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  :چکیده
 يدر پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از آمار و اطالعات  مربوط به دوره

هاي متداول سري زمانی رشد اقتصادي ایران توسط برخی از روش 1385-1338
هاي اي براي افقهاي درون نمونهبینیعملکرد پیش ي با مقایسه. بینی شودپیش

ساله، اقدام به گزینش روش برتر در هر افق زمانی شده است و ساله و پنجیکساله، سه
هاي برتر، هاي متفاوت خارج از نمونه با روشسپس رشد اقتصادي ایران براي دوره

هاي و دسته روشهاي مورد استفاده در این پژوهش در دروش. بینی شده استپیش
 هاي چند متغیرهو روش) فضا- حالتشامل الگوریتم باکس جنکینز و مدل (تک متغیره 

. انددسته بندي شده) شامل مدل اتورگرسیو برداري و مدل تصحیح خطاي برداري(
  هاي تک متغیره بطور کلی در نتایج پژوهش حاکی از این است که روش

نتایج همچنین مبین این است که . کنندل میبینی رشد اقتصادي ایران بهتر عمپیش
ها شامل هاي موجود در این روشهاي چندمتغیره به دلیل حساسیتبینی با روشپیش

سازي و معیار مورد هاي مورد نظر در مدلتصریح مدل، لحاظ خصلت مانایی سري
با  .دهندبهینه، عملکردهاي متفاوتی را نشان می ياستفاده جهت تعیین تعداد وقفه

هاي تک متغیره را بینی دقیقتر از روشهاي چند متغیره توانایی پیشاین حال روش
 .باشنددارا می) در این تحقیق یک سال(تنها در کوتاه مدت 
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  مقدمه - 1

رگزاران اقتصادي کا يهاي مختلف رشد اقتصادي براي همهمطالعه و بررسی جنبه
 کنترل جهت مناسب اقتصادي تصمیمات اتخاذ منظور به .بسیار سودمند است

 گیرندگان تصمیم و سیاستگذاران مطلوب، شرایط به رسیدن و اقتصادي شرایط
بدیهی  .هستند اقتصادي رشد بر موثر عوامل دقیق شناخت نیازمند  کشورها، عالی

کارگزاران  ،)حتی در سطح یک بنگاه(در همه سطوح  براي برنامه ریزي است که
با داشتن آگاهی نسبت به آینده متغیرهاي کالن  ،اقتصادي اعم از دولتی و خصوصی

دیگر در  بیانیه ب .خواهند داشتهاي کارآتري را توانایی تدوین برنامهاقتصادي، 
اختیار داشتن تصویري از وضعیت آینده متغیرهاي کالن اقتصادي ابزاري کلیدي در 

بینی باشد، تا آنجا که از پیشهاي بلندمدت و استراتژیک میفرآیند طراحی برنامه
توسعه در سطح  يمتغیرهاي اقتصادي به عنوان یک جزء اصلی و مهم هر برنامه

موضوع با چنین وجود  .شود ز در بخش هاي مختلف اقتصادي یاد میملی و نی
هاي پیش بینی اقتصادي را بوجود آورده است تا جایی که اهمیتی نیاز به مدل

امروزه در موضوعات اقتصادي و بازرگانی پیش بینی به عنوان یکی از مهمترین 
با توجه به . یابدهاي علمی مطرح است و روز به روز توسعه و پیشرفت میشاخه

هاي متفاوتی جهت پیش بینی مقادیر مدل ،متغیرهاي اقتصاديبینی اهمیت پیش
اي لهأها براي مسنش یکی از این مدلاز آنجا که گزی .اندآینده متغیرها معرفی شده

ها امکان پذیر بینی این مدلبینی و مقایسه دقت پیشخاص تنها پس از انجام پیش
در کشور ما که برنامه . ها برتري نداردیر مدلقطعی بر سااست، هیچ مدلی به طور 

هاي دقیق بینیلزوم دسترسی به پیش ،ریزي با افق بلند مدت جایگاه خاصی دارد
گزینش  مقالههدف اساسی این . شودمی مطرحهاي کالن از مقادیر آینده متغیر

رشد اقتصادي بینی مربوط به ایران جهت پیشو آمار روش سازگارتر با اطالعات 
از طرفی . استهاي معمول در ادبیات اقتصادسنجی ایران از میان برخی از روش

 يبه نحوهنسبت هاي چند متغیره اقتصادسنجی بینی مدلحساسیت عملکرد پیش
ها، ما را بر آن خواهد داشت تا به جستجوي مدل مناسب در این تصریح این مدل

ناسب براي توضیح رشد اقتصادي ایران زمینه پرداخته و سعی در ارائه مدلی م
بایست با لحاظ شرایط خاص اقتصاد ایران انجام نتیجه این تالش که می .نماییم

و  استن اشود خود به عنوان یکی از اهداف مورد نظر این تحقیق مطلوب نظر محقق
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بررسی رشد اقتصادي ایران  ينی که در زمینهاتواند مورد استفاده سایر محققمی
  . کنند قرار گیردت میفعالی

  
  مبانی نظري -2

رشد اقتصادي موجبات گستردگی و پیچیدگی مبانی نظري این زیاد اهمیت 
) 1988( 1که رابرت لوکاس ییموضوع اقتصاد کالن را فراهم آورده است تا جا

کنیم، فکر کردن به چیز هنگامی که اندیشیدن به رشد را آغاز می"معتقد است که 
بخشی با عنوان مبانی نظري رشد  پرداختن بهرو از این. "شوددیگري مشکل می

هاي در پژوهش حاضر سعی شده تا برخی از جنبه. اقتصادي امري مشکل است
و تجربی رشد اقتصادي، شامل حقایق آشکار شده رشد،  نظريبرجسته ادبیات 

روند هاي تجربی رشد، طی یک ها و رگرسیونهاي رشد و ارتباط بین تئوريتئوري
در . منطقی بصورت بسیار خالصه و با ارجاع به منابع، مورد بررسی قرار گیرند

اي از یکی از جدیدترین مطالب منتشر شده با عنوان حقایق خالصه) 1- 2(قسمت 
مروري کوتاه بر ) 2- 2(در قسمت . آشکار شده رشد اقتصادي آورده شده است

ت اصلی مطرح در ادبیات رشد رشد به عنوان یکی از موضوعاهاي نظریهتاریخچه 
هاي رشد جهت ادامه حیات خود نظریه اقتصاددانان معتقدند که . آورده شده است

به عنوان یک زمینه پویا در ادبیات اقتصادي، ناگزیر از ایجاد ارتباط با مشاهدات 
هاي هاي رشد و رگرسیونارتباط بین تئوري) 3- 2(در قسمت . هستندتجربی 

  .رسی قرار گرفته استتجربی رشد مورد بر
  
  ياقتصاد رشد به مربوط يآمار 2شده آشکار قیحقا بر يمرور - 2-1

معرفی گردید به وجود  3حقایق آشکار شده آماري که ابتدا توسط نیکالس کالدور
. نظم بلندمدت مستتر در آمار و اطالعات مربوط به رشد اقتصادي اشاره دارد

آنچه در زیر . این حقایق را مورد بازبینی قرارداد 1981در سال  4سیمون کوزنتس
و دیگران در سال  5آمده است حقایق آشکار شده آماري است که توسط دورالف
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اي براي مجموعه) 1960- 2000( هاي آماري بلند مدتبر مبناي داده 2005
شناسایی  آنها هدف از ارائه این حقایق را .کشور گردآوري شده است102متشکل از 

اي که محرك تالش براي توسعه برخی از الگوهاي اصلی مقطعی و دوره
 102شامل  جهاندر این تحلیل  .کننداند عنوان میاقتصادسنجی رشد بوده

نفر بوده  350000حداقل  1960آنها در سال هر یک از کشوري است که جمعیت 
. استسهم باالیی از جمعیت جهان  يبدیهی است که این نمونه در بر دارنده. است

  ن ضمن بررسی مبسوط آمار مذکور نتایج خود را به صورت زیر خالصه ااین محقق
  .6نمایندمی
اند ولی تر شده، اکثر کشورها غنیدر مجموعساله  40 يدر طول یک دوره .1

 يصرفنظر از سطح توسعه. نابرابري و پراکندگی وسیع درآمد باقی مانده است
هاي رشد در یک دامنه ترین گروه، نرخها بجز غنیراي همه گروهاولیه، ب

 .گسترده تغییر کرده است

 ضعیفی از رشدهاي آینده يبینی کنندهرشد گذشته پیشهاي نرخاگر چه  .2
  به آهستگی دقیقتر  بینیاین قدرت پیش زمان ولی در طول اندارائه داده

. ها در حال ظاهر شدن استبرندهها و شود و بنابراین تمایز بین بازندهمی
بهترین عملکردها متعلق به کشورهاي شرق و جنوب شرق آسیا بوده است 

ترین عملکردها ضعیف. اندسابقه و پایدار بودههاي رشد بیکه داراي نرخ
برخی  که در آنجا عموماً متعلق به کشورهاي جنوب صحراي آفریقا بوده است

وضعیت . اندرخی دیگر حتی فقیرتر نیز شدهاند و بکشورها بندرت رشد کرده
در این . ناخوشایند است هوديآمریکاي جنوبی و مرکزي نیز به طور مش

 .غیرمعمول نیست تولیدهاي شدید باالست و افت تولیدثباتی مناطق بی

  تر از پایین 1980-2000هاي در بسیاري از کشورها نرخ رشد در سال .3
هاي این افت رشد در اکثر توزیع بوده است، و 1960-1980هاي سال

در دوره دوم  هاي رشدعالوه بر آن پراکندگی نرخ. شوددرآمدي مشاهده می
 . افزایش داشته است نسبت به دوره اول

                                                           
  تواند به منبع معرفی شده مراجعه نمایدجهت مشاهده جزئیات این مبحث، خواننده می 6
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سازد که عالقه حتی این مرور کوتاه بر حقایق آشکار شده نیز این نکته را آشکار می
 کمبودچیدگی فرآیند رشد و پی.  زیادي جهت بررسی و تفهیم آنها صرف شده است

درمورد رشد اقتصادي، در قرن اخیر شده  یدلیل سبب ارائه نظریاتهاي موجود داده
از . رشد آورده شده است نظریه هايمروري بر تاریخچه  بخشدر ادامه این . است

سعی شده است ، هستنداي رشد داراي ادبیات بسیار گسترده نظریه هايآنجا که 
  .ارائه شوندمطالب به اختصار 

  
  7نینو رشد يتئور از يمختصر خچهیتار -2-2

، توماس )1817( 9، دیوید ریکاردو)1776( 8اقتصاددانان کالسیک نظیر آدام اسمیت
و جوزف ) 1928( 12، آلین یانگ)1928( 11و فرانک رمزي) 1798( 10مالتوس
هاي جدید رشد اجزاء اصلی موجود در تئوريبسیاري از ) 1934( 13شومپیتر

  . انداقتصادي را فراهم آورده
نقطه شروع تئوري رشد مدرن مقاله کالسیک رمزي در سال  ،زمانی از نظر تقدم

