمن،     اشـاره شـد در ایـن بخـش    طور که همان

هـاي رشـد در ایـران معرفـی     ی شـتاب ) براي شناسای2005(پریتچت و رادریک
نـرخ رشـد در   gt,t+nاسـت کـه در آن   شامل سه شـرط زیـر   این فیلترشود.می

n ،ntgبراي افق زمانی tزمان  , تغییر در نرخ رشد در افق زمانیn وy  تولیـد
باشد:ناخالص داخلی سرانه می

,5.3درصد در سال nttg)1
,2درصد در سال   tntg)2

بـیش از بعـد ورهیک دتولید دررشد ه البته این معیار اختیاري است. متوسطک
تولید در اوج دوره قبل.رشد 

tiyyدرصد در سال  tnt  },max{)3

4برابـر  nیعنی گیریم؛میسال و یا کمتر در نظر 5راي ایران افق زمانی را ب
) اختیـاري عنـوان   2005(پریتچت و رادریـک است این افق در مطالعه هاسمن،

هـاي توسـعه و عمرانـی    شده است. در این مطالعه با توجه به اینکه اکثـر برنامـه  
در نظر گرفتـه شـد کـه در صـورت کـاهش آن      5ساله بودند افق زمانی 5ایران 

وق زمـان آغـاز   شـرط فـ  3یابـد. مطـابق   هاي شتاب رشد افزایش میتعداد دوره
توانـد  باره هر اقتصادي مـی شتاب رشد در ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. در این

بیش از یک دوره شتاب رشد داشته باشد به شرط آنکه فاصله بین آنها بـیش از  
بـدین مفهـوم اسـت کـه     ،هـاي شـتاب زیـاد باشـد    سال باشد. اگر تعداد دوره5
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شوند. مطابق شروط یاد شـده و دوره  میی ایجاد ئهاي رشد با تغییرات جزشتاب
سـال  3شتاب رشد در ایران مشـهود اسـت کـه اگـر افـق زمـانی بـه        2ساله 5

شتاب و اگر افق زمـانی بـه   4هاي رشد در ایران به کاهش یابد تعداد آغاز شتاب
ایـران  n=4مطـابق  1رسیم.سال افزایش یابد به یک دوره آغاز شتاب رشد می8

یعنـی در برنامـه عمرانـی سـوم قبـل از انقـالب و       1382و1346ي هـا سالدر 
برنامه سوم توسعه بعد از انقالب با شتاب رشد مواجه شده است. در برنامه سـوم  
عمرانی نکات زیر به وقوع پیوسته است. ادغام کامل سازمان برنامـه در دولـت و   

هاي عمرانی کنـار رفـت و نقـش    همچنین این سازمان از مسئولیت اجراي طرح
گونـه  . همـان 2تري که مدیریت امور اقتصادي کشور است را به عهده گرفـت مهم
هـاي  شرح داده شد برنامه سوم توسعه از جملـه برنامـه  در بخش دوم و سومکه

توسعه بعد از انقالب بوده کـه بـا رویکـرد اصـالحات اقتصـادي در حـوزه نظـام        
ویب و اجرا شد.ها و بازار کار تصتجاري، بازار ارز، بازار پول، مالیات

2) مقـدار  2005براي پایـداري و غیرپایـداري رشـد، هاسـمن و همکـاران (     
ایـن مطالعـه بـا توجـه بـه      حد آستانه قرار دادنـد ولـی مـا در   عنوانبهدرصد را 

هـاي رشـد و ویژگـی در حـال توسـعه بـودن ایـران و        موضوع همگرایی در الگـو 

و 1344،1348،1370هـاي  آغاز شتاب رشـد ایـران بـه سـال    سال انتخاب شود3اگر افق زمانی -1
و سوم توسعه بعد هاي عمرانی دوم و سوم قبل انقالب و برنامه اولیعنی همزمان با برنامه1382

بـا آغـاز   1352ساله انتخاب شود ایـران فقـط در سـال    8شود. حال اگر افق از انقالب مربوط می
هـاي توسـعه   طور که اشاره شد با توجه به رویکرد برنامـه شتاب رشد مواجه بوده است. ولی همان

