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چکيده
از نظر گروهی از اقتصاددانان مخارج عمرانی تأثیر مثبت و مخارج جاری تأثیر منفیی بیر تولیی
داخلی دارد .در مقابل ،از نظر برخی دیگر مخارج دولتی ،صرف نظر از نوع جیاری و عمرانیی آن،
آثار زیانباری بر اقتصاد دارد .در این زمینه ،این مقاله به بررسی رابطة مخیارج عمرانیی و جیاری
دولت با تولی ناخالص داخلی ایران با بهکارگیری الگوی خودرگرسیون با وقفههیای تیوزییی بیا
استفاده از دادههای ساالنة دورة  1393-1346میپردازد .نتایج تحقیق نشان میده که مخارج
دولت ،چه بهصورت جاری و چه عمرانی ،در کوتاهم ت پس از یی دوره تیأخیر تیأثیر منفیی و
میناداری بر تولی ناخالص داخلی دارد .درحالیکه در بلن م ت هر دو نوع مخیارج دولیت تیأثیر
مثبت و میناداری بر تولی ناخالص داخلی دارن  .ضرایب برآوردش ه بیانگر آن است کیه مخیارج
عمرانی در بلن م ت تقریباً دو برابر بزرگتر از مخارج جاری تولی ناخالص داخلی را تحت تیأثیر
قرار میده  .در این تحقیق بهمنظور پوشش شکستهای سیاختاری از آزمیون المیزداین پاپیل
استفاده ش و متغیر موهومی شوک نفتی سال ( 1352سال وقوع اولین شوک نفتیی و افیزایش
درآم های نفت که هم سبب افزایش مخارج دولت و هم عامل تش ی تورم ش ) به می ل اضیافه
ش  .نتایج ،بی از اعمال شکست ساختاری ،حاکی است که زمانی هر دو نوع مخیارج دولیت اثیر
منفی بر تولی ناخالص داخلی دارن که افزایش مخارج دولت با تورم همراه باش .
واژههاي کليدي :الگوی خودرگرسیون با وقفههای تیوزییی ،مخیارج جیاری ،مخیارج عمرانیی،
م ل رش بارو.
طبقهبندي .E62, H72, O40 :JEL
* نویسن ة مسئول09143466242 ،
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مقدمه
1

2

از زمان انتشار کتاب میروف کینز از سیاستهای مالی بهطیور گسیتردهای بیرای تثبییت
اقتصادی استفاده ش ه و میشود .براساس تفسییر کینیزی از سیاسیت میالی ،اجیرای یی
سیاست تثبیت موفق در مواجهه با رکود سبب افزایش مصرف خانوارها و در نتیجه افزایش
اشتغال و درآم میشود و وضییت اقتصادی بهبود مییابی  .براسیاس ایین دیی گاه ،دیگیر
اهمیت چن انی به بودجة متوازن داده نمیشود ،بلکه کسر بودجة دولت در مواجهه با رکود
اهمیت خاصی پی ا میکن  ،زیرا کسری در حسابهیای دولتیی مییتوانی انگییزهای بیرای
بهبود وضییت اقتصادی باش  .از طرف دیگر ،از نظر پولگراییان (فریی من1982 ،1968 ،3؛
کی لن و پرسکات )1977 ،4اثر سیاستهای مالی بسیار ناچیز و گذراست .از دی گاه آنیان،
سیاست مالی میتوان درآم و اشتغال را افزایش ده  ،اما همیشه بیا افیزایش تقاضیا بیرای
پول بهمنظور انجام میامالت همراه است .اکنون برای بازگردان ن تیادل در بیازار پیول بایی
نرخ بهره افزایش یاب  .اما افزایش نرخ بهره کاهش سرمایهگذاری را در پی دارد و در نتیجیه
مق ار تقاضای کل دوباره کاهش مییاب  .بنابراین اثر سیاسیت میالی بیهدلییل اثیر ازدحیام
خنثی میشود و سیاست مالی اعمالش ه یا افزایش مخارج دولت تأثیری بر تولیی داخلیی
نخواه داشت (محم و همکاران .)2-1 :2009 ،5از نظر گروه دیگری از اقتصاددانان ،تیأثیر
مخارج دولت بر تولی ناخالص داخلی به نحوة انجام این مخارج بستگی دارد .چنانچیه ایین
مخارج در بخشهای تولی ی سرمایهگذاری شود ،اثری مثبیت بیر تولیی داخلیی دارد .امیا
چنانچه صرف مخارج جاری دولت شود ،به افزایش ب هی دولت و تورم منجر میشیود و در
نهایت تأثیری منفی بر تولی داخلی دارد .بهطور کلی ،اجرای سیاست میالی در بسییاری از
کشورها با مشکالت زییادی ،هماننی مشیکالت جمی آوری مالییات ،موانی دسترسیی بیه
سرمایههای خارجی و غیره مواجه است .مشکالت ذکرش ه دولتها را به سمت انتشار پیول
میده که تیورمزا بیودن آن
برای تأمین مالی مخارج خود بهعنوان سادهترین راهکار سوق 

 .1نظریة عمومی اشتغال ،نرخ بهره و پول
2. Keynes
3. Friedman
4. Kydland and Prescott
5. Muhammad, S. D., Wasti, S. K. A., Hussain, A., & Lal, I.
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ثابت ش ه است .بنابراین استفاده از سیاست مخارج دولتی عالوهبر تأثیر بر تولی مییتوانی
بر تورم نیز تأثیر داشته باش (قورقیان تیاپولوس و تسیامیس 119 :2010 ،1و .)126-115
گروه دیگری از اقتصاددانان نیز بر این باورن که کل مخارج دولتی ،صرف نظر از نوع جاری
یا عمرانی آن ،اثر زیانباری برای اقتصاد دارد .از نظر ایشان سیاسیتگیذاری متمرکیز ،نبیود
انگیزة سودجویی در فیالیت دولت ،و توجیه بیه مییارهیایی ماننی رفیاه شیهرون ان سیبب
میشود که اشتغال ایجادشی ه از سیوی دولیت در فراینی تولیی همیواره کمتیر از بخیش
خصوصی باش  .بنابراین به نظر این گروه ،هر گونه افزایش در مخارج دولتی به کاهش رش
کل اقتصاد میانجام  .از نظر پژوهشگران دیگر ،فیالیت دولت ممکن است تولی و انباشیت
2
سرمایة بخش خصوصی را کنار بزن و سبب اثر جایگزینی جبری شیود .کوسیکال و وییرن
( )2000نشان دادن کیه چگونیه افیزایش تقاضیای دولیت بیرای نییروی کیار بیه افیزایش
دستمزدهای حقیقیی منجیر خواهی شی و در نتیجیه بیر اشیتغال بخیش خصوصیی اثیر
جایگزینی جبری به جا خواه گذاشت (حسینی و همکاران.)39 :1387 ،
با توجه به مناقشات نظری ذکرش ه بین اقتصیاددانان از یی طیرف و نقیش مهیم و
اساسی مخارج دولت در اقتصاد ایران از طرف دیگر ،در این مقاله با تقسیمبنی ی مخیارج
دولت به مخارج جاری و مخارج عمرانی ،رابطیه و جهیت ارتبیا بیین مخیارج جیاری و
عمرانی کشور در کوتاهم ت و بلن م ت با تولی ناخالص داخلیی بیا اسیتفاده از رهیافیت
آزمون کرانهها 3و الگوی خودبازگشتی با وقفههای توزییی )ARDL( 4بررسیی میی شیود.
بهطور مشخص این مقاله با استفاده از روشهای اقتصادسنجی مذکور در پیی پاسیخ بیه
پرسشهای زیر است:
آیا بین مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت با تولی ناخالص داخلی در کوتاهمی ت و
بلن م ت رابطه وجود دارد؟ در صورت وجود رابطه نوع و جهت ارتبا بین مخارج جاری
و عمرانی دولت با تولی ناخالص داخلی چگونه است؟
در ادامة این مقاله و در بخش دوم ،مبانی نظری؛ در بخش سیوم ،پیشیینة مطالییات
1. Georgantopoulos, A., Tsamis ,A
2. Koskela and Viren
3. Bounds Test Approach
4. Autoregressive Distributed Lag
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انجامگرفته؛ در بخش چهیارم ،میرفیی می ل و روش انجیام تحقییق؛ در بخیش پینجم،
یافتههای تجربی تحقیق و در بخش ششم ،نتیجهگیری ارائه ش ه است.
مبانی نظري
 .1نظریۀ کينز