-برخورد رمزي با بهینه .کاري که چندین دهه از زمان خود پیش بود. است 1928
یابی خانوار در طول زمان بسیار فراتر از کاربرد آن در تئوري رشد بود ولی فعاالن 

یا بطور گسترده مورد استفاده  و روش رمزي را یا نپذیرفتند 1960 ههاقتصاد تا د
) 1946( 15و دومار ) 1939( 14، هارود1950بین رمزي و اواخر دهه . قرار ندادند

آنها از یک تابع تولید . سعی در تکمیل تحلیل کینزي با عناصر رشد اقتصادي کردند
داري ناپایداري ذاتی سیستم سرمایهها جهت تبیین با جانشینی ضعیف بین نهاده

مدل خود از آنجا که آنها در زمان رکود بزرگ یا بالفاصله بعد از آن . استفاده کردند
  . ، این مباحث با اقبال بسیاري از اقتصاددانان مواجه شدرا ارائه دادند

                                                           
  .است) 1995(این مطلب برگرفته و تلخیصی از مطلبی با همین عنوان از بارو و ساالي مارتین  7

8 Adam Smith 
9 David Ricardo 
10 Thomas Malthus 
11 Frank Ramsey 
12 Allyn Young 
13 Joseph Schumpeter 
14 Harrod  
15 Domar  
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بسیار  برداشته شد) 1956( 17و سوان) 1956( 16گام بعدي که توسط سولو
سوان شامل تصریح نئوکالسیکی  -مدل سولوهاي کلیدي جنبه. حائز اهمیت بود

ها تابع تولید با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و بازدهی نزولی هر یک از نهاده
هاي این مدل که یکی از پیشگوئی. استها و کشش مثبت و مالیم جانشینی نهاده

د توجه قرار گرفته، هاي اخیر موربه طور جدي به عنوان یک فرضیه تجربی در سال
 تر تولید ناخالص داخلی سرانهاینکه سطح اولیه پایین. است 18همگرایی شرطی

این خاصیت از . استسبب نرخ رشد باالتر  ،19نسبت به وضعیت بلند مدت یا پایدار
  . شودفرض بازدهی نزولی سرمایه گرفته می

سازي مصرف با بازگرداندن تحلیل بهینه) 1965( 21و کوپمنز) 1965( 20کاس
انداز کنندهء رمزي به مدل رشد نئوکالسیک زمینه را براي تعیین درونزاي نرخ پس

این بسط و گسترش سبب پویایی بیشتر شده ولی تمایل به حفظ . فراهم کردند
انداز نیز وابستگی نرخ رشد سرانه درونزایی پس. فرضیه همگرایی شرطی داشت

   .کردف نمیبلندمدت به پیشرفت فنی برونزا را برطر
ها هایی را ساختند که در آنها ایدهمدل) 1967( 23و ششینسکی) 1962( 22آرو

به عنوان  یگذاري بودند و مکانیزمتولید یا سرمایه 24محصول فرعی غیرتعمدي
بالفاصله به تمام  یاکتشافهر ها در این مدل .کردند ارائه 25عمل ضمنیادگیري 

انتشار آنی که بدلیل ماهیت غیر رقابتی دانش یک فرآیند  ،ودشمیاقتصاد سرازیر 
نشان داد که در این مورد ) 1986( 26بعدها رومر. به لحاظ فنی امکانپذیر است

   .تواند حفظ شودچارچوب رقابتی جهت تعیین یک نرخ تعادلی پیشرفت فنی می
به طور چشمگیري  با تجربیات عملی،تئوري رشد احتماالً بدلیل نقصان رابطه 

ه هاي نفتی بو شوك انتظارات عقالیی درست قبل از انقالب 1970ل دهه در اوای
براي یک دوره تقریباً پانزده ساله . عنوان یک عرصه پویاي تحقیق از بین رفت

                                                           
16 Solow  
17 Swan  
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20 Cass  
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25 Learning-by-doing 
26 Romer  
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موضوعات عمده . تحقیقات اقتصاد کالن بر نوسانات کوتاه مدت متمرکز شده بود
هاي ارزیابی توسعه روشهاي تجاري، شامل ترکیب انتظارات عقالیی و مدل چرخه

هاي تجاري واقعی هاي تعادل عمومی در تئوري چرخهها و کاربرد مدلسیاست
  . دبودن

 27و ربلو) 1988( و لوکاس) 1986( موج اولیه از تحقیقات جدید توسط رومر
انجام ) 1965( 28و اوزاوا) 1967(و ششینسکی ) 1962( بر پایه کارهاي آرو) 1991(

تواند بطور نامحدودي باال رود چراکه معرفی شده، رشد میهاي رشد در مدل. شد
سرمایه در تعریف گسترده، که (اي گذاري در کاالي سرمایهبازدهی نسبت به سرمایه

انتشار . یابدلزوماً با توسعه اقتصاد کاهش نمی) گیردسرمایه انسانی را نیز در بر می
هایی از رمایه انسانی بخشکنندگان و منافع خارجی سسرریزهاي دانش میان تولید

. کندفرآیندي هستند که از تمایل به کاهش بازده ذخیره سرمایه جلوگیري می
ناقص در چارچوب رشد بوسیله رومر شروع شد و و رقابت  R&Dهاي ادغام تئوري

هاي مهمی را ایفاء نقش) 1991( 30و گروسمن و هلپمن) 1992( 29اگیون و هویت
ناشی   R&Dهاي تحقیق و توسعهپیشرفت فنی از فعالیتها در این مدل. نمودند

  . شودمی
  

  تجربه تا يتئور از رشد يهاونیرگرس - 2-3
هاي اقتصادسنجی رشد در حقایق آشکار شده رشد اقتصادي منجر به توسعه تحلیل

آیا : شودزمینه نخست در حیطه پرسش همگرائی مطرح می. دو زمینه شده است
اقتصادها در یک دوره به اندازه کافی بلندمدت حذف شدنی هاي فعلی در کل تفاوت

: شودهاي رشد مرتبط میکنندهو ناپایدار است؟ دومین زمینه به شناسایی تعیین
باشند؟ بطور مشخص هر کدام از ها در رشد میچه عواملی قادر به توضیح تفاوت

آثار عوامل این سواالت با تصریح یک مدل آماري از تفاوت رشد بین کشورها که 
. است را بتواند شناسایی کند، بسیار مرتبط) شامل شرایط اولیه(متفاوت بر رشد 
نحوه اقتباس مدل آماري مربوط به تفاوت رشد بین ) 2005(دورالف و دیگران
آنها با استفاده از یک چارچوب . دهندهاي تئوریک را شرح میکشورها از مدل

                                                           
27 Rebelo  
28 Uzawa  
29 Aghion and Howitt 
30 Grossman and Helpman 



  1392 تابستان، 2 ، شماره10، دوره )هاي اقتصادي سابقبررسی(فصلنامه اقتصاد مقداري             ٨
  
 
  

و اعمال  31ل پیشگامانه منکیو، رومر و ویلو نیز با استفاده از تحلی نئوکالسیک
چندین فرض منطقی رگرسیون استاندارد رشد که بدست آمده از فصل مشترك 

  .کنندهاي رشد است را بصورت زیر ارائه میتئوري
)1(   �� = � �� +  ��� + �� 

    ضرائب  ماتریس � ،�  است و iرشد اقتصادي کشور  �γدر این معادله 
طبق این معادله رشد اقتصادي هر کشور به . جزء اخالل معادله است�� باشند و می

نمایانگر ) ��متغیرهاي موجود در ( دسته اول. استدو دسته از متغیرها مرتبط 
وسیله مدل سولو پیشنهاد شده است ه که ب استهاي رشد آندسته از تعیین کننده

هاي رشد است که خارج از تئوري دهمعرف آندسته از تعیین کنن ��در حالیکه 
 غیر سولوئیتفکیک متغیرها به متغیرهاي سولوئی و . انداصلی رشد سولو قرار گرفته

متغیرهاي سولوئی معموالً در مطالعات . در فهم ادبیات تجربی مهم است )��(
عنوان تجربی مختلف وجود دارند که این مطلب مبین این است که با مدل سولو به 

شود این در حالیست که دامنه هاي رشد برخورد میاساس و پایه براي تحلیلیک  
 اي پایه )1-2(معادله  .استبسیار وسیع  ��انتخاب مربوط به متغیرهاي موجود در 

 بدلیل استفاده وسیع بارو. آورد بخش اعظمی از اقتصادسنجی رشد فراهم می براي
 هاي رشد، این رگرسیونکننده از چنین رگرسیونی جهت مطالعه تعیین) 1991(

این مدل  دورالف و دیگران از .شوندبارو شناخته می گاهی اوقات با نام رگرسیون
در . کنندیاد می رگرسیونی امروزه به عنوان اسب بارکش تحقیقات تجربی رشد

برخی از این . استهاي تجربی نوین این معادله در چندین بعد گسترش یافتهتحلیل
هاي غیر خطی و تصریح 32ترکیبیهاي شامل کاربرد این معادله در زمینه دادهابعاد 
در ادامه این مطلب به تقسیم بندي خاص ارائه شده توسط بارو و  .ها استمدل

تا ) 1- 2( ود تا تفکیک ارائه شده در معادلهشاشاره می) 1995(ساالي مارتین 
توانند در دسته دوم که می تر شود و سپس به بررسی متغیرهاییاي روشناندازه

  . پردازیمقرارگیرند می
بارو و ساالي مارتین از یک چارچوب تجربی که نرخ رشد را به دو دسته از 

دسته اول شامل متغیرهایی تحت عنوان . اندکند استفاده کردهمتغیرها مرتبط می
که در این دسته متغیرهایی چون موجودي سرمایه  است 33متغیرهاي وضعیت

                                                           
31 Mankiw, Romer and Weil (1992) 
32 Panel data 
33 State variables 
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دسته دوم شامل متغیرهاي . گیرندکی و موجودي سرمایه انسانی قرار میفیزی
اینکه چه متغیرهایی در یک رگرسیون رشد بعنوان . شودمی 34کنترل و محیطی

در زیرسعی شده تا . بحث برانگیز بوده است متغیر کنترل یا محیطی قرار گیرد
 .دشواري این گزینش تا حدي روشن شود

   
   رشد يکننده نییتع يرهایمتغ - 1- 2-3

فرضیه همگرائی در مطالعات تجربی توجه خاصی را بخود  همانطور که گفته شد
جلب کرده است اما حقیقت اینست که تمرکز اصلی تحقیقات تجربی رشد بر 

در  ��این تحقیقات سعی در تصریح . باشد شناسایی عوامل تعیین کننده رشد می
متغیر موثر بر رشد  145جدولی از ) 2005(دورالف و دیگران . دارند) 1-2(معادله 

اند که در ادبیات تجربی با توجه به معیارهاي مرسوم آماري معنی دار تلقی شده
یک دلیل براي معرفی این تعداد زیاد از متغیرهاي متفاوت، . 35اندفراهم آورده