ساله را مدنظر قرار دادیم.5ایران در این مطالعه ما دوره 
ایجاد .2افزایش درآمد را تأمین نمایند. ایجاد و توسعه صنایعی که حداکثر . 1برنامه: اهداف عمده -2

سـازي، آلومینیـوم، تراکتورسـازي و    مقدمات براي ایجاد صـنایع ذوب آهـن، پتروشـیمی، ماشـین    
برنامه .4آموزش و پرورش و خدمات بهداشتی گسترش امکانات زیربنایی و گسترش .3سازي. لوله

ها تهیه شده بود که در سطح کـالن هـدف اصـلی برنامـه     ها و طرحسطح کالن، بخشسوم در سه 
هـاي ثانویـه اشـتغال، توزیـع     درصد در سال تعیین شده بـود. هـدف  6دستیابی به رشد اقتصادي 

تر درآمد و ایجاد امکانات الزم براي به کارگرفتن استعدادهاي فردي بود. نکتـه مهـم اینکـه    عادالنه
به مورد اجرا گذاشته شد جـزء برنامـه نبـود. اصـالحات ارضـی      1341ه از سال اصالحات ارضی ک

را فراهم کـرد هاي اقتصادي در صنعت و لذا زمینه توسعه صنعتی ایران نیروهاي الزم براي فعالیت
.)197و بهشتی، ص 56و 55، صص 1385(توفیق، 
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5/2نـیم قـرن اخیـر مقـدار     همچنین با توجه به اندازه رشد بلندمدت کشور در 
درصد را حد آستانه قرار دادیم. مطابق این معیار از دو دوره آغاز شتاب رشد بـه  

سـال  5سال قبل از آغاز شـتاب رشـد و   5ي رشد هانرخدست آمده با توجه به 
مـورد رشـد آرام و صـفر مـورد رشـد      2مورد رشد سـریع،  14بعد از آن، تعداد 

1346باره در خصوص آغـاز شـتاب رشـد سـال     منفی حاصل شده است. در این
ي بعـد  هـا سالایران در قبل آن هم داراي رشد سریع بوده و این رشد سریع در 

،1382از سال مزبور نیز ادامه یافته است. اما در دوره دوم که مربـوط بـه سـال    
اقتصاد ایران با رشد آرام شـروع نمـوده و بـه دنبـال آن بـه رشـد سـریع        ،است

ین موضوع حاکی از این اسـت کـه الگـوي آغـاز دو شـتاب رشـد       رسیده است. ا
ایران متفاوت از یکدیگر است.  

هاي رگرسیونی طـرح ایـن سـؤال    قبل از بررسی مشروح و استفاده از تحلیل
کننـد بسـیار مهـم و مناسـب     که چه عواملی با آغاز شتاب رشد ارتباط پیدا مـی 

ر برخـی متغیرهـا در   است. پاسـخ بـه ایـن سـؤال بـا نگـاهی بـه متوسـط مقـدا         
ــt-1 ،t ،t+1ي هــاســالکــه در اینجــا دامنــه دوره گــذار، ـــنام شــوندیـیده م

4یعنی زمان وقوع شتاب رشد و مقایسـه آن بـا مقـدار متغیرهـاي مشـابه در      ـ
عبارت دیگر با این روش این موضـوع  شود. بهمشخص میـسال گذشته و آینده

داري با صفر تفـاوت دارد  به شکل معنیشود که آیا تغییرات در متغیرمطرح می
توانیم آن را بررسی کنیم این اسـت کـه متغیرهـاي    یا خیر؟جنبه دیگري که می

آن مـا متوسـط یـک    کـه در داراي همبستگی با رشد در خالل یک دوره گـذار 
گیـریم کـدام یـک    سال قبل در نظر مـی 4ساله از آغاز شتاب رشد را با 4دوره 

بـاره مـا   شـده اسـت. در ایـن   ارائـه و حالت در جدول زیـر  باشند. نتیجه هر دمی
گـذاري، صـاردات،   ارتباط آغاز شتاب رشد را در دو حالت با متغیرهـاي سـرمایه  