کینز در پاسخ به شرایط رکود اقتصادی سالهای  ،1932-1929که جهان سیرمایهداری
را فرا گرفته بود ،در سال  1936نظریة خود را برای تب یل رکود اقتصادی به رونیق ارائیه
داد .در طول سالهای رکود بزرگ درآم ملی آمریکا از  87میلیارد دالر در سیال 1930
با تنزل پیاپی پس از چهار سال به ح ود  39میلیارد دالر در سال  1933رسی  .طی این
چهار سال سطح زن گی به بیست سال قبل برگشته بیود و تولیی ناخیالص ملیی یکبیاره
نصف ش ه بود .بر خالف نظریة آدام اسمیت ،امی ی به سازوکار خودتنظیمی بازار وجود
ن اشت .در این زمان کینز در نظریة خود ایرادهای زیر را بر نظریة خودتنظیمی اسیمیت
وارد کرد:
نخست اینکه اقتصادی که دچار رکود ش ه ،ممکن است در همیان وضیییت بمانی  ،زییرا
هیچ عامل درونی در زمان رکود وجود ن ارد که اقتصیاد را نجیات دهی  .دوم اینکیه پیشیرفت
اقتصاد به سرمایهگذاری بستگی دارد که اولین منبی تیأمین میالی آن پیسانی ازهای میردم
است .حال اگر بهدلیل شرایط رکودی حاکم ،بنگاههای اقتصادی تمایلی بیه سیرمایهگیذاری و
استفاده از پسان ازهای مردم ن اشته باشن  ،حرکت مارپیچی انقباضی اقتصاد به سمت رکیود
تش ی می شود .کینز با بررسی وض وخیم اقتصادی ،راهحل را دخالت دولت بیان کیرد؛ زییرا
نظریة عمومی بهروشنی خاطرنشان میکرد که فاجیهای که بیه آمریکیا ،و در واقی بیه تمیام
دنیای غرب ،روی آورده است ،فقط بهدلیل کیافی نبیودن سیرمایهگیذاری اسیت و ازایینروی
درمان آن نیز کامالً روشن است .اگر مؤسسیة خصوصیی قیادر نباشی طیر مهمیی را بیرای
سرمایهگذاری به اجرا درآورد ،دولت بای به بهترین وجه ممکن جای آن را پر کنی (مشییری،
 .)15-14 :1381از دهة 1940م به بی  ،درست بی از جنگ جهیانی دوم ،دخالیت دولیت در
اقتصاد و سرمایهگذاریهای گوناگون اجتماعی ،زیربنیایی ،نظیامی و غییره ،متی اول شی  .بیر
خالف مکتب کالسیی  ،کیه نظرییهپیردازان آن دخالیت دولیت را فقیط در حی نظیارت بیر

کاوشی در زمينۀ تأثير مخارج جاري و عمرانی دولت بر توليد ...

331

فیالیتهای اقتصادی قبول داشتن  ،از نظر کینز نظام بازار م ام در مییر بییثبیاتی میزمن
است و نمیتوان بهرهبرداری کامل از صنای مول جامیه را تضمین کن  .همچنین کینز بییان
میکن که نظام بازار اساساً وقتی خوب عمل میکن که بخیت ییار باشی  .چنیین نظیامی در
شرایط مساع میتوان به دستاوردهای تولی ی چشمگیری برس  ،اما بیثباتی جیز سرشیت
آن است .بنابراین دولتها مسئولیت تنظیم و ارشاد اقتصاد را بر عه ه میگیرن تا بیازار همیة
توان خود را ظاهر کن  .یافتههای کینز به مییزان زییادی در ان یشیه و خیطمشیی اقتصیادی
کشورهای سرمایهداری هضم ش و اجرای آنها در عمل یکی از عوامل مهمیی بیود کیه ثبیات
زیادی برای اقتصاد این کشورها در سالهای پس از جنگ جهانی دوم بیه ارمغیان آورد .کینیز
مانن فردری لیست 1و برخی از کالسیی هیای ج یی  ،لیزوم دخالیت دولیت در اقتصیاد را
بهدلیل فق ان سازوکار خود تیادلی اقتصاد مطر کرد و دخالت دولیت در دورههیای کسیادی
برای پشت سر گذاشتن بحران اقتصیادی را ضیرورتی حییاتی مییدانی  .بیرای وی اینکیه در
بلن م ت در اثر بهکارگیری این سیاست چه بر سر اقتصاد خواه آم  ،مسئلة مهمیی نیسیت.
او دربارة اقتصادی که در حال نابودی است میان یشی و برای رهایی آن از مرگ راهحل ارائیه
میکرد (گرین وال و استیگلیتز .)121-119 :1987 ،2اقتصاددانان بی ی ضیف نظرییة کینیز
را توجه بیش از ان ازه به کوتاهم ت تشخیص دادن و سییی کردنی در چیارچوب می لهیای
رش این ضیف را برطرف و اثر دخالت دولت در اقتصاد را تحلییل کننی کیه در بخیش بیی
بهطور خالصه به آن میپردازیم.
 .2مدلهاي رشد درونزا

در تقسیمبن ی ای کلی م لهای رش را به دو دستة برونزا و درونزا تقسیم مییکننی .
نماد اولیه و اصلی م لهای رش برونزا م ل رش سولو است که چن ان مورد توجیه میا
3
نیست ،اما هنوز نقش دولت در آن حائز اهمیت است.
از اواسط دهة  1980به بی  ،مطالییة می لهیای رشی اقتصیادی بیا کارهیای رومیر
( )1986و لوکاس ( )1988پیشرفتی ج ی را تجربه کرد و در جهتهای مختلفی بسیط
1. Frederick List
2. Greenwald And Stiglitz

 .3برای آشنایی با م ل رش سولو به مقالة آکسینلی و بیردا ( )2007مراجیه کنی .
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داده ش  .انگیزة اصلی این تحقیقات مشخص کردن عوامل رش بلن م ت اقتصادی بیود.
برای درک بیشتر (رش بلن م ت اقتصادی) بای مح ودیت های م لهای رشی بیرونزا،
که در آن نرخ رش سرانة بلن م ت ثابت فر ش ه بود ،کنار گذاشته میش .
در این نوع م لها تکنولوژی پیشرفته ناشی از عملکرد فیالیتهای تحقییق و توسییة
بنگاه است که بنگاههای موجود به منظور حفظ سهم سود خود از بازار مخیارج تحقییق و
توسیه را قبول میکنن  .در این م لها رش بلن م ت تحیت تیأثیر فیالییتهیای دولیت
مانن حمایتهای یارانهای یا اعمال تخفیف مالیاتی برای بخشهای منتخیب ،حماییت از
حق اختراع ،تییین شرایط برخورداری از خ مات حمایتی دولت ،حمایت عقالییی دولیت
از حقوق دارایی ،مقررات تجارت بین المللی ،و نظارت همیشگی دولت بر بازارهیای میالی
قرار دارد .بنابراین دولت ق رت بالقوة بزرگی برای تأثیر مثبت یا منفی بر روی نرخ رشی
بلن م ت دارد.
یکی از الگوهای میروف در زمینة ورود مخارج دولت به تاب تولی م ل بیارو ()1990
است .بارو ح اکثرسازی مطلوبیت خانوارها را با استفاده از تاب زیر در نظر میگیرد:
() 1

U   u c e  pt dt
w

o

در رابطة باال  cمصرف هر فرد و نرخ ثابت ترجیح زمانی اسیت .تیاب مطلوبییت در
رابطة باال بهصورت زیر تیریف میشود:
() 2

 c 1  1
U c   

 1  

در رابطة باال  -کشش ثابت تاب مطلوبیت نهایی است.
حال چنانچه ارزش فیلی مطلوبیت ،مطابق میادلة  ،1ح اکثر شود ،نرخ رش مصیرف
در هر نقطه از زمان طبق میادلة  3بهدست میآی :
() 3

c 1
 . f    
c 

که در میادلة  f  ،3همان تولی نهایی سرمایه است .از سیویی هیر خیانوار تولی کننی ه
دارای تاب تولی ی به شکل زیر است:
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y  Ak