براي مثال این ادعا که آزادي داخلی رشد را . مالحظات ناشی از اندازه گیري است
. قضاوتی نمی کندآزادي گیري اندازه گیچگوندر خصوص دهد، تحت تأثیر قرار می

 43حتی با در نظر گرفتن این مالحظات و دسته بندي متغیرها هنوز شاهد وجود 
ذکر این نکته ضروري است که در . هستیمدسته از متغیرهاي مختلف موثر بر رشد 

ترکیب چند  صورته ول ارائه شده توسط دورالف و دیگران متغیرهایی که بجد
این . خطی آنها مورد استفاده واقع شده، ذکر نگردیده استمتغیر و یا تبدیل غیر

. استتعدد رگرسورهاي بالقوه یکی از مشکالت جدي و اساسی در تحقیقات رشد 
هاي رشد در حل این شود اینست که آیا تئوريسئوالی که در اینجا مطرح می

هاي تئوري) 2001( 36توانند کمک کنند؟ در پاسخ، بروك و دورالف معضل می
هاي انتهاي باز به این معنی است که تئوري. دانندمی 37رشد را داراي انتهاي باز

ها را در رشد براي مثال یک تئوري که اهمیت نهاده. رشد نوعاً با هم سازگارند
شرایط جغرافیایی بر  منطقی با تئوري که بر تأثیر کند بطوراقتصادي مطرح می

رشد بالقوه  تئوري Kاي از از اینرو اگر مجموعه. رشد تأکید دارد  ناسازگار نیست
                                                           

34 Control and environmental variables 
اند در پژوهش این جدول بهمراه مطالعاتی که براي اولین بار از این متغیرها بصورت شفاف استفاده کرده 35

 .براي کسب اطالعات بیشتر به منبع معرفی شده رجوع شود. و دیگران آورده شده استدورالف 
36 Brock and Durlauf  
37 Open-ended 
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�2موجود باشد، همه آنها بطور منطقی با هم سازگارند،  − تصریح بالقوه از  1
هاست وجود خواهد که هر کدام متناظر با یک ترکیب خاص از تئوري) 1- 2(معادله 
  . داشت

با توجه به مباحث ارائه شده نتیجه کلی این مباحث، عدم وجود یک چارچوب 
بر همین مبنا در پژوهش حاضر با . استخاص جهت بررسی  تجربی رشد اقتصادي 

و نیز با ) 1995(ساالي مارتین  توجه خاص به تقسیم بندي ارائه شده توسط بارو و
 اد ایران، نتایج تحقیقات تجربی انجام شده ولحاظ کردن شرایط خاص اقتص

اطالعات اقدام به گزینش یک رگرسیون تجربی جهت  محدودیت موجود در آمار و
  . بررسی رشد اقتصادي ایران شده است

  
  تحقیق يپیشینه - 3

در این بخش به بررسی برخی از مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش 
اي از ماهیت موضوع مورد بررسی در ابتدا پیشینهبه دلیل . شودپرداخته می

خالصه شود و در ادامه به طور بینی ارائه میمطالعات انجام شده با محوریت پیش
کننده رشد خصوصاً اي از مطالعات انجام شده با تمرکز بر متغیرهاي تعیینپیشینه

  .در ایران آورده شده است
  
  ینیبشیپ تیمحور با شده انجام مطالعات - 1- 3

هاي عصبی براي شبکه اي است که در آنمطالعه) 1996( 38پژوهش چارچ و کارام
هاي خطی ارایه تري از مدلنتایج دقیق آمریکا بینی متغیرهاي کالن اقتصاديپیش
که صرفنظر از نوع مدل تخمینی، انتخاب متغیرهاي معتقدند نویسندگان . کنندنمی

  .کندمی ها ایفابینیتوضیحی نقش اصلی را در دقت پیش
هاي انجام شد از روش) 1997( 39و وایت اي که توسط سوانسوندر مطالعه

هاي مورد استفاده روش. متغیر کالن آمریکا استفاده شد 9مختلف براي پیش بینی 
مدل اتو رگرسیو برداري  ،)AR( در این مطالعه عبارتند از مدل اتورگرسیو

VAR)(اي بر اساس اجماع هاي حرفهبینی، پیش40، شبکه عصبی پیش خور

                                                           
38 Church and Curram 
39 Swanson and Whit 
40 Feed Forward Neural Network 
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هاي نتیجه آنکه اگر چه شبکه. 41کارشناسان و یک مدل خطی غیر تطبیقینظر
یره در مجموع عملکرد هاي خطی چند متغاند اما مدلعصبی عملکرد معقولی داشته

اي، مطالعاتی که در در نوشته )1997( 42چنگ بنجامین و وي الي .اندبهتري داشته
کنند را در روش از تک معادالت رگرسیونی استفاده میبررسی رشد اقتصادي 

آنها . کننددانند و لزوم بررسی علیت به جاي همبستگی را مطرح میمی متزلزل
الزمه بررسی رشد به صورت تک معادله رگرسیونی را برونزایی قوي متغیرهاي 

مدل سازي "در تحقیقی با عنوان ) 1998( 43آنیتا قاتاك .دانندتوضیحی می
سعی در تخمین مدل  "بینی رشد اقتصادي کره جنوبیورگرسیون برداري و پیشات

و ) BVAR( برداري بیزي و همچنین اتورگرسیو) VAR( هاي اتورگرسیو برداري
نتایج حاکی از این . استداشته ) VECMs( هاي برداري تصحیح خطانیز مدل

هاي در افق تري از رشدهاي دقیقبینیهاي تصحیح خطا پیشکه مدلاست 
عملکرد شبکه عصبی را با سایر ) 2000( 44مشیري و کامرون .کندمتفاوت ارائه می

متغیره براي پیش بینی سنجی سنتی و سري زمانی یک و چندهاي اقتصادروش
محسوسی را میان دقت این مدل ها نتایج  تفاوت . نادا مقایسه کردندنرخ تورم کا
برداري بیزي  ي پویا مدل اتورگرسیوهابینیتنها در پیش. دهدنشان نمی

)BVAR (وان آرل، باس و  .بینی بهتري ارائه کردبراي افق بلندمدت پیش
در پژوهشی اقدام به پیش بینی نرخ مبادله یورو در مقابل چهار ) 2000( 45هلوسکوا

نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که الگوي ساده . ارز دیگر کرده اند
-پیش بینی، خصوصاٌ در افق هاي بلند مدت پیشهاي اغلب افقدر  گام تصادفی

 46دو پرز و ویت .دهدانجام می بهتري از مدل تصحیح خطاي برداري هايبینی
آنها . اندالمللی کردهبین  بینی تقاضاي گردشگر در تحقیقی اقدام به پیش)2003(

چهار کشور اروپایی در این تحقیق تقاضاي یک کشور مقصد را براي گردشگر از 
روش تک  ،)ARIMA(با استفاده از روش تک متغیره باکس جنکینز ) مبداء(

اند و نهایتاٌ پیش بینی کرده 48و روش چند متغیره حالت فضا 47متغیره حالت فضا
                                                           

41 Linear Nonadaptive Model 
42 Cheng Benjamin and Wei Lai 
43 Anita Ghatak 
44 Moshiri and Cameron 
45 Van Aarle, Boss and Hlouskova 
46 Du Preez and Witt 
47 Univariate State Space 
48Multivariate State Space  
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هاي بهتري پیش بینی اند که روش تک متغیره باکس جنکینزبه این نتیجه رسیده
به پیش بینی رشد در پژوهشی  2007سال در  49کریستین شولز .دهدانجام می

هده هاي عامل غیر قابل مشااقتصادي استونی به وسیله دو مدل متفاوت از مدل
است و مدل  50با مقیاس کوچک فضا-حالتها مدل یکی از این مدل. پرداخته است

نتایج ارزیابی نشان می .باشدمی 51ي اصلی با مقیاس بزرگدوم مدل ایستاي مولفه
دهند ولی هر دو این دو روش با دقت تقریباً برابري پیش بینی را انجام میدهد که 

اي در مقاله 1380مشیري در سال  .مدل نسبت به مدل اتو رگرسیو معمولی بهترند
هاي ساختاري، سري زمانی و شبکه مدل به پیش بینی تورم ایران با استفاده از

ها، مدل شبکه عصبی را لوي پس از مقایسه دقت این مد. عصبی پرداخته است
سازي و جهت مدل) 1381( قدیمی و مشیري .مدل کارآتري تشخیص داده است

اند و پس از آن بینی رشد اقتصادي ایران یک مدل شبکه عصبی طراحی کردهپیش
بینی مدل هاي رقیب به مقایسه دقت پیشبا استفاده از معیارهاي ارزیابی دقت مدل

در این مطالعه مدل شبکه عصبی . انداري پرداختهشبکه عصبی و رگرسیون ساخت
هاي اي از مدلدر مطالعه) 1383(خشکه باري  .شودانتخاب می رتربه عنوان مدل ب

بینی نرخ تورم در براي پیش ARIMAرگرسیونی، مدل اتورگرسیو برداري و مدل 
-شدهها انتخاب بعنوان بهترین مدل ARIMAهاي مدل. ایران استفاده کرده است

سعی بر انتخاب مدل مناسب  در پژوهشی 1384سام دلیري و خلیلیان در سال  .اند
به این منظور از مدل. اندتورم در بخش کشاورزي ایران کرده بینی رشد وبراي پیش

این . و مدل باکس جنکینز استفاده شده است 52و وینترز هاي هموار سازي هالت
نتایج . اندا نیز طراحی کردهیک مدل شبکه عصبی مصنوعی رمحققین سپس 

بینی بدست آمده حاکی از این است که شبکه عصبی طراحی شده داراي دقت پیش
  .و مدل هموار سازي هالت و وینترز است ARIMAهاي کمتري از مدل

  
  رشد يهاکننده نییتع بر تمرکز با شده انجام مطالعات - 2- 3

رشد، کار اصلی، تالش در جستجوي یک مدل آماري رضایت بخش جهت بررسی 
هاي خطی رشد مربوط به تشخیص متغیرهاي مناسب جهت ورود به رگرسیون

                                                           
49 Cristian Schulz 
50 Small Scale State Space 
51 Large Scale Principal Component 
55 Holt and Winters Smoothing 
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داري آنها در یک راهکار شناسایی متغیرهایی است که از طریق تجربی معنی. است
 53این ایده اصلی تحقیق لوین و رنلت .هاي متفاوت تأیید شده استبین تصریح

هاي رشد براي تشخیص تعیین کننده 54نهاییآنها از تحلیل مرزهاي . است) 1992(
قاعده استفاده شده توسط این دو محقق این بود که متغیري به  .استفاده کردند

دهد که ضریب تخمینی آن در تمام طور موثر رشد اقتصادي را تحت تأثیر قرار می
مدل معنی دار باشد و عالمت ضریب نیز در تمام  يفضاهاي متفاوت از تصریح
روش استفاده شده توسط لوین و رنلت یعنی تحلیل مرزهاي . ا ثابت باشدهتصریح