واردات، درجه باز بودن اقتصاد، تورم، نرخ ارز و رابطه مبادله مـورد بررسـی قـرار    
اول هاي رشـد در حالـت   شود که شتابنتیجه گرفته می1دادیم. مطابق جدول

یعنـی شـتاب رشـد بـا     تطـابق دارد.  96/0با افزایش در نسبت واردات به میزان
داري در ایـن  دار دارد. با دیگر متغیرها رابطـه معنـی  واردات رابطه مثبت و معنی

حالت ندارد. این نتیجه مؤید این واقعیت است که شتاب رشد در اقتصـاد ایـران   
ت.هاي اقتصاد کالن بوده اسدر زمان حل بحران
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هاي رشد اقتصاديهمبستگی با شتابـ1جدول

عنوان
رابطه
مبادله

صادرات به
تولید

و صادرات
واردات
به تولید

گذاريسرمایهتورم
به تولید

نرخ ارز
واقعی

واردات
به تولید

آغاز 
شتاب 

رشد در 
4مقابل 

سال 
قبل

362421/0125411/0156287/0024186/0112645/0432989/0966041/0مقدار

t673521/0218947/0274064/0041904/0196356/0831995/047568/6آماره 

p-value5489/08407/08018/09692/08569/04664/00075/0

5555555تعداد

یک 
5دوره 

ساله در 
4مقابل 

سال 
قبل

53653/0716774/0783719/0198858/0723231/0193714/3815983/0مقدار

t682138/1719616/2338393/353685/0-770735/2734608/3734608/3آماره 

p-value1364/00298/00124/0608/00277/00073/00073/0

9999999تعداد
مأخذ: محاسبات محقق

اد شـده را  در حالت دیگر اگر به جاي زمان آغاز شـتاب رشـد متغیرهـاي یـ    
ساله در مقابل زمان آغاز فرآینـد شـتاب رشـد در نظـر     5براي یک دوره شتاب 

دار دارد. بجز رابطه مبادله و تورم با دیگر متغیرها رابطه مثبـت و معنـی  ،بگیریم
نسـبت  درجـه بـاز بـودن اقتصـاد،    باره ضریب همبستگی نسبت صادرات،در این
دار دارد امـا  شد رابطـه مثبـت و معنـی   گذاري و نرخ ارز واقعی با شتاب رسرمایه

اگر چـه تخمـین و بـرآورد    ،باشددار نمیرابطه مبادله در زمان شتاب رشد معنی
حاصل شده مثبت است. این مهم درخصوص تورم نیز مثبت اسـت ولـی از نظـر    

معنی است.آماري بی
بین ایـن متغیرهـا و شـتاب رشـد     علت و معلولیرابطهاین نتایج داللتی بر

گذاري، صادرات و نـرخ ارز  رند. اما این موضوع که شتاب رشد نیازمند سرمایهندا
تـوان  رقابتی بیشتر است از نتایج مهم این محاسـبات اسـت. بـدین ترتیـب مـی     

وري کل عوامل تولیـد و یـا   افزایش در بهرهدلیلگفت که شتاب رشد نه تنها به
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گـذاري و  رات و سـرمایه افزایش در صـاد دلیلافزایش در ظرفیت واردات بلکه به
افتد.رقابتی شدن ارز نیز اتفاق می

ایراندررشد اقتصاديشتاب برآورد نقش متغیرهاي توضیحی در .5ـ2
طور که ذکـر شـد در ادبیـات رشـد اقتصـادي، کـاوش علـل ایجـاد رشـد          همان

اي برخوردار است و از سرمایه فیزیکی و نیـروي کـار   اقتصادي از جایگاه برجسته
هاي تحقیق و توسـعه، سـرمایه انسـانی،    ه و به مواردي همچون هزینهشروع شد

هـاي اجتمـاعی   تکنولوژي و نهادهـا و قـوانین و مقـررات و بـه عبـارتی سـرمایه      
یافته است. با این وصف و نیـز بـا توجـه    کننده رشد تعمیمعوامل تعیینعنوانبه