() 4

در رابطة  y ،4تولی هر کارگر و  kسرمایة هیر کیارگر اسیت .بنیابراین تولیی نهیایی
سرمایه نیز همان  Aاست .از آنجا که  ، f   Aمیادلة  3بهصورت زیر نوشته میشود:
c 1
 . A   
c 

() 5



که در میادلة   ،5نرخ رش مصرف سرانه است.
از نظر بارو خ مات دولت نقشی مهم در تاب تولیی بخیش خصوصیی دارد ،بنیابراین
مخارج دولت بای بهصورت ی نهاده وارد تاب تولی شود .در نتیجه می لی کیه بیارو در
نظر میگیرد ،م ل تی یلیافتة  AKاست که مخارج دولت نیز وارد این م ل ش ه اسیت،
بهنحوی که تولی سرانة هر کارگر تابیی از نهادههای سرمایة سرانة هیر کیارگر و مخیارج
دولتی سرانه است و تاب تولی نیز ی تاب تولی کاب داگالس است.
   k , g 

() 6
حال با فر

یا بهعبارتی دیگر

  Ak  g 

بازدهی ثابت نسبت به مقیاس ،تاب تولی بهصورت زیر بازنویسی میشود:
g 

k 

  k . 

() 7
در رابطة باال فر
برقرار است.

یا بهعبارتی دیگر

  Ak  g 1

میشود که شرایط مرتبیة اول و دوم حی اکثر کیردن تیاب تولیی

مروري بر مطالعات تجربی
 .1مطالعات داخلی

حسینی و همکاران ( )1387با استفاده از دادههای سیالیانة دورة زمیانی  1383-1357و
با بهکارگیری سیستم میادالت همزمان و م ل رش بارو به بررسی تأثیر اجیزای مخیارج
دولت بر رش اقتصادی ایران پرداختهان  .نتایج این مطالیه نشان می ده کیه در اقتصیاد
ایران کل مخارج بودجة عمومی دولت اثر مثبت و مینیاداری بیر رشی اقتصیادی داشیته
است ،درحالیکه تفکی مخارج یادش ه به مخارج عمرانی و جاری نشاندهن ة اثر منفی
مخارج جاری و اثر مثبت مخارج عمرانی بر رش اقتصادی است.
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عرب مازار و چاالک ( )1389با استفاده از دادههای دورة زمیانی  10سیالة 1385-1375
در قالب الگوی کالن اقتصیادی و بیا بیهکیارگیری روش پوییای سیسیتمی بیه شیبیهسیازی
متغیرهای کالن و بررسی اثر مخیارج مصیرفی و عمرانیی دولیت بیر رشی اقتصیادی و سیایر
متغیرها پرداختن  .نتایج نشان میده  ،اگرچه مخیارج مصیرفی و عمرانیی بیهطیور متوسیط
سبب افزایش رش اقتصادی میشود ،این اثر برای مخارج عمرانی بیشتر بوده است .همچنیین
تأمین مالی با انتشار اسکناس رش اقتصادی را کاهش میده .
مج زاده طباطبایی و نیمتاللهی ( )1389با استفاده از دادههای دورة زمانی -1346
 1385و با بهکارگیری م ل تصحیح خطای برداری به بررسی تیأثیر مخیارج واقییی کیل
دولت و حجم واقیی پول در گردش بر تولی ناخالص داخلی ایران پرداختهان  .نتایج ایین
تحقیق گویای این است که مخارج واقیی کل دولت و حجیم واقییی پیول در گیردش در
بلن م ت تأثیر مثبت و میناداری بر تولیی ناخیالص داخلیی واقییی دارنی  ،درحیالیکیه
مخارج سرمایهگذاری و انتقالی واقیی دولت اثر مثبت و مخارج مصرفی واقیی دولیت اثیر
منفی بر تولی ناخالص داخلی واقیی در بلن م ت دارد.
ابونوری و همکاران ( )1389بیا اسیتفاده از دادههیای فصیلی  1373:2-1385:1و بیا
بهکارگیری روش خودرگرسیون برداری به بررسی اثرهیای ابزارهیای سیاسیت میالی بیر
متغیرهای کالن اقتصاد ایران پرداختن  .نتایج نشان داد که مق ار مالیات مخارج جاری و
عمرانی تأثیر مثبت ،و نرخ بهرة حقیقی اثر منفی بر تولی ناخالص داخلیی دارد .مخیارج
عمرانی سهم ان کی در ایجاد نوسانات سرمایهگذاری دارد .با توجه به سهم زییاد مخیارج
جاری و درآم مالیاتی در ایجیاد نوسیانات تولیی ناخیالص داخلیی ،اسیتفاده از مخیارج
عمرانی بهمنزلة اهرم سیاستگذاری مالی بر مخارج جاری و درآم های مالییاتی تیرجیح
داده میشود.
سی ی و همکاران ( )1389با بهکارگیری روش ح اقل مربیات میمولی و در چیارچوب
م ل رش بارو به بررسی رابطة مخارج دولت و رشی اقتصیادی در اییران پرداختنی  .نتیایج
تحقیق آنها نشان داد که تأثیر متغیر نسبت مخارج سرمایهگذاری دولت به تولیی ناخیالص
داخلی بر نرخ رش تولی ناخالص داخلی سرانه در مقادیر کوچ مثبت و در مقادیر بیزرگ
منفی است .ب ین ترتیب ،این فرضیه که اثر مخیارج دولتیی بیر رشی اقتصیادی تیا دامنیة
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خاصی مثبت و پس از آن منفیی اسیت ،تأییی مییشیود .همچنیین سیهم بهینیة مخیارج
سرمایهگذاری دولت از تولی ناخالص ملی تقریباً برابر با  9/6درص است.
رهبر و سرگلزایی ( )1390بیا اسیتفاده از دادههیای اییران طیی دورة زمیانی -1363
 1386و با استفاده از روش خودرگرسیون بیرداری و روش خودرگرسییون بیا وقفیههیای
توزییی به بررسی اثر سیاستهای مالی بر رش و فقر پرداختن  .محققان در این مطالییه
به این نتیجه رسی ن که مالیات و مخارج مصرفی تأثیری منفی بر رش دارد ،اما مخیارج
عمرانی دولت موجب رش اقتصادی میشود.
لطفیلیپور و همکاران ( )1391بیا اسیتفاده از دادههیای دورة زمیانی  1388-1346و بیا
بهکارگیری روش خودرگرسیون با وقفههای توزییی به بررسی مخارج دولت بیر رشی بخیش
کشاورزی و کل اقتصاد پرداختن  .نتایج این تحقیق گوییای آن اسیت کیه متغیرهیای نسیبت
مخارج سرمایه گذاری بخش دولتی و بخش خصوصی به تولی ناخیالص ملیی در بلن می ت و
کوتاهم ت تأثیری مثبت بر رش اقتصادی دارنی  .امیا متغیرهیای مجیازی انقیالب ،جنیگ ،و
شییوک تییأثیر منفییی بییر رشی اقتصییادی دارنی  .امییا در کوتییاهمی ت متغیییر نسییبت مخییارج
سرمایهگذاری بخش خصوصی به تولی ناخالص ملی اثر میناداری بر رش اقتصادی ن ارد.
صمیمی و همکاران ( )1392با استفاده از دادههای استانی ایران طی دورة زمیانی -1379
 1387و با استفاده از روش گشتاورهای تیمیمیافته به بررسی میزان اثرگذاری سیاسیتهیای
مالی بر رشی اقتصیادی پرداختنی  .محققیان در ایین مطالییه بیه ایین نتیجیه رسیی ن کیه
تأثیرپذیری تولی ناخالص داخلی از مخارج سرمایهگذاری دولت نسیبت بیه مخیارج مصیرفی
دولت بیشتر است و ضریب تکاثر سیاست مالی در بلن م ت نسبت به کوتیاهمی ت بیزرگتیر
است ،همچنین ضریب تکاثر مخارج دولت نسبت به مالیاتها بزرگتر است.
حی ری و سیی پور ( )1393با استفاده از دادههیای اییران طیی دورة زمیانی -1370
 1389با استفاده از الگوی تیادل عمومی پویای تصادفی ( )DSGEکینزینهای ج ی بیا
رویکرد بیزی نحوة تأثیر مخارج دولت بر رش اقتصادی را بررسی کردن  .نتایج نشان داد
که افزایش مالیات بر مصرف بیه کاهش تولی در کوتاهم ت منجیر مییشیود .در ضیمن
افزایش مخارج دولت موجب افزایش تولی در کوتاهمی ت و افیزایش تیورم در بلن می ت
میشود.
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صادقی ( )1393با استفاده از دادههای  57کشور عضو سازمان کنفرانس اسالمی طی
دورة زمانی  2010-1970و با استفاده از می ل رشی درونزای بیارو بیه بررسیی رابطیة
مخارج آموزشی و تأمین امنیت اجتمیاعی بیا رشی اقتصیادی پرداخیت .محقیق در ایین
مطالیه به این نتیجه رسی که مخارج آموزشی و رفاه اجتمیاعی تیأثیر مثبتیی بیر رشی
اقتصادی کشورهای مذکور دارد.
 .2مطالعات خارجی