هاي اساسی یکی از ضعف. 55نهایی توسط محققین بسیاري مورد انتقاد واقع شد
مطرح شده این است که روش تحلیل مرزهاي نهایی بیش از اندازه محافظه کارانه 

  .است
ن ناسایی تعییراه حل دیگري جهت ش) a1997و  b1997( 56ساالي مارتین

داند اگر را تعیین کننده اصلی رشد می xوي . هاي اصلی رشد ارائه کردکننده
هاي مختلف قابل قبول داري ضریب این متغیر در تصریحمتوسط وزنی سطوح معنی

هاي مختلف تخمینی عالمت و معنی داریش را حفظ درصد از مدل 95باشد و در 
افت که درآمد اولیه، نسبت سرمایه گذاري ساالي مارتین در این تحقیق دری. کند

    به تولید ناخالص داخلی و آموزش راهنمایی همگی تعیین کننده اصلی رشد 
هایی نسبت اگرچه روش معرفی شده توسط ساالي مارتین داراي مزیت. باشندمی

  .استولی این روش نیز فاقد توجیه آماري مناسب  استبه تحلیل مرزهاي نهایی 
رشد انجام  هاي اصلیمطالعات کمی در زمینه شناسایی تعیین کنندهدر ایران 

به سبب . مقاله مرتبط با این موضوع آورده شده است شده است که در ادامه چند
قلت تحقیقات انجام شده در زمینه شناسایی عوامل اصلی موثر در رشد اقتصادي 

یک رگرسیون کامل ایران در این پژوهش از نتایج تحقیقاتی که اقدام به تشکیل 
  .استفاده خواهیم نمود اندبراي رشد اقتصادي ایران نموده

تجزیه و تحلیل عوامل "اي تحت عنوان در مقاله) 1382(درگاهی و قدیري 
پس از  ،"مروري بر الگوهاي رشد درونزا: نتعیین کننده رشد اقتصادي در ایرا

کنند که تأثیر می برآورد چند تصریح متفاوت از رگرسیون رشد چنین استنباط
                                                           

53 Levine and Renelt 
54 extreme bounds analysis 

 .رجوع شود) 2005(رالف و دیگران وجهت کسب اطالعات بیشتر به د 59
60 Sala-i-Martin 
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عوامل تعیین کننده رشد در الگوهاي درونزا در رشد اقتصادي ایران ناچیز است و یا 
ن در امحقق. استبه عبارتی دیگر اقتصاد ایران فاقد ساز و کارهاي درونی رشد 

نهایت مخارج دولت و درآمدهاي ارزي حاصل از نفت را به عنوان تنها تعیین 
  .کنندادي ایران معرفی میهاي اصلی رشد اقتصکننده

متغیرهاي درجه باز بودن تجاري، سرمایه فیزیکی، ) 1384(سلمانی و یاوري 
 را بعنوان تعیین سرمایه انسانی، وفور منابع طبیعی، تغییر رابطه مبادله و نرخ تورم

سرانه اولیه با  GDPنتایج حاکی از این است که  .کنندهاي رشد قلمداد میکننده
رشد اقتصادي رابطه منفی دارد و وفور منابع و تورم نیز سبب کند شدن آهنگ 

شوند و سایر متغیرهاي توضیحی رگرسیون داراي آثار مثبت بر رشد اقتصادي می
تأثیر قوي متغیر حجم سرمایه فیزیکی  ،نکته حائز اهمیت. باشندرشد اقتصادي می

  .بر رشد اقتصادي است
اي تحت عنوان اهمیت کیفیت نیروي در مقاله) 1383(و معمارنژاد کمیجانی 

انسانی و تحقیق و توسعه در رشد اقتصادي ایران به ساخت مدلی براي رشد 
هاي رشد در این پژوهش ضمن بیان یکی از مدل. انداقتصادي ایران اقدام کرده

 .شوندفی میدرونزا متغیرهاي موجود در رگرسیون تجربی رشد اقتصادي ایران معر
سرمایه فیزیکی و دار نیروي کار، و معنیایج این مطالعه نشاندهنده تأثیر مثبت نت

از . باشدمی   بر رشد ایران انسانی و صادرات نفتی بر رشد و نیز تأثیر منفی تورم 
نه تحقیقات با رشد اقتصادي نفتی و هزیداري بین صادرات غیررابطه معنیرفی ط

  .بدست نیامد
  مطالعاتی که اقدام به تشکیل رگرسیون رشد براي اقتصاد ایران  از دیگر

، )1382و1384( اقبالی و دیگران ،)1376(رهبر  توان به مطالعاتاند مینموده
، گرجی و )1384(، پور فرج )1381(، تاري و ارضرومچیلر )1383(دادگر و صالحی 

هر کدام از این . نموداشاره ) 1386(نادري و شربت اوغلی  ،)1385(علیپوریان 
اند اما آنچه مطالعات با توجه به اهداف خود رگرسیون رشد را به نحوي تصریح کرده

مشخص است اینست که اکثر مطالعات تجربی تورم را به عنوان یک متغیر محیطی 
ما نیز از این مطلب در . اندهاي تجربی رشد نمودهاقتصاد ایران وارد رگرسیون

  . یون رشد استفاده خواهیم نمودفرآیند تصریح رگرس
  
  



  ١٥                                                          ... هايي مدلمقایسه: بینی رشد اقتصادي ایرانپیش
  

 
  

  روش تحقیق -4
بینی هاي سري زمانی تک متغیره و چند متغیره جهت پیشدر این تحقیق از الگو

الگوهاي سري زمانی تک متغیره، . شودپویاي رشد اقتصادي ایران استفاده می
مقادیر فعلی یک متغیر را به مقادیر گذشته آن و مقادیر خطاي حال و گذشته 

هاي آماري بنابراین این الگوها تنها از اطالعات مربوط به داده. دهدارتباط می
الگوهایی که . هاي اقتصادي ندارندکنند و توجهی به مبانی نظري تئورياستفاده می
کنند تا رفتار یک متغیر را بر اساس مقادیر گذشته آن متغیر و تعدادي از سعی می

الگوهاي سري زمانی چند متغیره نامیده . متغیرهاي مختلف دیگر توضیح دهند
  .57شوندمی

ی در ض بر این است که هیچ گونه اطالعدر الگوهاي سري زمانی تک متغیره فر
دهد، باره روابط علّی دنیاي واقعی که متغیر مورد بررسی را تحت تأثیر قرار می

ه، متغیر هاي زمانی چند متغیردر حالیکه، در الگوهاي اقتصادسنجی و سري. نداریم
 .  شودمورد بررسی به صورت یک تابع از یک یا چند متغیر توضیحی بیان می

هاي هاي چند متغیره به دلیل وجود حساسیتبینی رشد اقتصادي توسط مدلپیش
هاي هاي رشد اقتصادي و همچنین حساسیتیاد موجود در نحوه تصریح رگرسیونز

در . امري مشکل مبدل شده استبینی به هاي چند متغیره پیشموجود در روش
به حساسیت موجود در زمینه تصریح  عی شده است تا حد امکانپژوهش حاضر س

هاي تجربی هاي رشد و رگرسیونمدل با ایجاد ارتباط منطقی بین تئوري
در زیر توضیحی کوتاه . پاسخ داده شود )همانطور که در مبانی نظري اشاره شد(رشد

  .ر این تحقیق ارائه می شوداز روش هاي مورد استفاده د
 

  ینیب شیپ يها روش بر يمرور - 1- 4
  رهیمتغ تک يهاروش - 1- 1- 4

 -هاي تک متغیره مورد استفاده در این تحقیق شامل الگوریتم باکسروش
و الگوهاي چند متغیره مورد استفاده شامل الگوي  59فضا- حالتو مدل  58جنکینز

  . است 61برداريحیح خطاي و الگوي تص 60خود توضیح برداري
                                                           

  )1378(نوفرستی  57
58 Box-jenkinz 
59 State space model 
60 Vector autoregressive model 
61 Vector error correction model 
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جنکینز شامل چهار مرحله شامل شناسایی، برآورد، - استفاده از الگوریتم باکس
  .بینی استبازرسی تشخیصی و پیش

در مرحله شناسایی با توجه به نتیجه آزمون ریشه واحد دیکی فولر تکمیل 
و خود ) PACF(شده و نیز با توجه به مقادیر توابع خودهمبستگی جزیی 

و گزینش رتبه ) d( بایست نسبت به تعیین درجه انباشتگیمی) ACF(همبستگی 
یا به عبارت دیگر گزینش مدل  )q(و میانگین متحرك  )p( اتورگرسیو

ARIMA(p,d,q) ها اقدام شودمناسب با داده.  
در این مرحله مدلی . جنکینز مرحله برآورد است- مرحله دوم از الگوي باکس

پس از انجام مرحله . که در مرحله شناسایی گزینش شده است برآورد می شود
  برآورد، جهت تشخیص نیکویی برازش مدل برگزیده، به بررسی مقادیر 

ین رگرسیون هاي ااگر باقیمانده. پردازیمهاي رگرسیون برآوردي میباقیمانده
در آخرین مرحله این . باشد مدل برازش شده مدل مناسبی است 62اغتشاش خالص

  روش، از الگوي برگزیده در مراحل پیش جهت پیش بینی متغیر هدف در 
  .مورد نظر استفاده می شود زمانیدوره

هر . هاي زمانی استهاي کاربردي و مهم در سريیکی از مدل فضا-حالتمدل 
هاي توان آنرا با استفاده از روشفضا حالت نوشته شود می مدلی که بصورت

ها فیلتر بینی و یا هموار نمود که مهمترین این الگوریتمالگوریتمی برآورد، پیش
فیلتر کالمن با استفاده از فرآیندهاي بازگشتی، عمل بهنگام سازي را . کالمن است
. کندکالسیک ارائه می هايدهد و معموالً نتایج بهتري نسبت به روشانجام می

هاي سري زمانی شامل مدل رگرسیون خطی کالسیک و دامنه وسیعی از مدل
هاي خاصی از تصریح فضا حالت توانند به عنوان حالتمی ARIMAهاي مدل

   هاي فضا حالت در ادبیات اقتصادسنجی عالوه بر مدل. نوشته و برآورد شوند
مشاهده نظیر انتظارات عقالیی، مشاهدات  بینی براي مدل متغیرهاي غیر قابلپیش
و نرخ ) ها و روندهاچرخه(، عوامل غیر قابل مشاهده 64، درآمد دائمی63مفقود

هاي معرفی مبسوط کاربردهاي مدل .اندبکار گرفته شده 65بیکاري بدون شتاب

                                                           
62 White noise 
63 Missing observations 
64 Permanent income 
65 Non-accelerating rate of unemployment 
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 )1989( 67و هاروي) 1994( 66توان در هامیلتوندر اقتصاد سنجی را می فضا-حالت
  .یافت

اساسی وراي نمایش یک سیستم خطی در قالب فضا حالت، نشان دادن  ایده
غیر قابل ) r×1(بوسیله یک بردار  ��مشاهده شده ) n×1( هاي یک بردارپویایی

هاي بردار پویایی. شودسیستم نامیده می 68است که بعنوان بردار حالت�ξ  مشاهده 
  .گرفته شده است ARحالت از یک حالت عمومی 