ه این سـؤال را  به آنچه در قسمت مطالعات تجربی شرح داده شد در ادامه مطالع
هاي توضیحی در توضیح رشد خوب عمـل  کنیم که تا چه اندازه متغیرمطرح می

کنند؟ براي این منظور تحلیل را بر سه نوع تخمین زننده توضیحی متمرکـز  می
کنیم که با موارد زیر مرتبط است:می

هاي خارجیشوك
اصالحات اقتصادي داخلی

شرایط سیاسی
کنیم:  سه گروه تقسیم میهاي توضیحی را بهمتغیر
بـاره از متغیـر رابطـه مبادلـه     ): در ایـن DTOT(هـاي خـارجی  شـوك )الـف 

را t+4یعنی زمان آغـاز شـتاب رشـد تـا     tاي که از سال گونهبهاستفاده نمودیم
گـرفتن  هدف مـا در اینجـا  عدد صفر را منظور نمودیم.هاسالیک و براي سایر 

توانسـتیم از  ت. در ایـن خصـوص مـی   هـاي خـارجی بـوده اسـ    شـوك حذف اثر
امـا چـون ایـن    ،متغیرهاي مربوط به جریان ورود و خروج سرمایه استفاده کنیم

باشند و باعث ایجاد مشکل در اسـتنتاج علـت و   هایی درونزا نیز میچنین جریان
شد از آنها استفاده نشد.  معلولی می

ازي : در ایـن خصـوص از متغیـر مجـ    )DENDWAR(تغییرات سیاسـی )ب
عبارت دیگر بـراي دوره پایـان جنـگ و    پایان جنگ و انقالب استفاده نمودیم. به

ي جنگ و انقالب عدد صفر را قرار دادیم.  هاسالانقالب یک و براي 
: شاید یکی از مهمترین عوامل تعیـین  )ECONLIB(اصالحات اقتصادي)ج
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ث رشـد اقتصـادي   کننده بالقوه تحقیق ما تغییر در قوانین اقتصادي باشد که باع
شود. در این مطالعه به منظور بررسی نقش اصالحات اقتصادي از حرکت بـه  می

سمت باز نمودن و آزادسازي اقتصاد اسـتفاده نمـودیم. بـدین ترتیـب در خـالل      
یی که اقتصاد به سـمت بـاز شـدن اقتصـاد حرکـت نمـوده یـک و سـایر         هاسال
رهـاي توضـیحی تـا حـدودي     را صفر قرار دادیم. این سـه دسـته از متغی  هاسال
متغیر وابسـته نـرخ رشـد اقتصـادي     کنند.بینیپیشرهاي رشد را اتوانند گذمی
آمـده اسـت. مطـابق ایـن     2در جـدول OLSبـه روش  نتایج تخمـین باشد. می

توان نتیجه گرفت که رابطه رشد اقتصادي بـا رابطـه مبادلـه    برآورد این طور می
رشـد بـا   هاي افـزایش  شتابین مؤید تطابقدار نیست. نتایج تخمدر ایران معنی

اصالحات اقتصادي و یا شرایط مناسب اقتصادي و خالصـی از شـوك اسـت کـه     
ها به مراتب مهمتر از اصالحات اقتصادي بوده است.البته نقش پایان شوك

1386ـ1338ـ قابلیت توضیح رشد اقتصادي ایران در دوره زمانی 2جدول 

منبع: محاسبات محقق

هاي احتمالتخمین و تفسیر بر اساس مدل.5ـ3
کـردن قـدرت نتـایج    تر و براي مشـخص در ادامه به منظور تحلیل آماري مفصل

) Gompit(گامپیـت ) وLogit() و الجیـت Probit(هاي پروبیـت حلیلقبل از ت
هـاي اقتصـادي، متغیرهـاي مجـازي در سـمت      کنیم. در بیشتر مدلاستفاده می

هـایی  شوند. ولی در بسیاري موارد ممکن است با مـدل راست معادالت ظاهر می
جـه  موا،که متغیر وابسته آنها کیفی باشـد و فقـط صـفر و یـک را اختیـار کنـد      