دیوارجان 1و همکاران ( )1996با استفاده از دادههای  43کشور در حال توسیه طی دورة
زمانی  1990-1970با بهکارگیری الگوی دادههای تابلویی با اثرهیای ثابیت بیه بررسیی
رابطة بین مخارج دولت و رش اقتصادی در کشورهای در حال توسیه پرداختنی  .نتیایج
این تحقیق نشان داد که مخارج مصرفی دولت اثر مثبیت و مخیارج عمرانیی دولیت اثیر
منفی بر رش اقتصادی بلن م ت دارد.
باس 2و همکاران ( )2003با استفاده از دادههای  30کشور در حال توسیه طی دهیههیای
 1970و  1980با بهکارگیری م ل دادههای تابلویی به بررسی تأثیر مخیارج دولیت بیر رشی
اقتصادی کشورهای مذکور پرداختن  .نتایج این تحقیق نشان داد کیه مخیارج عمرانیی تیأثیر
مثبت و مخارج جاری دولت تأثیر منفی بر رشی اقتصیادی کشیورهای میذکور دارد .ایین در
حالی است که با در نظر گرفتن مح ودیت بودجه فقط مخارج سرمایهگذاری دولت در بخیش
آموزش و پرورش تأثیر مثبت و میناداری بر رش اقتصادی دارد.
گریگوریو و گوش )2009( 3با استفاده از دادههای پانزده کشور در حال توسییه طیی
دورة زمییانی  1999-1972بییا بییهکییارگیری الگییوی دادههییای تییابلویی و روش تخمییین
گشتاورهای تیمیمیافته به بررسی رابطة مخارج دولت با رش اقتصادی پرداختنی  .نتیایج
این مطالیه حاکی است که مخارج کل دولت اثری مثبت بر رش اقتصادی ایین کشیورها
دارد ،درحالیکه مخارج مصرفی دولت و مخارج سرمایهای آن بهترتیب اثرهیای مثبیت و
منفی بر رش اقتصادی دارن .
1. Devarajan
2. Bose
3. Gregoriou & Ghosh
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آل جار )2013( 1با استفاده از دادههای فصلی نیجریه طی دورة زمانی 2010-1961
با بهکارگیری م ل تصحیح خطای برداری و آزمون علیت گرنجر به بررسیی رابطیة بیین
رش اقتصادی و مخارج دولت پرداخت .نتایج نشان داد که مخارج جیاری تیأثیر منفیی و
مخارج عمرانی تأثیری مثبت بر رش اقتصادی نیجریه دارد.
ایرفان 2و همکاران ( )2013بیا اسیتفاده از دادههیای سیاالنة پاکسیتان طیی دورة زمیانی
 2010-1980با بهکارگیری م ل خودرگرسیون با وقفههای توزییی و آزمیون هیمانباشیتگی
یوهانسون به بررسی رابطة بین تورم ،مخارج دولت ،و رش اقتصاد کشور پاکسیتان پرداختنی .
محققان در این مطالیه به این نتیجه دست یافتنی کیه تیأثیر تیورم در بلنی می ت بیر رشی
اقتصادی منفی و مینادار است ،اما تأثیر این متغیر در کوتاهمی ت مینیادار نیسیت .همچنیین
تأثیر مخارج عمرانی دولت مثبت و مینادار است (هم در کوتاهم ت هیم در بلنی می ت) و بیا
وجود تأثیر مثبیت مخیارج جیاری تیأثیر ایین متغییر در بلنی می ت مینیادار نیسیت ،امیا در
کوتاهم ت تأثیر مخارج جاری مثبت و مینادار است.
تیالس و موسییولینی )2014( 3بیا اسییتفاده از دادههیای  74کشییور طیی دورة زمییانی
 2004-1974با بهکارگیری روش گشتاورهای تیمیمیافته و با استفاده از ی م ل رشی
درونزا به بررسی نحوة تأثیر مخارج عمرانی دولت (آموزش ،به اشت ،انرژی ،ارتباطات ،و
حملونقل) بر رش اقتصادی پرداختن  .محققان در این مطالیه به این نتیجه رسی ن که
مخارج عمرانی (در وضییتی که سطح ب هی دولت پایین باش ) ،تیأثیر مثبتیی بیر رشی
اقتصاد دارد ،اما چنانچه نسبت ب هی دولت به تولی ناخالص داخلی زییاد باشی  ،مخیارج
عمرانی دولت تأثیر منفی بر رش اقتصادی میگذارد.
 .3جمعبندي مطالعات انجامگرفته :رویکردهایی براي رفع کاستیهاي مطالعات داخلی

با توجه به مطالیات داخلی انجامگرفته در زمینة موضوع مقاله چنی ضییف اساسیی مشیاه ه
میشود .ازاینرو در این مطالیه سیی بر آن است که عالوهبر رف ایین نیواقص ،بیا اسیتفاده از
روشهای اقتصادسنجی مناسب ،نحوة ارتبا مخارج جاری و عمرانی دولت با تولیی ناخیالص
1. Aladejare
2. Irfan
3. Teles and Mussolini
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داخلی در کوتاهم ت و بلن م ت بررسی شود .بشتر متغیرهای اقتصادیطی زمان و با توجه بیه
تحوالت اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و  ...دچار شکست ساختاری متی دی میشون  .با توجیه
به اینکه اقتصاد ایران در دهههای گذشته در میر تغییرات ساختاری متی دی بیوده اسیت،
وجود شکستهای ساختاری در دادههای سری زمانی ایران بسییار محتمیل اسیت .از سیویی
وجود چنین شکستهایی در دادهها روابط بین متغیرها را تحت تأثیر قیرار مییدهی  .لحیا
نکردن چنین شکستهایی در برآورد م لها و بررسی روابط بین متغیرهیا احتمیال اسیتنبا
گمراهکنن ه از نتایج را در پی دارد ،که در مطالیات داخلی لحا نکردن چنین شکسیتهیایی
یکی از ضیفهای اساسی است .ازاینرو ،در مطالیة حاضیر بیرای بررسیی مانیایی متغیرهیا از
آزمون المزداین پاپل با لحا دو شکست ساختاری استفاده ش ه اسیت .سیسس متناسیب بیا
شکستهایی که در این آزمون برای متغیرها مشخص میشود ،متغیرهای موهیومی بیه می ل
اضافه میشود .با توجه به اهمیت روابط کوتاهم ت و بلن م ت در بحث سیاسیتگیذاریهیای
اقتصادی در این مطالیه از م ل خودرگرسیون با وقفههای تیوزییی اسیتفاده شی ه اسیت کیه
قابلیت برآورد روابط کوتاهم ت و بلن م ت بین متغیرها را دارد .گفتنی است کیه در برخیی از
مطالیات داخلی محققان برای لحیا شکسیتهیای سیاختاری در اقتصیاد اییران متغیرهیای
موهومی را وارد م ل کردهان  ،اما هیچ مبنای دقیقی بر نحوة ورود ایین شکسیتهیا در می ل
ارائه نکردهان و بیشتر بهصورت اختییاری و انتخیابی بیوده اسیت .در ایین مطالییه از آزمیون
المزداین پاپل برای کشف و اعمال شکسیتهیای سیاختاری بیهصیورت کیامالً درونزا بیرای
متغیرهای تحقیق استفاده میشود که روش علمیتر و قابل قبولتری است.
معرفی مدل ،دادهها ،و روش انجام تحقيق
 .1معرفی مدل