)2(  ξ
شود است که فرض می) r×1(یک بردار  �ϑو ) r×r(یک ماتریس  Fدر اینجا  

هاي با انجام جایگزینی. باشد Qداراي توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس 
  :متوالی خواهیم داشت

  
)3(  ξ��� = F�ξ� + F���ϑ��� + F���ϑ��� + ⋯ + F�ϑ���_�+ ϑ��� 

  از اینرو. بار در خودش ضرب شده است mاست که  Fهمان ماتریس  �Fکه 
  
)4(  ��ξ����ξ� , ξ���, … � = F�ξ� 
  

و���ξ و ��ξ به �ξو بنابراین مقادیر آتی بردار حالت تنها از طریق مقدار جاري  … هاي فرآیند را به شدت این مطلب تحلیل پویایی. بستگی دارد �
حالت در همین مطلب نهفته ها در قالب فضا سازد و ارزش نوشتن مدلساده می

با بردار حالت سیستم  69متغیرهاي مشاهده شده از طریق معادله مشاهده. است
��  .اندمرتبط = �́́ �� + � ́ξ� + �� )5(                                                            

    مشاهده  tاز متغیرهایی است که در زمان ) n×1( یک بردار ��که در اینجا 
�شوند، می است که ) n×1( یک بردار ��از ضرائب است و ) n×r(یک ماتریس  ́
داراي توزیع  ��شود که فرض می. گیري لحاظ شودتواند به عنوان خطاي اندازهمی

                                                           
66 Hamilton (1994, chapter 13) 
67 Harvey (1989, chapters 3,4) 
68 State vector 
69 Observation equation 
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براي . نیز باشد �ϑو  �ξباشد و مستقل از  Rنرمال با میانگین صفر و واریانس 
�هاي زمان = 1,2, باشد که یک نیز می�� همچنین شامل ) 4- 4( معادله …

تعیین شده است و از از متغیرهاي مشاهده شده برونزا و یا از پیش) k×1(بردار 
در فرآیند  .در معادله وارد شده است ́�یعنی ) n×k(طریق یک ماتریس ضرائب 

تعریف یک مدل در چارچوب فضاي حالت این آزادي انتخاب وجود دارد که 
. �� تعیین شده گنجانده شود یا درون بردار متغیرهاي از پیش �ξمتغیري درون 

  هاي متفاوت جهت تبدیل همین آزادي انتخاب زمینه را براي وجود الگوریتم
هاي فضاي حالت در مدل. رده استفراهم آو فضا- حالتهاي گوناگون به مدل مدل

  :باید دو فرض زیر برقرار باشند
هاي فضا حالت الزم است مقدار اولیه براي بردار حالت در براي استفاده از مدل) 1

 .نظر گرفته شود
 .اندهاي زمانی غیر همبستهدر تمام دوره �ϑو  ��اغتشاشات ) 2

    را  ��رفتار پویايتشکیل یک نمایش خطی از ) 4-4(و ) 1- 4(معادالت 
حال هر مدلی را که بتوان بصورت فضا . دهند که همان نمایش فضا حالت استمی

هاي مهم و کاربردي، توان با بسیاري از الگوریتمحالت نوشت با استفاده از آن می
. بینی نمودبردار پارامترهاي مدل را برآورد کرد و یا مشاهدات آینده را پیش

فیلتر کالمن یک فرآیند . م براي فضا حالت فیلتر کالمن استمهمترین الگوریت
است که بستگی  tبازگشتی براي محاسبه برآوردگرهاي بهینه بردار حالت در زمان 

و مشاهدات قبل  ��این اطالعات شامل مشاهده . دارد tبه اطالعات موجود تا زمان 
دار حالت جهت آشنایی با فیلتر کالمن و نحوه بهنگام سازي بر .باشداز آن می

  . مراجعه کرد) 1994(توان به هامیلتون توسط این فیلتر می
  

  رهیچندمتغ يهاروش - 2- 1- 4
هاي اتو رگرسیو جهت بهبود هاي مختلفی از مدلدر ادبیات تجربی و تئوریک گونه

به  70معرفی شده توسط سیمزمدل اصلی . اندبینی این روش معرفی شدهدقت پیش
هاي در این روش از سري. عنوان یکی از روشهاي پراستفاده در ادبیات مطرح است

  .شودزمانی مورد استفاده بدون در نظر گرفتن ماهیت مانایی آنها استفاده می

                                                           
70 Original Sims model 
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. بینی با مدل سیمز تعیین تعداد وقفه بهینه استگام نخست براي انجام پیش
هاي معتقد است که در نمونه) 1991( 71که التکپول ذکر این مطلب ضروریست

از طرفی خیم و . کوچک هیچ روش قطعی جهت تعیین تعداد وقفه وجود ندارد
با بررسی معیارهاي متفاوت جهت تعیین تعداد وقفه بهینه به این ) 2004( 72لیو

) AIC(نتیجه رسیدند که امکان تعیین وقفه صحیح با استفاده از معیار آکائیک 
به تصریح مختصرتر نیز سبب ) SBC(تمایل معیار شوارتز بیزین  .تر استبیش

  .استفاده گسترده از این معیار در کارهاي تجربی با حجم نمونه کوچک شده است
هاي اتورگرسیو برداري سیمز نادیده گرفتن یکی از ایرادات اساسی وارد بر مدل

اهکار جهت رفع این ایراد یک ر. هاي زمانی مورد استفاده استماهیت مانایی سري
و یا چارچوب تصحیح 73جمعیهاي اتورگرسیو برداري بر مبناي هماستفاده از مدل
 .ها استخطاي این مدل

الزمه تعریف چارچوب مدل تصحیح خطاي برداري اثبات وجود رابطه بلند 
جمعی هاي همروش. هاي مورد بررسی استجمعی بین متغیرمدت یا رابطه هم

در ) 1990( 75و یوهانسون و ژسیلیوس) 1988(، یوهانسون )1987( 74انگل گرنجر
ضمن اینکه در صورتی که ). 2000، 76ماه(هایی با حجم کم قابل اتکا نیستند، نمونه
باشند، روش مناسب  I(0)و  I(1)هاي هاي مورد استفاده مخلوطی از سريسري

. است ARDLیعی یا هاي توزجمعی، روش اتورگرسیو با وقفهجهت یافتن بردار هم
گیرد که مرحله در مطالعات تجربی در دو مرحله صورت می ARDLاجراي روش 

است و  جمعی بین متغیرهاي مورد بررسیاول حصول اطمینان از وجود رابطه هم
مناسب و نهایتاً برآورد رابطه بلند مدت  ARDL مرحله دوم شامل گزینش مدل

ت، اقدام به برآورد چارچوب تصحیح خطاي سپس با استفاده از روابط بلند مد. است
  .هاي اتورگرسیو برداري خواهد شدمدل

  
  
  

                                                           
71 lutkepohl 
72 Khim and Liew 
73 VAR models based on cointegration 
74 Granger 
75 Johanson and Joselius 
76 Mah 
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  هاینیبشیپ یابیارز روش - 2- 4

بینی و یا توابعی از آنها استفاده ها، معموالً از خطاهاي پیشبینیبراي ارزیابی پیش
براي این  79MAPEو  RMSE77 ،MAE78از سه معیار بطور معمول . شودمی

کوچکی این معیارها براي هر الگو نشانگر قدرت باالتر آن  .شودمنظور استفاده می
در ادامه به . تواند نشانگر انتخاب مدل مناسب نیز باشدبینی است و میالگو در پیش

هاي مورد استفاده در این پژوهش و همچنین تجزیه و تحلیل معرفی و برآورد مدل
  .نتایج خواهیم پرداخت

  
  ها و تجزیه و تحلیل نتایجبرآورد مدل - 5

هاي تک متغیره در این  بینی رشد اقتصادي ایران با استفاده از روشبه منظور پیش
تولید  .استفاده خواهد شد فضا-حالتجنکینز و مدل -دو الگوریتم باکساز پژوهش 

و به میلیارد ریال که توسط  1376به قیمت ثابت سال  )g( ناخالص داخلی ایران
 مبناي محاسبهبانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران محاسبه و منتشر شده است 

هاي دوره زمانی مورد استفاده فاصله سال. بوده استشاخص رشد اقتصادي 
جنکینز را به صورت - در ادامه الگوریتم باکس .دهدرا پوشش می) 1385-1338(

بینی فضا را براي پیشحالت نتایج، مدل  از ارائه کنیم و پسام پیاده میگام به گ
  .بریمبکار می

  
  رانیا ياقتصاد رشد ینیبشیپ يبرا نزیجنک- باکس تمیالگور کاربرد -5-1

در زیر چهار مرحله این الگوریتم مورد اشاره در بخش روش تحقیق شامل 
ارائه شده بینی بصورت مرحله به مرحله شناسایی، برآورد، بازرسی تشخیصی و پیش

  .است
  
  ییشناسا -5-1-1

و آماره آزمون  80تکمیل شدهبا توجه به نتیجه آزمون ریشه واحد دیکی فولر 
 I(0)سري رشد اقتصادي ایران یک سري ماناست یا به عبارت دیگر ،)-0347/4(

                                                           
77 Root mean square error 
78 Mean absolute error 
79 Mean absolute percentage error 

  در این پژوهش بدلیل رعایت اختصار از آوردن برخی از نتایج صرفنظر شده است 80
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حال با استفاده از  .خواهد بود ARMAاست پس مدل گزینش شده یک مدل 
وقفه براي سري رشد  20تا ) ضمیمه )1(نمودار شماره ( 81همبستگی نگارنمودار 

با توجه به شکل تابع خود همبستگی نمونه، الگوي  .اقتصادي ایران آورده شده است
MA(2) به مقادیر تابع خودهمبستگی جزئی،شود و نیز با توجه پیشنهاد می 

لگوي ابنابراین . است )وقفه اول و هفتم( AR(2) الگوي پیشنهادي این مقادیر
مدل بهینه به ما گزینش در  1جدول  .است ARMA(2,2)ترکیبی پیشنهادي 

  . کمک می کند
  

  نزیجنک باکس يالگوها يبرا AIC , SBC  يارهایمع اساس بر مدل انتخاب: 1 ولجد
  SBC AIC  مدل

AR(2) 5281/2-  6161/2-  
MA(2)  5946/2-  7174/2-  

ARMA(2,2)  * 6454/2-  * 8653/2-  

  
الگوي برگزیده  SBC و AICبا توجه به مقادیر بدست آمده براي معیارهاي 

هاي  به شکل زیر براي داده این الگو .باشد می ARMA(2,2)در این تحقیق 
  :برآورد شده است 1338- 1380

)5(  g = 0.0544(2.706) − 0.2997�AR(1)�(−1.6596) + 0.2473�AR(7)�(1.9227) + 1.0141�MA(1)�(7.2355) + 0.9949�MA(2)�(26.2535)  
آنچه . کنندمربوط به هر ضریب را ارائه می tمقادیر درون پرانتز مقدار آماره 