هاي بـا متغیـر وابسـته    مدلعنوانبهها در ادبیات اقتصادسنجی باشیم. این مدل

tآماره ضریبمتغیر

291141/0165667/0ي خارجیهاشوك
975185/7817275/2تغییرات سیاسی

191141/4107946/2اصالحات اقتصادي
R-squared442307/0-
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کــارگیري آن در هشــوند. یکــی از کاربردهــاي ایــن روش بــنامیــده مــی1کیفــی
باشـد.  ي اخیـر مـی  هـا سالهاي رشد اقتصادي در ادبیات تجربی اقتصاد در مدل

طالعـه هاسـمن،   طور که در قسمت مبـانی نظـري مطالعـه آمـد مطـابق م     همان
هـاي متعـارف رشـد اقتصـادي     )، از لحاظ نظري الگو2005(پریتچت و رادریک

برونزا و درونزا باید توان پاسخگویی به تغییر مکان رونـد رشـد در کشـف رابطـه     
) و اگـر در ایـن   1هـاي کـالن اقتصـادي را داشـته باشـند (نمـودار      رشد و متغیر

رد بررسـی قـرار گیرنـد    خصوص آمار و اطالعات بـدون توجـه بـه چـرخش مـو     
یابیم. براي استفاده از یک الگـو در ایـن   اطالعات درستی براي درك موضوع نمی

کنیم.  ) استفاده می2005(هاسمن، پریتچت و رادریکتحقیق از روش
باره متغیر وابسته ما یک متغیر مجازي اسـت کـه در نزدیکـی زمـان     در این

بر صفر است. متغیرهاي توضـیحی  وقوع شتاب رشد یک و در غیر این صورت برا
مدل نیز شـامل دو دسـته متغیرهـاي توضـیحی اشـاره شـده در قبـل هسـتند.         

هـاي  رویکرد براي تخمین پارامترهاي مجهول در چنین مواردي در قالـب مـدل  
خطـی احتمـال بـاره انتخـاب مـدل   ترین روش در اینسادهخواهد بود.2احتمال

)LPM اخـتالل همسـانی واریـانس جمـالت   ) است که داراي نقایصی همچـون نا
بـر طـرف   تـوان آن را  میFGLSروش ها همانندکه البته با برخی روشهستند

هـیچ  کرد. مشکل دیگر ایـن اسـت کـه چـون متغیـر از جـنس احتمـال اسـت        
بنـابراین  وجـود نـدارد.  صـفر و یـک  در دامنـه رگرسیونجهت برازشتضمینی

شود.  و لجستیک استفاده میدو تابع توزیع نرمال ازتحت چنین شرایطی

1- Qualitative Dependent Variable Model
2- Probability Model
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هاي احتمال براي شتاب رشد اقتصاديـ نتایج تخمین به روش مدل3جدول 
گامپیتپروبیتالجیتعنوان

- 39/6أعرض از مبد
)35/2 -(

83/3-
)60/2 -(

35/3-
)17/2 -(

-93/7هاي خارجیشوك
)133/2 -(

71/4-
)24/2 -(

559/4 -
)01/2 -(

48/9اصالح اقتصادي
)17/1(

7352/5
)88/1(

649/5
)752/1(

494949مشاهداتدتعدا
- LL1610/15 -8841/14 -4836/14آماره 
- - SBC9987/20 -7218/20آماره 
- - AIC1610/18 -8841/17آماره 

- 69533/013260/0مقدار عامل محاسبه اثر نهایی

شده ارائهجیت، پروبیت و گامپیتدر جدول فوق نتایج در قالب سه مدل ال
و LLتـوان مقـدار مـاکزیمم تـابع    ها مـی است. براي انتخاب مدل برتر بین مدل

، LLبیزین و آکاییک را مبنا قرار داد. مقـدار توابـع   ـ همچنین معیارهاي شوارتز
SBC ،AICجملـه  از هـا  جیت است. نتایج همه مدلهمگی مؤید برتري مدل ال

منفـی  تـأثیر هاي خارجی یران شوكدهند که در اقتصاد اجیت نشان میمدل ال
هـاي رشـد اقتصـاد ایـران دارنـد.      دار بـر وقـوع شـتاب   و از لحاظ آمـاري معنـی  