با توجه به نقش و ان ازة مخارج دولت در اقتصاد اییران ،بیرای تبییین و بیرآورد می ل از
مبانی نظری م ل ارائهش ه بهوسیلة بارو استفاده خواه ش  .مخارج دولت بهمنزلة متغیر
تأثیرگذار بر بهرهوری سرمایه وارد م ل میشود .در حقیقیت تیاب تولیی ی کیه در ایین
مطالیه استفاده میشود ،همان تاب تولی ی است که بارو در شروع تحلیلهیای خیود در
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نظر گرفته است .بنابراین در این مطالیه تاب تولی بهصورت میادلة  ،7که در باال توضیح
داده ش  ،در نظر گرفته میشود.
Y pc  AKpc 1Gpc 

() 8

در رابطة باال Ypc ،تولی سرانه A ،عامیل تکنولیوژی Kpc ،سیرمایة سیرانه ،و Gpc

مخارج دولتی سرانه است .بهمنظور خطی کردن م ل از کل م ل لگاریتم گرفته میشود
و تورم نیز بهعنوان متغیر کنترل وارد م ل میشود.
م ل1
LnYpc  0  1Lnkpc  2Lngpc  4 p
همچنین با تقسیم مخارج دولیت بیه مخیارج مصیرفی و مخیارج عمرانیی می ل  1را
بهصورت زیر بازنویسی میکنیم:
م ل2
LnYpc  0  1Lnkpc  2Lngc pc  3 p
م ل3
LnYpc  1  4 Lnkpc  5 Lngk pc  6 p
در رابطة باال  gcpcمخارج جاری سرانة دولت و  gKpcمخارج عمرانیی سیرانة دولیت
است .گفتنی است که بهمنظیور ایجیاد نشی ن مشیکل هیمخطیی در می ل و همچنیین
بهمنظور ع م کاهش درجیة آزادی در دو می ل بیاال از آوردن هیر دو مخیارج مصیرفی و
عمرانی دولت در ی م ل خودداری ش ه و م لهای تحقیق به شکل می لهیای  2و 3
تصریح ش ن  ،تا به بررسی نحوة ارتبا بین مخارج دولیت (جیاری و عمرانیی) بیا تولیی
ناخالص داخلی در کوتاهم ت و بلن م ت پرداخته شود.
 .2دادههاي تحقيق

تمامی دادههای ایین مطالییه از بانی مرکیزی ،بانی اطالعیات ،سیریهیای زمیانی ،و
نماگرهای اقتصادی گردآوری ش هان  .دادههای این تحقیق سیاالنه انی و در بیازة زمیانی
 1393-1346انتخاب ش هان  .همچنین تمامی متغیرهای تحقیق بیه قیمیت پاییة سیال
 1376است.
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 .3روش انجام تحقيق

بهمنظور برآورد م لهای تحقیق ابت ا مانایی متغیرهای استفاده ش ه بررسی میشود .بیه
این منظور ابت ا با استفاده از آزمون دیکی فیولر تیمییمیافتیه ،1آزمیون  ،kpssو آزمیون
المزداین پاپل ( )1997درجة جمیی متغیرهیا بررسیی مییشیود (گفتنیی اسیت کیه بیا
استفاده از آزمون المزداین پاپل نقا شکست متغیرها نیز مشخص میشود).
پسران و همکاران بهمنظور بررسی وجود رابطة بلن م ت میان متغیرها در چیارچوب
رهیافت آزمون کرانهها پنج حالت را میرفی کردهان که در پژوهش حاضر حالت سیوم بیا
عر از مب أ نامقی و ب ون رون  ،2حالت چهارم با عر از مب أ نامقی و رون مقیی ،3
و حالت پنجم با عر از مب أ نامقی و رون نامقی  ،4که بیشترین مطابقت را با واقییات
و دادههای اقتصادی دارن (پسران و همکاران ،)312-311 :2001 ،استفاده شی ه اسیت.
شکل جبری سناریوهای مذکور برای میادلة  2بهصورت زیر است:
ی حالت سوم :با عر از مب أ نامقی و ب ون رون :
n

n

n

k 0

k 0

k 0

LnY pct  0  k LnY pct k   Ø k Lnkpct k    k Lng c pc (t k ) 

() 9

pt  k 1LnY pct 1   2 Lnkpct 1   3 Lng c pc (t 1)   5 pt 1 S i DU i  u t

n

k


k 0

ـ حالت چهارم :با عرض از مبدأ نامقيد و روند محدود:
n

n

LnY pct  1    k LnY pc t  k    k Lnkpc t  k 
k 0

k 0

Lng c pc (t  k )   k pt  k   1  LnY pc t 1  lnypc .t  
n

()10

k 0

n

k


k 0

 2  lnkpct 1  lnkpc .t    3 (lngpc (t 1)  lngcpc .t ) 
 5  pt 1   p .t   S i DU i  u t

1. Augmented Dickey Fuller
2. Unrestricted Intercept; No Trend
3. Unrestricted Intercept; Restricted Trend
4. Unrestricted Intercept; Unrestricted Trend
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ی حالت پنجم :با عر
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از مب أ نامقی و رون نامح ود:
n

n

n

k 0

k 0

k 0

lnY pct  2  t  bk lnypct  k  c k lnkpct k  d k lng c pc (t k ) 

()11

pt  k   5 lnypct 1   6 lnkpct 1   7 lng c pc (t 1)   9 pt 1  S i DU i  u t

n

k

f
k 0

 :SiDUiنشاندهن ة متغیرهای موهومی استفادهش ه در م ل است.
نتایج حاصل از این حالتها مقادیری از  Fرا ،بهمنظور بررسی فرضیة صفر مبنی بر وجیود
رابطة بلن م ت میان متغیرها ،ارائه میده که با مقادیر بحرانی محاسبهش ه از سوی ناراییان
( )2005مقایسه میشون  .درصورتیکه مق ار محاسبهش ة  Fپایینتیر از مقی ار کرانیة پیایین
قرار گیرد ،فرضیة صفر مبنی بر نبود رابطة بلن م ت میان متغیرها رد نمیشود .درصورتیکیه
مق ار محاسبهش ة  Fباالتر از کرانة باال قرار گیرد ،فرضیة صفر رد میشیود کیه بییانگر وجیود
رابطة بلن م ت میان متغیرهاست .چنانچه مق ار محاسبهشی ة  Fبیین دو کرانیه قیرار گییرد،
رهیافت آزمون کرانهها قادر به تییین وجود یا نبود رابطة بلنی می ت مییان متغیرهیای میورد
مطالیه نیست.
در گام بی ی ،در صورت وجود رابطة بلن م ت میان متغیرهای میورد مطالییه ،می ل
خودرگرسیونی با وقفههای توزییی ( )ARDLبهمنظور تییین ضرایب بلن م ت متغیرهیا
تخمین زده میشود ARDL .شرطی برای میادلة  1بهصورت زیر تصریح میشود:
p

p

p

i 1

i 1

i 1

LnY pct  0   1LnY pct i   2Lnkpc t i   3 Lng c pc (t i ) 