% 10مشخص است این است که تمام ضرایب بدست آمده در سطح معنی داري 
جهت تشخیص نیکویی برازش مدل برگزیده، به بررسی مقادیر . اندبامعنی

هاي این رگرسیون باقیماندهاگر . پردازیمبرآوردي می) 5( هاي رگرسیونباقیمانده
قسمت ضمیمه،  در. باشد مدل برازش شده مدل مناسبی است 82اغتشاش خالص

باکس و  -جانگ Qهاي نمودار همبستگی نگار و همچنین آماره ))2(نمودار (
احتماالت مربوطه حاکی از پذیرش فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود خود همبستگی 

هاي مدل برازش شخص است که سري باقیماندهبنابراین م. استها در تمام وقفه
البته این نتیجه با آزمون ریشه واحد نیز مورد تأیید . استشده اغتشاش خالص 

با این شرایط اقدام به پیش بینی مقادیر آینده . (ADF=-6.14)واقع شده است 
  .نماییممی ARMAسري زمانی رشد اقتصادي ایران با مدل برگزیده 

                                                           
81 Correlogram 
82 White noise 
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در جدول   1380-1385زمانی پیش بینی پویاي رشد اقتصادي براي دوره مقادیر
  . آمده است) 2(شماره 

  
  ARMA مدل از حاصل ینیبشیپ و یواقع ریمقاد: 2 جدول

   ینیبشیپ يخطا   ینیبشیپ مقدار  یواقع مقدار  سال
1381  0806/8  0053/5  0753/3-  
1382  0082/6  1964/6  1881/0  
1383  1377/5  9277/4  2101/0-  
1384  3630/6  9848/4  3782/1-  
1385  5504/6  9107/4  6397/1-  

  
  رانیا ياقتصاد رشد ینیبشیپ يبرا فضا- حالت مدل کاربرد -5-2

ارائه  فضا-حالتبه مدل  ARMA، الگوریتمی براي تبدیل مدل 1- 4در بخش 
  .معادله اندازه به صورت زیر خواهد بود بر آن اساس. شده است

)6(  g�
F  .نیز به صورت زیر تعریف می شود F ماتریس = �∅� ∅� 01 0 00 1 0�                                   

  .بنابراین معادله انتقال به صورت زیر خواهد بود

ξ��� = �∅� ∅� 01 0 00 1 0� ξ� + �ε���00 � 

,�) maxبرابر   ARMA(p,q) ،rتوجه شود که در مدل  � + لحاظ  (1
مقادیر . توسط نرم افزار انتخاب شده است بردار حالتمقادیر ابتدایی . شودمی

�  .براي ضرایب به صورت زیر بوده استبرآوردي  � �.�����(�.����) � �.�������(�)�(��.����) � �.�������(�)�(��.����) � �.�������(�)�(�.����) � �.�������(�)�(�.����)             �� = 0.34 
بنابراین مقادیر  .کنندنرمال پیروي میضرایب برآوردي در این روش از توزیع 

مقادیر ضرایب . دهندرا نشان می Zارائه شده در پرانتز در زیر ضرائب مقادیر آماره 
مقادیر . دارندمعنی% 5در سطح اهمیت همگی  این رگرسیون،بدست آمده در 

  . گزارش شده است) 3( در جدولبر اساس این مدل رشد اقتصادي شده بینی پیش
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  حالت  -فضا مدل از حاصل ینیبشیپ و یواقع ریمقاد: 3جدول
  ینیبشیپ يخطا  ینیبشیپ مقدار  یواقع مقدار  سال

1381  0806/8  0515/5  3.0292-  
1382  0082/6  6517/6  6434/0  
1383  1377/5  1265/6  9887/0  
1384  3630/6  6320/6  2689/0  
1385  5504/6  7635/5  7869/0-  

  
  رهیمتغ چند يهاروش از استفاده با رانیا ياقتصاد رشد ینیب شیپ - 5-3
   استفاده مورد يرهایمتغ و مدل یمعرف - 1- 5-3

براي تشکیل رگرسیون تجربی رشد در این پژوهش ضمن اتکا به نتایج برخی از 
مطالعات تجربی رشد در ایران از چارچوب معرفی شده توسط بارو و ساالي مارتین 

بایست متغیرهایی معرفی استفاده از این چارچوب میبراي . استفاده شده است
بندي در دو دسته متغیر با عناوین متغیرهاي وضعیت و شوند که قابلیت دسته

، نیروي )CS(سه متغیر حجم سرمایه . را داشته باشند) محیطی(متغیرهاي کنترل 
شده به عنوان متغیرهاي وضعیت معرفی ) HC(و سرمایه انسانی ) POW(کار 
مبانی نظري یک ترکیب منطقی به  بخشکه با توجه به مطالب ارائه شده در  است

همانطور که در که  هستندمتغیرهاي کنترل یا محیطی  دسته دوم. آیدشمار می
ن قبل اشاره شد هیچ اجماع و اتفاق نظري بر متغیرهاي موجود در ای هايبخش

ادي ایران و با استمداد با توجه به شرایط خاص اجتماعی و اقتص. دسته وجود ندارد
به عنوان یکی از معدود تحقیقاتی که ) 1382(از نتایج پژوهش درگاهی و قدیري 

اند و نیز لحاظ نتایج هاي اصلی رشد در ایران داشتهسعی در شناخت تعیین کننده
اقدام به گزینش متغیرهاي کنترل رگرسیون ) 1383(پژوهش کمیجانی و معمارنژاد 

درآمدهاي حاصل از صادرات نفتی شامل متغیرها این . تجربی رشد شده است
)XOIL( مخارج دولت ،)CGOV ( و تورم)INF( ذکر این نکته . هستند

و کمیجانی و معمارنژاد ) 1382(هاي درگاهی و قدیري ضروریست که نتایج پژوهش
مورد تأیید قرار گرفته است، لیکن دلیل  مطالعات مشابه دیگر نیز در اکثر) 1383(
هاي رشد و خاب این دو مطالعه، سعی این مطالعات در ایجاد ارتباط بین تئوريانت

مدل مورد استفاده . رگرسیون تجربی مورد استفاده در پژوهش خود بوده است
���  :بصورت زیر خواهد بود = �(��, ���, ��, ����, ����, ���) 
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   .یرهاي مورد استفاده به شرح زیر استمتغ توضیح
تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت سطح ): GDP(تولید ناخالص داخلی 

از آنجایی که هدف برآورد رشد اقتصادي است، پس از . است 1376ثابت سال 
 83، رشد اقتصادي با استفاده از رابطه رشد) ^GDP(از این مدل GDPتخمین 

 .برآورد می شود
سري زمانی موجودي هاي به دلیل عدم وجود داده): CS(حجم سرمایه 

هاي مختلف سرمایه، برآوردهاي زیادي از موجودي سرمایه ایران با استفاده از روش
هاي برآوردي با نمونه مورد استفاده اما به دلیل عدم انطباق نمونه. انجام شده است

از اینرو در . در این تحقیق امکان استفاده از این برآوردها فراهم نگردیده است
�CS .ز فرمول زیر به عنوان نماینده موجودي سرمایه استفاده شده استپژوهش حاضر ا = �(I� − D�)��

���  

در ساختمان و ماشین ( سرمایه گذاري ناخالصt ، IGحجم سرمایه در سال  cstکه 
توجه . استهاي ثابت استهالك سرمایه DEو ) آالت، مجموع دولتی و خصوصی

ه میلیارد ریال از آمارهاي بانک و ب 1376شود که آمار مربوطه به قیمت ثابت سال 
آنچه مشخص است اینست که فرمول ارائه شده در . مرکزي استحصال گردیده است

از اینرو جهت حصول اطمینان از . باال نمایانگر تعدیل موجودي حجم سرمایه است
دقت نسبی این نماینده معرفی شده، اقدام به مقایسه این سري با سري موجودي 

ایم که نموده) 1352- 1380(ده توسط بانک مرکزي در بازه زمانی سرمایه برآورد ش
این نماینده جهت به نسبی حاکی از شایستگی % 97ضریب همبستگی حدود 

  .استکارگیري در رگرسیون رشد 
 مربوط بهجمعیت شاغل در مقاطع زمانی  اطالعات): POW(نیروي کار شاغل 

در فواصل بین آنها آماري  اماسرشماري و یا نمونه گیري موجود است سال هاي 
هایی که آمار موجود نیست از برآورد آنها در نتیجه براي سال. موجود نیست

برآوردهاي مورد استفاده براي این سري زمانی از مقاله امینی و . استفاده شده است
  .استآمار استفاده شده به هزار نفر . گرفته شده است) 1387(دیگران 

این متغیر با استفاده از شاخص تعداد فارغ التحصیالن ): HC(سرمایه انسانی 
   از آنجا که در . مورد استفاده قرار گرفته است) به هزار نفر(دانشگاهی شاغل 

                                                           
83 (GDP  ^

t – GDP  ^
t-1 )/GDP  ^ t-1 



  ٢٥                                                          ... هايي مدلمقایسه: بینی رشد اقتصادي ایرانپیش
  

 
  

هاي اخیر به مرور فاصله بین فارغ التحصیالن دانشگاهی و فارغ التحصیالن سال
الزم به ذکر . دانشگاهی شاغل افزایش یافته است از این شاخص استفاده شده است

کار و امور اجتماعی انجام شده، به است این آمار نیز از برآوردي که توسط وزارت 
 .گرفته شده است انضمام برخی از آمارهاي سالنامه آماري مرکز آمار ایران

با استفاده از مخارج مصرفی دولت به قیمت ثابت  :)CGOV(مخارج دولت 
هاي ملی بانک مرکزي ایران به میلیارد ریال که از آمارهاي حساب 1376سال 

هاي مختلف دولت به طور کلی اعتقاد بر این است که فعالیت. بدست آمده است
ها، تشویق و حمایت از نظیر تهیه و تدارك خدمات زیربنایی، حمایت از دارایی

  .گذاردقیق و توسعه بر رشد اقتصادي اثر مثبت میتح
از درآمدهاي ارزي حاصل ): XOIL(درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز  

از آنجا که درآمدهاي ارزي . از صادرات نفت و گاز به میلیون دالر استفاده شده است
د، دهحاصل از صادرات نفت و گاز منبع اصلی درآمدهاي ارزي کشور را تشکیل می

 رد بطوریکهنوسانات در درآمدهاي حاصل از آن بر اقتصاد کشور تأثیرات شگرفی دا
هاي منبع آمار این متغیر، شماره. باشدبر اقتصاد ایران قابل اغماض نمی این تأثیر

  استمختلف سالنامه آماري مرکز آمار ایران 
به که آمار مربوط ) CPI(نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده ): INF(تورم 

منفی تورم بر تأثیر  .این متغیر از آمار صندوق بین المللی پول اتخاذ گردیده است
  .د تأیید قرار گرفته استرمو قتصادي ایران در بسیاري مطالعاترشد ا

هاي مختلف چند متغیره دل معرفی شده در باال، با چارچوببا استفاده از م
بینی رشد پیش در ادامه. نمودایران خواهیم بینی رشد اقتصادي اقدام به پیش