هاي توسـعه کـه مطـابق ایـن مطالعـه      اصالحات اقتصادي از طریق قوانین برنامه
مصادف با برنامه سوم عمرانی قبل انقالب و برنامه سـوم توسـعه بعـد از انقـالب     

مثبـت بـر   تـأثیر در اقتصاد ایران شده است حـاکی از  منجر به وقوع شتاب رشد
درصـد  95هاي رشد داشته است. ولی این متغیر در سطح کمتـر از  وقوع شتاب

ها مصداق دارد.دار است و این موضوع در همه مدلمعنی

. نتایج6
رشد اقتصادي پرداختـه شـد.   شتابدر این پژوهش به بررسی آثار قوانین و مقررات بر

) یک فیلتـر شناسـایی   2005(چت و رادریکتاستا مطابق مطالعه هاسمن، پریدر این ر
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با بررسی شروط وقوع شتاب رشد مشـخص شـد   وي رشد در ایران معرفی شدهاشتاب
سـاله بـا   5که در دو مقطع از زمان در نیم قرن اخیر اقتصاد ایران با لحاظ دوره زمـانی  

یعنی زمان اجراي 1346مربوط به سال هاانآغاز شتاب رشد مواجه بوده است. این زم
یعنی زمان اجـراي برنامـه سـوم توسـعه     1382برنامه سوم عمرانی قبل انقالب و سال 

اجتماعی و فرهنگی بعد از انقالب بوده است. ، اقتصادي
سـاله قبـل از آن در دو   4با بررسی همبستگی بین زمان آغاز رشد و متوسط دوره 

ات، واردات، درجه باز بودن اقتصاد، تـورم، نـرخ   رري، صادگذاحالت با متغیرهاي سرمایه
در حالت اول نتیجه گرفته شـد کـه شـتاب رشـد بـا واردات رابطـه       ،ارز و رابطه مبادله

داري در ایـن حالـت نـدارد. ایـن    دار دارد و با دیگر متغیرها رابطه معنـی مثبت و معنی
ي هـا انان در زمان حل بحـر این واقعیت است که شتاب رشد در اقتصاد ایرمؤیدنتیجه 

اقتصاد کالن بوده است. در حالت دوم به جاي زمان آغاز شـتاب رشـد متغیرهـاي یـاد     
شـتاب رشـد در نظـر    فرآینـد ساله در مقابل زمان آغاز 5شتاب شده را براي یک دوره

در این حالت بجز رابطه مبادله و تورم، شتاب رشـد بـا دیگـر متغیرهـا رابطـه      ،گرفتیم
درجـه بـاز بـودن    باره ضریب همبستگی نسبت صادرات،ناداري دارد. در اینمثبت و مع

دار گذاري و نرخ ارز واقعی با شتاب رشـد رابطـه مثبـت و معنـی    اقتصاد، نسبت سرمایه
اگر چه تخمـین و بـرآورد   باشد،میدار ندارد اما رابطه مبادله در زمان شتاب رشد معنی
تورم نیز مثبت است ولی از نظـر آمـاري   حاصل شده مثبت است. این مهم در خصوص 

افـزایش در  دلیـل توان گفت که شتاب رشد نه تنهـا بـه  معنی است. بدین ترتیب میبی
افـزایش در  دلیـل وري کل عوامل تولید و یا افـزایش در ظرفیـت واردات بلکـه بـه    بهره

داللتـی بـر   افتد. اما این نتـایج  گذاري و رقابتی شدن ارز نیز اتفاق میصادرات و سرمایه
رابطه علت و معلولی ندارند.