()12

 ut

p

t i

 p
5

i 1

در نهایت ،بهمنظور بهدست آوردن ضرایب کوتاهم ت و تییین سرعت تی یل انحیراف
از تیادل میادله  ECMتخمین زده میشود .ضریب تی یل 1تصحیح خطا در ایین میادلیه
بیانگر سرعت تی یل انحراف از تیادل بلن م ت در هر دوره است .الگوی تصحیح خطیای
مربو به میادله بهصورت زیر تصریح میشود:
1. Adjustment Effect
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p

p

LnY pct   0   1LnY pct  n    2 Lnkpct  n 
n 1

()13

n 1

p

pc (t  n )    5 pt  n  ecm t 1
n 1

p

c

  Lng
3

n 1

یافتهها
 .1ویژگی دادهها :مانایی 1و شکست ساختاري

با توجه به ج ول  ،1براساس آزمون دیکی فولر تیمییمیافتیه ،تمیامی متغیرهیای میورد
استفاده در مطالیة انباشته از درجة ی هستن ؛ ایین در حیالی اسیت کیه طبیق آزمیون
 ،kpssبهجز متغیر لگاریتم مخارج عمرانی دولتی ( ،)Lngkpcکه انباشیته از درجیة صیفر
است ،بقیة متغیرها انباشته از درجة ی هستن  .اما از آنجیا کیه وجیود ریشیة واحی در
متغیرهای مورد بررسی ممکن است بهدلیل لحا نکردن شکست ساختاری در رون ایین
متغیرها بوده باش (پرون)385-335 :1997 ،؛ از آزمون ریشة واح با لحا دو شکسیت
ساختاری درونزای المزداین و پاپل ( )1997استفاده ش ه است .با توجه به نتایج ج ول
 2مشاه ه میشود که تمامی متغیرهای استفادهش ه در م ل بیی از لحیا دو شکسیت
درونزا مانا ش هان .
جدول  .1آزمونهاي ریشۀ واحد
آزمون دیکی فولر تعميمیافته

آزمون KPSS

آزمون المزداین پاپل

درجة انباشتگی
(Ι)1
(Ι)1
(Ι)1
(Ι)1
(Ι)1

درجة انباشتگی
(Ι)1
(Ι)1
(Ι)1
(Ι)0
(Ι)1

درجة انباشتگی
(Ι)0
(Ι)0
(Ι)0
(Ι)0
(Ι)0

متغیر
Lnypc
Lnkpc
Lngcpc
lngkpc
p

مأخذ :نتایج تحقیق

1. Stationary
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جدول  .2نقاط شکست متغيرهاي مورد تحقيق بر مبناي آزمون المزداین پاپل
شکست اول

شکست دوم

متغير

1357
1353
1352
1352
1352
1352

1381
1373
1374
1372
1372
1372

Lnypc
Lnkpc
P
Lngcpc
lngkpc
Lngpc

مأخذ :نتایج تحقیق

نمودار  .1مخارج جاري و عمرانی سرانۀ ایران طی دورۀ 1393-1346
مأخذ :دادههاي بانک مرکزي

با توجه به نمودار  ،1که مربو به رون مخیارج جیاری و عمرانیی دولیت در اقتصیاد
ایران است ،مشاه ه میشود که بین سالهای  1352تیا  1357مخیارج دولیت افیزایش
یافته است که بیشترین رش مخارج دولیت طیی دورة میورد بررسیی بیه بیازة ذکرشی ه
مربو میشود .مالحظه میشود که افزایش مخارج ذکرش ه کامالً بیه درآمی های نفتیی
بستگی دارد و با نوسانات درآم های نفتی نوسان میکن  .دورة رونیق درآمی های نفتیی
بین سالهای  1352تا  1357دوره ای استثنایی در تاریخ اقتصادی کشور است ،زیرا طی
چن ماه درآم های دولت از صادرات نفت خام چهاربرابر شی  .در دورة میذکور ،بیهدلییل

تحقيقات اقتصادي  /دورۀ  ،51شمارۀ  ،2تابستان 1395

344

افزایش ناگهانی و زیاد درآم های نفتی ،سیهم دولیت از تولیی ناخیالص داخلیی بیه 42
درص رسی (گفتنی است که با توجه به نتایج ج ول  2مخارج جیاری و عمرانیی دولیت
در اقتصاد ایران در سالهای  1352و  1372شکستهای ساختاری دارن ).
 .2نتایج تخمين مدلهاي  2و  ،3نحوۀ ارتباط بين توليـد ناخـالص داخلـی و مخـارج
جاري و عمرانی دولت

با توجه به نتایج آزمون کرانهها در ج ول  3مقادیر  Fمحاسیبهشی ه در هیر سیه حالیت
سوم ،چهارم و پنجم در هر دو م ل  2و  3بزرگتر از کرانة بحرانیی باالسیت کیه بییانگر
رابطة بلن م ت میان متغیرهاست.
گفتنی است که هر دو متغیر موهومی استفادهش ه در م لهای  2و  3بیر مبنیای آزمیون
المزداین پاپل وارد می ل شی ن  .اولیین متغییر موهیومی  du72اسیت کیه بییانگر مشیکالت
ایجادش ه پس از برنامة تی یل اقتصادی و نبود برنامة توسیة کشور بین سیالهیای  1372تیا
 1374است .پس از پایان برنامة اول در  29اسیفن  1372بیهدلییل بیروز تحیوالت ناشیی از
اجرای آن ،که قابل پذیرش از طرف عامة مردم و اغلیب کارشناسیان اقتصیادی نبیود ،برنامیة
بی ی با تأخیر دوساله تهیه و اجرا ش  .با توجه به آزمون المزداین پاپیل در جی ول  2تمیامی
متغیرهای تحقیق (بهجز تولی ناخالص داخلی سرانه) بین سالهای  1372تا  1374شکسیت
ساختاری اول یا دوم دارن  .همچنین متغیر موهومی سال  1352بهدلیل شکسیت سیاختاری
در مخارج دولت و تورم ،تشکیل سرمایة ثابت ناخالص داخلی به می ل اضیافه شی کیه علیت
اصلی چنین شکست ساختاری به شوک نفتی  1352برمیگردد.
جدول  .3نتایج آزمون کرانهها
آمارۀ F
حالت پنجم
***5/85
***7/06

حالت چهارم
***

4/50
***5/35

حالت سوم
***

5/22
*5/92

معادله
)flnypc (lnkpc, lngcpc, p, d52, d72
)flnypc (lnkpc, lngkpc, p, d52, d72

***؛ **؛ * :بهترتیب سطو میناداری  ،5 ،1و  10درص است.
 ،d72متغیر موهومی سالهای  1372تا  1374و  ،d52متغیر موهومی شوک نفتی
مأخذ :نتایج تحقیق
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در مرحلة بی  ،پس از اطمینان از وجود رابطة بلن می ت بیین متغیرهیای میورد بررسیی،
مق ی ار ضییرایب بلن م ی ت بییین متغیرهییا بییا اسییتفاده از  ARDLشییرطی ب یهدسییتآم ی ه از
) ARDL(1,2,1,0برای م ل های  2و  3تخمین زده ش ه است .نتایج تخمینی می ل میذکور
در ج ول  4گزارش ش ه است .گفتنی است کیه می ل اول بیا حی اکثر یی و می ل دوم بیا
ح اکثر دو وقفه براساس مییار  SBCانتخاب ش هان .
براساس نتایج ج ول  4مخارج جاری و عمرانی دولت تأثیر مثبیت و مینیاداری بیر تولیی
ناخالص داخلی در دورة مورد بررسی دارد .از سویی دیگر تشکیل سیرمایة ثابیت نییز مطیابق
انتظار تأثیر مثبت و میناداری بر تولی ناخالص داخلی در هیر دو می ل دارد .از طرفیی تیورم
تأثیر منفی و میناداری بر تولی ناخالص داخلی در بلن م ت در اقتصاد ایران دارد کیه نتیجیة
حاصلش ه مطابق انتظار است .همچنین متغییر موهیومی  d52ییا متغییر موهیومی افیزایش
همزمان درآم های نفتی ،مخارج دولت و تورم ،در دورة مورد بررسی ،تأثیر منفی و مینیاداری
بر تولی سرانة کشور در هر دو م ل دارد .از این منظر اگرچه خیود مخیارج جیاری و عمرانیی
دولت تأثیر مثبت و میناداری بر تولیی ناخیالص داخلیی سیرانه دارد ،چنانچیه ایین افیزایش
مخارج همراه با افزایش تورم در کشور باش  ،تأثیری منفی بیر تولیی ناخیالص داخلیی سیرانه
دارد .با توجه به ضریب متغییر موهیومی  ،d72تیأثیر مثبیت و مینیادار قطی برنامیة تیی یل
اقتصادی بین سالهای  1372تا  1374مشاه ه میشود.
جدول  .4ضرایب بلندمدت ،متغير وابستۀ LnYPC