اقتصادي ایران با استفاده از مدل اصلی سیمز و مدل تصحیح خطاي برداري انجام 
  . شودمی

  
 يبردار ویگرسراتو مدل از استفاده با رانیا ياقتصاد رشد ینیبشیپ -2- 5-3
  مزیس

 ذکر. بینی با مدل سیمز تعیین تعداد وقفه بهینه استگام نخست براي انجام پیش
هاي کوچک معتقد است که در نمونه) 1991( 84این مطلب ضروریست که التکپول

                                                           
84 Lutkepohl 
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 85از طرفی خیم و لیو. هیچ روش قطعی جهت تعیین تعداد وقفه وجود ندارد
با بررسی معیارهاي متفاوت جهت تعیین تعداد وقفه بهینه به این نتیجه ) 2004(

 .بیشتر است )AIC( رسیدند که امکان تعیین وقفه صحیح با استفاده از معیار
تمایل معیار به تصریح مختصرتر نیز سبب استفاده گسترده از این معیار در کارهاي 

در این پژوهش از دو معیار آکائیک  .تجربی با حجم نمونه کوچک شده است
)AIC ( و شوارتز بیزین)SBC (هاي موجود به دلیل قلت داده. استفاده شده است

حاکی از این است که هر دو  86نتایج. لحاظ شده استحداکثر تعداد وقفه، سه وقفه 
بنابراین با این تعداد . کنندمعیار تعداد وقفه سه را بعنوان وقفه بهینه پیشنهاد می

رگرسیون . پردازیمبینی بر مبناي مدل برآوردي میبه برآورد مدل و سپس پیش
   .اي بصورت زیر استرشد از این سیستم هفت معادله

)7(  ���� = �� + � ���
��� ������ + � ���

��� ����� + � ���
��� ������ + � ���

��� ℎ����  
+ � ���

��� ������� + � ���
��� �������    + � ���

��� ������ + �� 
بینی، با استفاده از رابطه رشد و براساس برآوردهاي حاصل از این مدل، مقادیر پیش

  .شده استارائه  )4( در جدول
  

  مزیس یاصل ویاتورگرس مدل از حاصل ینیبشیپ و یواقع ریمقاد: 4 جدول
  ینیبشیپ يخطا  ینیبشیپ مقدار  یواقع مقدار  سال

1381  0806/8  3274/3  7532/4-  
1382 0082/6  0946/0-  1028/6-  
1383  1377/5  8929/1-  0307/7-  
1384  3630/6  0525/2-  4155/8-  
1385  5504/6  4342/2-  9846/8-  

  
نکته مشهود در بررسی نتایج ارائه شده در جداول فوق، عملکرد نسبتاً ضعیف 

بینی افزایش بینی خطاهاي پیشو نیز اینکه با افزایش افق پیش استها این مدل
گرسیو برداري و رهاي مدل اتوتوان ناشی از پویاییدلیل این اتفاق را می. یابندمی

  .متغیرها به رگرسیون رشد دانستبینی سایر انتقال خطاي پیش

                                                           
85 Khim and Liew 

  .بدلیل رعایت اختصار برخی از نتایج آورده نشده است تحقیق در این 86
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 تورمحاکی از اینست که سري زمانی آزمون دیکی فولر تکمیل شده نتایج 
)INF( هاي زمانی مورد این در حالیست که سایر سري. استمانا % 5، در سطح

، سرمایه انسانی )CS(و حجم سرمایه ) GDP(استفاده یعنی تولید ناخالص داخلی 
)HC( نیروي کار ،)POW( ، درآمدهاي نفتی)XOIL ( و مخارج دولت
)CGOV ( هستندهمگی انباشته از درجه یک.  

  
 يخطا حیتصح مدل از استفاده با رانیا ياقتصاد رشد ینیبشیپ - 3- 5-3

 يبردار
  .در زیر مراحل انجام این روش به تفکیک مراحل شرح داده شده است

ادامه آمده است از مرحله اول با برآورد رگرسیون زیر و اعمال قیدي که در 
ابتداي نام  dتوجه شود که حرف . کنیموجود رابطه بلند مدت اطمینان حاصل می

  .دهنده تفاضل مرتبه اول این متغیرها استمتغیرها نشان
)8(  ����� = �� + ��������� + �������� + ��������� + ���ℎ����+ ���������� + ���������� + ���������+ �������� + ������� + �������� + ��ℎ����+ ��������� + ��������� + �������� + �� 

پس از برآورد رگرسیون فوق جهت حصول اطمینان از وجود رابطه بلند مدت 
��  .کنیمقید زیر را اعمال می = �� = �� = �� = �� = �� = �� = 0   

F(7,22)  .به صورت زیر استآماره آزمون بدست آمده از اعمال قید فوق  = 3.27  
بایست آنرا با مقادیر بحرانی ارائه شده پس از محاسبه مقدار آماره آزمون می

مقادیر بحرانی متناظر با شش متغیر توضیحی و بدون . توسط پسران مقایسه کنیم
  .عرض از مبدأ در زیر آمده است

  
 روند بدون و مبدأ از عرض با یحیتوض ریمتغ شش با پسران جدول یبحران ریمقاد: 5 لجدو

  مختلف سطوح در
95%  90%  

I(1)  I(0)  I(1)  I(0)  

646/3 476/2 25/3 141/2 

  )1997( پسران و پسران: مأخذ
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مقایسه مقدار آماره آزمون با مقادیر بحرانی ارائه شده در جدول فوق مبین 
بین متغیرهاي مورد بررسی در ) جمعیهم(وجود رابطه بلند مدت  یهتأیید فرض

و آکائیک ) SBC(با توجه به هر دو معیار شوارتز بیزین . سطح قابل قبولی است
)AIC (هاي اتورگرسیو با وقفه نتایج گزینش مدل. شودروابط بلند مدت برآورد می

نکته  .آمده است )6(ماره توزیعی با این دو معیار و نیز روابط بلند مدت در جدول ش
بارز در برآورد روابط بلند مدت این است که ضرایب به دست آمده از طریق 

ARDL معیار  گزینش شده توسطAIC  داراي انحراف معیار کمتر و به تبع آن
ضرایب برآوردي در معنی داري تمام . را نشان می دهندبیشتري  tمقدار آماره 

سایر متغیرهاي معرفی شده در  تورم و تأثیر مثبترابطه بلند مدت، تأثیر منفی 
  . استمدل از دیگر نکات حائز اهمیت 

  
  AIC ,SBC يارهایمع با روش نیا از حاصل مدت بلند روابط و ARDL بهینه مدل: 6 جدول
 اریمع با وقفه تعداد  ریمتغ نام

SBC 
 اریمع با وقفه تعداد

AIC 

  مدت بلند بیضر
SBC 

  مدت بلند بیضر
AIC 

GDP 3 3  1 1  
CS  2  2  03432/0  

)1267/4(  
03561/0  

)9730/5(  
POW  1  2  1703/4  

)1679/14(  
0956/4  

)7232/19(  
HC  1  1  1576/78  

)8682/11(  
6193/81  

)9791/16(  
CGOV  2  2  5271/1  

)3893/8(  
6253/1  

)9626/10(  
XOIL  0  0  86614/0  

)8092/2(  
68851/0  

)2826/3(  
INF  0  2  1151/534-  

)8519/4-(  
0750/713-  

)6385/5-(  
  است t آماره ریمقاد پرانتز داخل اعداد که شود توجه

  

مورد استفاده قرار گرفته است شامل هفت تصحیح خطاي برداري که  مدل
   .) dgdpt /gdpt-1(مبنایی براي برآورد رشد است معادله است که معادله زیر 
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یک مدل  87جمعیهمه به ازاي هر کدام از بردارهاي ک الزم به ذکر است
بینی  جداول مربوط به مقادیر پیشدر ادامه نیز  .تصحیح خطا برآورد شده است

آنچه از مقایسه نتایج . هاي تصحیح خطا آورده شده استارائه شده توسط مدل
آید اینست که هاي چند متغیره بدست میهاي ارائه شده توسط مدلبینی پیش

هاي زمانی مورد بررسی در فرآیند مدلسازي جمعی سريلحاظ ماهیت مانایی و هم
هاي چند متغیره مدلنسبی عملکرد  د اقتصادي به بهبودبینی رشجهت پیش

  . استاین بهبود عملکرد خصوصاً در بلند مدت مشهودتر . انجامیده است
  

  خطا حیتصح يهامدل از حاصل رشد ینیبشیپ و یواقع ریمقاد: 7 جدول
 مقدار  سال

  یواقع
 توسط ینیبشیپ مقدار

VECM1 
 توسط ینیبشیپ مقدار

VECM2  
 ینیبشیپ يخطا

VECM1 
 ینیبشیپ يخطا

VECM2  

1381  0806/8  3318/3  9643/3  7488/4-  1163/4-  

1382  0082/6  4843/1  5980/2  5239/4-  4101/3-  

1383  1377/5  7707/2-  9476/2-  9085/7-  0854/8-  

1384  3630/6  1651/2-  0412/2-  5281/8-  4042/8-  

1385  5504/6  0904/3  0297/4  4599/3-  5206/2-  

  نتایج تحقیق: مأخذ
  

هاي نرخ رشد تمام سريحاکی از این است که  ي ریشه واحدهانتایج آزمون
با الگو گرفتن از پژوهش قدیمی و و در این شرایط  .هستندمورد بررسی، مانا 

توان مدل اتورگرسیو برداري سیمز را با اطمینان از مانایی می، )1380(مشیري 
  .بینی نرخ رشد اقتصادي ایران به کار گرفتپیشهاي مورد بررسی جهت تمام سري

  
 يهايسر و مزیس يبردار ویگرسراتو مدل از استفاده با رشد ینیبشیپ - 4- 5-3
  مانا

اتورگرسیو همانطور که قبال هم گفته شد مرحله اول بینی با مدلجهت انجام پیش
با لحاظ سه وقفه به عنوان . تعیین تعداد بهینه وقفه مورد استفاده در این مدل است

                                                           
 ECM2بردار حاصل از معیار آکائیک و  ECM1دو بردار حاصل از دو معیار متفاوت تعیین وقفه، یعنی  87

  .بردار حاصل از معیار شوارتز
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حداکثر تعداد وقفه، معیار آکائیک سه وقفه و معیار شوارتز یک وقفه را بعنوان وقفه 
کارگرفته شده در این  مدل اتورگرسیو برداري به بنابراین .کندبهینه پیشنهاد می

به نرخ رشد که معادله مربوط  استهفت معادله  بخش از پژوهش نیز شامل
  :اقتصادي در زیر آورده شده است
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و با سه  VARg1هاي رشد با یک وقفه را جهت تسهیل، مدل اتورگرسیو با نرخ

مدل ) 1338- 1380(هاي هاي قبل با دادهمانند حالت .نامیممی VARg3وقفه را 
ادي بینی رشد اقتصکنیم و سپس با مدل برآوردي اقدام به پیشباال را برآورد می