الجیت و گامپیت استفاده شد. در این خصوص متغیـر  ، ي پروبیتهامدلدر ادامه از 
وابسته ما یک متغیر مجازي است که در نزدیکی زمان وقوع شتاب رشد یـک و در غیـر   

ي هـا ي توضیحی مدل نیز شـامل دو دسـته متغیـر   هااین صورت برابر صفر است. متغیر
د. نتـایج  نباشـ هاي خـارجی مـی  و شوكيتوضیحی اشاره شده یعنی اصالحات اقتصاد

تـأثیر هـاي خـارجی   دهند که در اقتصـاد ایـران شـوك   حاصل از هر سه مدل نشان می
ي رشـد اقتصـاد ایـران دارنـد. ایـن      هـا دار بر وقوع شـتاب منفی و از لحاظ آماري معنی

تصـاد ایـران بـه درآمـدهاي حاصـل از      توان از کانـال وابسـتگی شـدید اق   موضوع را می
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اصالحات اقتصادي از همچنین این نتیجه حاصل شد کهصادرات نفت خام توضیح داد.
طبق این مطالعه برنامه سوم عمرانـی قبـل انقـالب و    ـ ي توسعههاطریق قوانین برنامه

ـ تبرنامه سوم توسعه بعد از انقالب منجر به وقوع شتاب رشد در اقتصاد ایران شده اس
95ي رشد داشته است ولی این متغیر در سطح کمتر از هامثبت بر وقوع شتابيتأثیر

مصداق دارد.هامدلاست. این موضوع در همه دارمعنیدرصد 
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ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور.معاونت برنامه

). پیشــینه 1374. (ریــزي و نظــارت راهبــردي رئــیس جمهــورمعاونــت برنامــه-23
ریـزي و نظـارت راهبـردي رئـیس     معاونـت برنامـه  ریزي در ایران. تهران: برنامه

جمهور
ــت برنامــه-24 ــیس جمهــور معاون ــزي و نظــارت راهبــردي رئ ســابقه ).1377. (ری

ریـزي و نظـارت راهبـردي رئـیس     تهران: معاونـت برنامـه  ریزي در ایران. برنامه
جمهور.

قـانون برنامـه   ). 1377(ریزي و نظارت راهبردي رئـیس جمهـور.  معاونت برنامه-25
-1374دوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی جمهـوري اسـالمی ایـران،     

ریزي معاونت برنامههران: . تمجلس شوراي اسالمی20/9/1373: مصوب 1378
.  و نظارت راهبردي رئیس جمهور

گزارشـی از  ). 1377(ریزي و نظـارت راهبـردي رئـیس جمهـور.    معاونت برنامه-26
عملکرد برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري اسـالمی     

ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور.تهران: معاونت برنامه. ایران
عملکـرد برنامـه   ). 1379. (ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهورهمعاونت برنام-27

ـهـاي عمـده اقتصـادي   هاي آینده اقتصـاد کـالن کشـور و بخـش    دوم و هدف
ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور.تهران: معاونت برنامه. اجتماعی
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گــزارش ). 1384(ریــزي و نظــارت راهبــردي رئــیس جمهــور.معاونــت برنامــه-28
، جلـد  و نظارت بر عملکرد پنج ساله برنامه سـوم توسـعه  1383اقتصادي سال 

ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور.ل. تهران: معاونت برنامهاو
گــزارش ). 1388ریــزي و نظــارت راهبــردي رئــیس جمهــور. (معاونــت برنامــه-29

سـعه.  و نظارت بر عملکرد سه سال اول برنامه چهـارم تـو  1386اقتصادي سال 
ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور.عاونت برنامهجلد اول. تهران: م

غالمرضـا آزاد  (.توسـعه از اقتصاد کالسـیک تـا اقتصـاد   . )1994(. جرالد.م، میر-30
نشرنی.، مترجم). تهران:(ارمکی)

خالصـه مطالعـات طـرح اسـتراتژي توسـعه      ). 1381نیلی، مسعود و همکاران. (-31
نشگاه صنعتی شریف.، تهران: دانشکده مدیریت و اقتصاد داصنعتی کشور

ربع قرن نشیب و فراز: بررسی تحوالت ). 1383وزارت امور اقتصادي و دارایی. (-32
. تهران: انتشارات پایگان.1382-1358ي هاسالاقتصادي کشور طی 

). راهبردهاي تجاري و توسعه صنعتی ایـران در دوره  1379هادي زنوز، بهروز. (-33
.6اره ، شمهاي اقتصادي ایرانپژوهش، 1358-1377
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