متغير
lnkpc
lngcpc
lngkpc
p
D52
d72
c
t

مدل 2

مدل 3

)ARDL(1,2,1,0
** 0/690
()2/16
**
0/241
()2/18

)ARDL(1,2,1,0
** 0/791
()2/13

()-2/16
()-2/44
()3/17
()2/41
()3/15

** -0/771
** -0/047
*** 0/049
** 0/748
*** 0/570

()3/15
()-2/13
()-3/08
()2/09
()2/15
()2/11

***؛ **؛ * :بهترتیب سطو میناداری  ،5 ،1و  10درص است.
مأخذ :نتایج تحقیق

** 0/483
** -0/819
*** -0/020
** 0/069
** 3/35
** 0/248
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در نهایت ،بهمنظور بهدست آوردن ضرایب کوتاهم ت و ضریب سرعت تی یل انحراف
از تیادل بلن م ت ،الگوی تصحیح خطا براساس مییار  SBCبرای هر دو م ل مورد تحقیق
تخمین زده ش ه ،که نتایج آن در ج ول  5گزارش ش ه است.
با توجه به نتایج ج ول  ،5مخارج جاری و عمرانی دولت در کوتاهم ت تیأثیر مثبتیی
بر تولی ناخالص داخلی دارد ،اما مق ار این تأثیر از لحا آماری مینادار نیسیت .یکیی از
نکات جالب توجه در نتایج ج ول  5تأثیر منفی و مینادار مخارج جاری و عمرانی دولیت
پس از ی دوره تأخیر است .در حقیقت آثار منفی مخارج دولت پس از ی دوره تیأخیر
(بهعلت آثار تورمی خود) در اقتصاد ایران ظیاهر مییشیود .ضیریب برآوردشی ة تشیکیل
سرمایة ثابت ناخالص داخلی مثبت و مینادار است که مطابق انتظار است .از سوی دیگیر،
همانن نتایج حاصلش ه در بلن م ت تورم در کوتاهمی ت تیأثیر منفیی و مینیاداری بیر
تولی ناخالص داخلیی دارد .هماننی نتیایج دورة بلن می ت در کوتیاهمی ت نییز متغییر
موهومی افزایش درآم های نفتی ،مخارج دولت و تورم ( ،)d52تیأثیر منفیی و مینیاداری
بر تولی سرانه دارد .مالحظه میشود که قطی برنامیة تیی یل اقتصیادی و نبیود برنامیة
توسیة کشور بین سالهای  1372تا  1374تأثیر مثبتیی بیر تولیی ناخیالص داخلیی در
کوتاهم ت داشته و با توجه به ضیریب تصیحیح خطیا () ،)ecm(-1کیه از لحیا آمیاری
منفی و مینیدار است ،میتوان سرعت متوسط رف ع م تییادل کوتیاهمی ت بیه سیمت
تیادل بلن م ت در م ل  2نسبت به م ل  3را مشاه ه کرد .بهعبارت دیگر ،در می ل ،2
هر سال (دوره) تقریباً  34درص انحراف از تیادل بلن م ت رف میشود؛ درحالیکه ایین
رقم برای م ل  3تقریباً برابر با  37درص اسیت .بیه بییان دیگیر ،در صیورت انحیراف از
تیادل بلن م ت تقریباً پس از گذشت سه سال هیر دو می ل بیه تییادل بلن می ت خیود
میرسن .
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جدول  .5ضرایب کوتاهمدت ،متغير وابستۀ LnYPC

متغير
ΔlnkPC
Δlngcpc
Δlngkpc
)lngcpc(-1
)lngkpc(-1
Δp
Δd52
Δd72
Δc
Δt
)ecm(-1

مدل 2

مدل 3

)ARDL(1,2,1,0
*** 0/236
()3/61
0/198
()1/07

)ARDL(1,2,1,0
*** 0/915
()3/57
()1/22

()-2/36

** -0/291

()-3/02
()-2/16
()1/77
()2/90
()8/51
()-5/17

*** -0/399
** -0/071
* 0/034
*** 0/366
*** 0/119
*** -0/340

()-4/65
()-1/93
()-2/50
()2/42
()2/51
()2/25
()-3/09

0/350
***

-0/442
*** -0/520
** -0/047
** 0/043
*** 0/678
*** 0/723
*** -0/370

***؛ **؛ * :بهترتیب سطو میناداری  ،5 ،1و  10درص است.
مأخذ :نتایج تحقیق

بهمنظور حصول اطمینان از اعتبار و صحت نتایج م لهای برآوردشی ه ،آزمیونهیای
3
تشخیصی همبستگی سریالی ،1آزمون ناهمسانی واریانس ،2و نرمال بودن اجزای اخیالل
بررسی ش ن  .همانطورکه نتایج آزمونهای تشخیصی در ج ول  6نشیان مییدهی  ،در
الگوهای برآوردش ه ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی وجیود نی ارد و اجیزای
اخالل بهصورت نرمال توزی ش هان (در سطح  5درصی ) .همچنیین بیهمنظیور بررسیی
پای ار بودن ضرایب تخمینزدهش ه طیی زمیان در الگیوی تحیت بررسیی از مییارهیای
براون ،دوربین ،و ایوانز )1975( 4با عنوان آزمون مجمیوع مربییات انباشیت پسیمان های
عطفی ( )CUSUMQاستفاده ش ه است .در این آزمون مق ار آمارة آزمیون در مقابیل دو
کرانة بحرانی رسم میشود .درصورتیکه مق ار آمارة آزمون از این دو مق ار بحرانی خارج
نشود ،میتوان ادعا کرد که ضرایب م ل تخمیینزدهشی ه در سیطح  5درصی پای ارنی .
1. Autocorrelation
2. Heteroskedasticity
3. Normality
4. Brown, Durbin, Evans
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همانطورکه در نمودارهای  2و  3مشاه ه میشیود ،الگیوهیای برآوردشی ه در سیطح 5
درص پای ار است .بنابراین براساس نتایج آزمونهای تشخیصی و پای اری صیورتگرفتیه
میتوان از میتبر بودن نتایج اطمینان حاصل کرد.
جدول  .6آزمونهاي تشخيصی مدلهاي  2و 3
مدل 2
آزمون

آمارة آزمون

مدل 3
احتمال

همبستگی سریالی

***

1/38

0/240

ناهمسانی واریانس

*** 1/14

0/276

نرمال بودن اجزاي اخالل

*** 3/18

0/159

آمارة آزمون
***

28/695

*** 2/18
*** 2/44

احتمال
0/404
0/139
0/122

***؛ **؛ * :بهترتیب سطو میناداری  ،5 ،1و  10درص است.
مأخذ :نتایج تحقیق

نمودار  .2آزمون  ،CUSUMQمدل 2

نمودار  .3آزمون  ،CUSUMQمدل 3

 .3نتایج آزمون عليت گرنجر
جدول  .7آزمون عليت گرنجر
ECM(-1)_ t-stat
(-4/86 *** )0/000
(-3/69 *** )0/000
مأخذ :نتایج تحقیق

مدل
)flnypc(lnkPC, lngcpc , p
)flny(lnkPC, lngkpc, p
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ج ول  7نتایج آزمون علیت گرنجر را براساس م ل  VECMارائه می دهی  .مشیاه ه
میشود که احتمال مربو به آمارة  tجمله تصحیح خطا در هیر دو می ل میورد تحقییق
منفی و به لحا آماری مینادار است .بنابراین میتوان در بلن م ت وجیود رابطیة علییت
غیرمستقیم از مجموعه متغیرهای موجود در م لهای  2و  3به تولیی ناخیالص داخلیی
کشور را پذیرفت.
 .6نتيجهگيري