 )8(بینی از این مدل در جدول نتایج پیش. کنیممی 1385تا  1380هاي براي سال
  .آورده شده است

  
  VARg3 و VARg1 يهامدل از حاصل رشد ینیبشیپ و یواقع ریمقاد: 8 جدول

 ینیبشیپ مقدار  یواقع مقدار  سال
VARg1 

 ینیبشیپ مقدار
VARg3  

  ینیبشیپ يخطا
VARg1 

  ینیبشیپ يخطا
VARg3  

1381  0806/8  1811/1  5206/6  8995/6-  5600/1-  
1382  0082/6  5747/0  0751/0  4334/4-  9330/5-  
1383  1377/5  6694/1  3317/5-  4683/3-  4695/10-  
1384  3630/6  2697/2  6337/4-  0933/4-  9997/10-  
1385  5504/6  3472/2  4740/2-  2032/4-  0245/9-  

  قیتحق جینتا: مأخذ
  

  ینیبشیپ مختلف يهاروش عملکرد يسهیمقا -5-4
در این قسمت از این پژوهش به تلخیص و اقتباس نتایج از برآوردهاي انجام شده 

  )9( ولمورد استفاده در جدهاي مختلف نتایج مربوط به عملکرد مدل. پردازیممی
هاي کوتاه ها در دورهدر ادامه به ترتیب به مقایسه عملکرد این روش. آمده است

  .مدت ، میان مدت و بلند مدت پرداخته شده است
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   مدت کوتاه دوره يبرا ینیبشیپ جینتا سهیمقا -5-4-1
کوتاه مدت یا  براي دوره MAPEو  MAE ،RMSE 88با استفاده از معیارهاي

اتورگرسیو برداري سیمز با بینی یک ساله، بهترین عملکرد  متعلق به روش پیش
و باکس جنکینز به ترتیب در  فضا- حالتهاي روش. است (VARg3) سه وقفه

مطلب قابل توجه در این مقایسه این است که بدترین . اندهاي بعد قرار گرفتهرده
که  است (VARg1) تورگرسیو برداري سیمز با یک وقفها عملکرد مربوط به روش

بینی روشهاي چند متغیره برداري نسبت به این نتیجه مبین حساسیت دقت پیش
عالوه بر این روشهاي چند متغیره برداري نسبت به . نتخاب طول وقفه استنحوه ا

که این مطلب از مقایسه  هستندماهیت مانایی متغیرها و نحوه تصریح حساس 
برداشت دیگري که از این مقایسه . ها به خوبی قابل استنباط استعملکرد این مدل

به نحوه تصریح این  هاي چند متغیره نسبتتواند صورت گیرد حساسیت مدلمی
  .استها مدل

  
  مدت انیم دوره يبرا ینیبشیپ جینتا سهیمقا -5-4-2

بینی در بینی، مدل باکس جنکینز را براي پیشتمام معیارهاي ارزیابی عملکرد پیش
فضا نیز حالت دقت مدل  اگرچه کنندمیان مدت به عنوان مدل برگزیده انتخاب می

نکته قابل توجه در مقایسه عملکرد این . جنکینز است - تقریباً به خوبی مدل باکس
 هاي میانها در میان مدت، عملکرد ضعیف روشهاي چند متغیره در دورهروش

  . مشخص است )9( ولمدت است که به خوبی از نتایج جد
  

  RMSE اریمع با رانیا ي اقتصاد رشد ینیبشیپ در مختلف يهاروش عملکرد سهیمقا: 9 جدول

دوره 

  بینیپیش
ARMA 

STATE 

SPACE  

VAR 

SIMS  
VECM1  VECM2  VARg1  VARg3  

 5600/1 8995/6  1163/4  7488/4  7532/4  0292/3  0759/3  یک ساله

 0057/7 4514/5  5959/5  9318/5  0350/6  8768/1  7834/1  سه ساله

 3619/8 9714/4  8468/5  1686/6  2223/7  5006/1  6813/1  پنج ساله

                                                           
فا شده است ولی سایر معیارها نیز نتایچ اکت RMSEدر اینجا بدلیل رعایت اختصار به آوردن نتایج معیار 88

  اندمشابهی ارائه کرده
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  مدت بلند دوره يبرا ینیبشیپ جینتا سهیمقا - 5-4-3

به آسانی قابل استنباط است که  هابینیبا مقایسه معیارهاي ارزیابی دقت پیش
است و روش تک متغیره دیگر یعنی  فضا-حالتبهترین عملکرد متعلق به روش 

. استبینی بلند مدت ارائه کردهجنکینز نیز عملکرد خوبی در پیش - روش باکس
تر از هاي چند متغیره داراي عملکرد به مراتب ضعیفهمانند دوره میان مدت روش

ها مرتبط هاي این روشپویایی توان بااین مطلب را میهستند روشهاي تک متغیره 
هاي میان بینی رشد اقتصادي در دورهها براي پیشچراکه در این روش. دانست

یرهاي هاي متغبایست مقادیر  وقفهمدت و بلند مدت در یک سال خاص قبالً می
-ها توأم با خطا میبینیبینی شود که طبیعتاً هر کدام از این پیشمستقل نیز پیش

هاي پویاي بلند بینیبینی در پیشباشند و این خطاها موجبات افزایش خطاي پیش
هاي چند متغیره نیز از طرف دیگر تصریح مدل. آوردمدت چند متغیره را فراهم می

در  .استها بینی این مدلتضعیف عملکرد پیش داراي نقش موثري در تقویت یا
رشد اقتصادي ایران براي  پویاي بینیادامه نیز نتایج نهایی این تحقیق یعنی پیش

 صورت گرفته است ،هر دوره با استفاده از مدل برگزیده براي 1390تا  1386دوره 
  .آورده شده است) 10(که نتایج در جدول 

  
  دهیبرگز يهاروش از استفاده با مختلف يهادوره يبرا رانیا ياقتصاد رشد ینیبشیپ: 10 جدول

  ینیبشیپ مقدار  ینیبشیپ روش  سال

 مانا يهايسر با يبردار ویاتورگرس  1386
)VARg3(  8579/8  

  2200/4  نزیجنک باکس تمیالگور  1387
  0459/7  نزیجنک باکس تمیالگور  1388
  8058/5  حالت يفضا مدل  1389
  0338/6  فضا-حالت مدل  1390

  قیتحق جینتا: مأخذ
  
  خالصه، نتایج و پیشنهادات - 6
ضمن تأکید بر گستردگی و پیچیدگی مبانی نظري رشد اقتصادي سعی شده است  

هاي برجسته رشد اقتصادي شامل حقایق در مورد برخی از جنبهبطور مختصر 
رشد و  هايهاي رشد و ارتباط بین تئوريآشکار شده رشد اقتصادي، تئوري

ضمن اذعان به نقایص موجود، نوآوري این . هاي تجربی رشد بحث شودرگرسیون
توان بذل دوم، در بین تحقیقات انجام شده در داخل ایران را می بخشدر  پژوهش،
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هاي تجربی رشد و رگرسیون هاي رشده یافتن ارتباط بین تئوريتوجه خاص ب
اجماع بر هش بیان عدم وجود بخش دوم این پژونکته دیگر موجود در . دانست

تعدد رگرسورهاي توضیحی رشد در . استهاي تجربی رشد تصریح رگرسیون
کارهاي تجربی ما را بر آن داشت تا در قالب الگوي ارائه شده توسط بارو و ساالي 

طبیعتاً در این . هاي توضیحی رگرسیون رشد نماییممارتین اقدام به گزینش متغیر
معرفی  .جستیمالعات انجام شده در ایران استمداد میبایست از مطمسیر می

از آوردن  اگرچه .اجمالی مدل فضاي حالت در بخش روش تحقیق آورده شده است
پیشینه . صرفنظر شده استرعایت اختصار هاي استفاده شده به علت برخی از روش

بخش با به دلیل ماهیت موضوع مورد بررسی در دو پژوهش ارائه شده در این 
بینی و مطالعات انجام شده با تمرکز با محوریت پیش عناوین مطالعات انجام شده

پنجم شرح نهایتاً در بخش  .بر متغیرهاي تعیین کننده رشد آورده شده است
  .ول ارائه گردیده استورده شده است و نتایج در قالب جدبینی آمراحل انجام پیش

بینی هاي مختلف براي پیشبینی روشدقت پیشنتایج حاکی از این است که 
در این تحقیق یک (هاي کوتاه مدت در دوره. هاي زمانی مختلف، متفاوت استافق
 تر را دارا هاي دقیقبینیهاي چند متغیره برداري توانایی ارائه پیشروش) ساله
هاي در دوره. استهاي تک متغیره نیز قابل قبول از طرفی عملکرد روش. باشندمی

) در این تحقیق پنج ساله( و بلند مدت ) در این تحقیق سه ساله(میان مدت 
بعبارت دیگر روش باکس . باشندروشهاي تک متغیره داراي عملکرد بهتري می

-در بلند مدت داراي بهترین عملکرد بوده فضا-حالتجنکینز در میان مدت و روش 
  .اند

ند متغیره، هاي چیکی از دالیل عمده ارائه شده براي عملکرد ضعیف روش 
بینی متغیرهاي توضیحی رشد به رگرسیون رشد و افزایش انتقال خطاي پیش

ذکر این نکته . استهاي بلندمدت بینی رشد اقتصادي در دورهخطاي پیش
 .استبینی هاي انجام شده سبب چنین انتقالی ضروریست که ماهیت پویاي پیش

در کوتاه مدت هاي چند متغیره برداري ست که مدلنتایج حاصل نشاندهنده این ا
ها به سبب باشند اما عملکرد این مدلهاي دقیق تر را دارا میبینیارائه پیش توانایی

هاي زیاد موجود در نحوه تصریح آنها، اعم از گزینش متغیرهاي توضیحی حساسیت
بب بدین س. شود ها میو نیز تعداد وقفه انتخابی، سبب عملکرد متفاوت این مدل

هاي چند متغیره برداري در صورت تصریح توان چنین اظهار کرد که مدلمی
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. باشندهاي تک متغیره را دارا میتوانایی رقابت با مدل در کوتاه مدت تنهامناسب 
هاي انسانی و اثبات تجربی تأثیر منفی تورم بر رشد و همچنین تأثیر مثبت سرمایه

آید که با گر نتایج این تحقیق به شمار میفیزیکی و درآمدهاي نفتی بر رشد از دی
، سلمانی و )1383(نتایج بدست آمده در تحقیقات کمیجانی و معمار نژاد

همچنین یکی از نتایج . همخوانی دارد) 1382(و درگاهی و قدیري) 1384(یاوري
هاي آتی از اهداف بینی شده براي سالعمده این تحقیق کمتر بودن رشدهاي پیش

توسعه است که بنابراین نتیجه، پیشنهاد این تحقیق تعدیل انتظارات  برنامه چهارم
هایی که موجبات ارتقاء از رشد اقتصادي در تدوین برنامه پنجم و اتخاذ سیاست

  .باشدآورند، میرشد اقتصادي را فراهم می
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