1

به منظور بررسی رابطة مخارج عمرانی و جاری دولت با تولی ناخالص داخلی در ایران بیا
بهکارگیری الگوی خودرگرسیون با وقفههای توزییی به بررسی تجربی روابیط بلن می ت
بین متغیرهای مورد بررسی از دادههای سالیانه طیی دورة  1393-1346پرداختیه شی ه
است .در الگوی تخمینزدهش ه تأثیر بلن م ت و کوتاهمی ت متغیرهیای مخیارج جیاری
واقیی سرانة دولت ،مخارج عمرانی واقیی سیرانة دولیت ،تیورم و تشیکیل سیرمایة ثابیت
ناخالص داخلی واقیی سرانه بر تولی ناخالص داخلی واقیی سیرانه مطالییه شی ه اسیت.
بهمنظور بررسی مانایی متغیرهای تحقیق از آزمون دیکی فولر تیمیمیافته و آزمون kpss
استفاده ش  .از آنجا که آزمونهای ذکرشی ه شکسیت سیاختاری را در متغییرهیا لحیا
نمیکنن  ،از آزمون المزداین پاپل ،کیه قیادر بیه کشیف و لحیا دو شکسیت درونزا در
دادههاست ،استفاده ش  .با توجه به این آزمون ،شکستهای ساختاری متغیرهیای می ل
مشخص ش و متناسب با این شکستها متغیرهای موهومی وارد می ل شی ن  .ابتی ا بیا
استفاده از م ل تجربی به بررسی نوع و نحوة ارتبا بین مخیارج جیاری دولیت و تولیی
ناخالص داخلی با حضور متغیرهای تأثیرگذار بر تولی ناخالص داخلی پرداخته ش  .نتایج
گویای این است که مخارج جاری دولت در بلن م ت تولیی ناخیالص داخلیی را افیزایش
میده که از لحا آماری نیز مق ار این ضریب مینادار است .درحالیکه در کوتیاهمی ت
مخارج جاری و عمرانی دولت تأثیر مثبت و غیرمیناداری بر تولی ناخالص داخلی سیرانه
دارد .یکی از نکات جالب توجه در نتایج ،تأثیر منفی و مینادار مخیارج جیاری و عمرانیی
دولت بر تولی ناخالص داخلی است که پس از ی دوره تأخیر اثر خود را آشکار می کن .
 .1این مقاله برگرفته از پایاننامة احم عزتی شورگلی به راهنمایی دکتر حسن خ اویسی است.
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یکی از دالیل چنین پ ی های میتوان آثیار تیورمی شی ی مخیارج دولیت باشی کیه در
کوتاهم ت با ی دوره تأخیر بر اقتصاد ایران تأثیرگذار میشود .همچنین عالمت ضرایب
بهدستآم ه در این م ل برای سایر متغیرهیای توضییحی مطیابق بیا انتظیار ماسیت .بیا
استفاده از آزمون المزداین پاپل یکی از شکستهای مخارج دولت و تورم در سال 1352
بهدست آم و متناسب با این شکست ی متغییر موهیومی (کیه نشیاندهنی ة افیزایش
درآم های نفتی ،تورم ،و مخارج دولت برای سالهیای  1352تیا 1357اسیت) بیه می ل
اضافه ش که تأثیر این متغیر موهومی در بلن م ت و کوتاهم ت بر تولی ناخالص داخلی
منفی و مینادار است .دو تفسیر برای نتایج بهدستآم ه برای اقتصاد ایران عبیارت انی از:
 .1مخارج دولت به درآم های نفتی وابستگی ش ی ی دارد و با نوسانات درآم های نفتی
مخارج دولت نیز نوسیان مییکنی ؛  .2افیزایش مخیارج دولیت ،کیه بیهواسیطة افیزایش
درآم های نفتی رخ داده ،در اقتصاد ایران تورمزاست .در نتیجه افزایش ش ی درآم های
نفتی و بهتب آن افزایش مخارج دولت بهعلت ویژگی تورمزا بودن آنها در بلن م ت تأثیر
منفی بر تولی ناخالص داخلی سرانه دارد.
در کل میتوان به این نتیجه رسی که سیاستگذاران کالن اقتصادی کشور بایی بیه
این نکته توجه کنن که در کوتاهم ت مخارج جاری و عمرانی دولیت پیس از یی دوره
تأخیر (بهعلت آثار تورمی خود) تأثیر منفی خود را بر تولی ناخالص داخلی مییگذارنی ؛
اما در بلن م ت هر دو مخارج دولت تأثیر مثبت و میناداری بیر تولیی ناخیالص داخلیی
دارن .
منابع
 .1ابونوری ،اسمییل؛ سیی کریمی پتانالر و محم رضا مردانیی (« .)1389اثیر سیاسیت
مالی بر متغیرهای کالن اقتصیاد اییران :رهییافتی از روش خودرگرسییون بیرداری»،
پژوهشنامة اقتصادی ،ش .112-81 ،21
 .2جیفری صمیمی ،احم ؛ زهرا میالعلمی و شهریار زروکی (« .)1392بررسی اثربخشی
ابزارهای سیاست مالی دولت در استانها بیا دادههیای ترکیبیی پوییا و روش GMM
سیستمی» ،فصلنامة تحقیقات اقتصادی ،دورة  ،48ش .79-61 ،1

کاوشی در زمينۀ تأثير مخارج جاري و عمرانی دولت بر توليد ...

351

 .3حسینی ،سی مه ی؛ علیرضا عب ی؛ علیرضا غیبی و ایمان ف ایی (« .)1387ترکییب
اجزای مخارج دولت و تأثیر آن بر رش اقتصادی با تأکیی بیر امیور و فصیول بودجیة
عمومی دولت» ،فصلنامة پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ،ش  ،47صص .63-37
 .4حی ری ،حسن و لسیان سیی پور (« .)1393تجزیهوتحلیل تأثیر شوکهیای سیاسیت
مالی و ضرایب فزاین ة مالی در چارچوب م ل کینزینهای ج یی » ،فصیلنامة علمیی
پژوهشی پژوهشهای رش و توسیة اقتصادی ،سال پنجم ،ش .78-61 ،20
 .5رهبر ،فرهاد و مصطفی سرگلزایی (« .)1390بررسی آثار سیاستهای مالی بیر رشی و فقیر
طی دورة  ،»1363-1386فصلنامة تحقیقات اقتصادی ،دورة  ،46ش .110-89 ،3
 .6سی ی ،محم رضا؛ عریانی ،بهاره؛ موسوی ،میرحسین و میصومه نیمیتپیور (.)1389
«تحلیل ارتبا مخارج دولت و رش اقتصادی در چارچوب م ل رش بارو» ،فصیلنامة
پژوهشهای اقتصادی ،ش .173-145 ،3
 .7صادقی ،سی کمال (« .)1393بررسی رابطة بلن م ت بین مخارج آموزشی ،به اشتی،
امنیت و رفاه اجتماعی و رش اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی
رهیافت ح اقل مربیات پوییا» ،فصیلنامة برنامیهرییزی و بودجیه ،سیال  ،21ش ،80
.136-113
 .8عرب مازار ،علیاکبر و فرشته چاالک (« .)1389تحلیل پویای اثر مخارج دولت بیر رشی
اقتصادی در ایران» ،فصلنامة تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران ،ش .140-121 ،91
 .9لطفیلیپور ،محم رضا؛ ی اهلل آذرینفیر ،و رؤییا محمی زاده (« .)1391بررسیی تیأثیر
مخارج دولت بر رش بخش کشاورزی و کل اقتصاد ایران» ،نشیریة اقتصیاد و توسییة
کشاورزی ،ش .96-88 ،2
 .10مج زاده طباطبایی ،شراره و فاطمه نیمت اللهی (« .)1389تأثیر رش مخارج دولتیی
بر رش اقتصادی؛ مطالیة موردی اقتصاد ایران» ،فصلنامة پژوهشهای اقتصادی ،سال
 ،17ش .44-25 ،53

1395  تابستان،2  شمارۀ،51  دورۀ/ تحقيقات اقتصادي

352

 «مروری بر تحوالت آموزش و پژوهش در اقتصاد کیالن در.)1381(  سیی، مشیری.11
.53-11 ،11  ش، فصلنامة پژوهشهای اقتصادی ایران،»جهان و ایران
12. Accinelli, E. & Brida, J. (2007). Population growth and the Solow-Swan
model, International Journal of Ecological Economics & Statistics
(IJEES), Vol. 8, No. S07, pp. 54-63
13. Aladejare, S. Adeniyi (2013). Government spending and economic
growth: evidence from Nigeria, MPRA Paper No. 43916.
14. Barro, R. J (1990). Government spending in a simple model of
endogenous growth, THE Journal of POLITICAL ECONOMY, Vol. 98,
No 5, 103-125.
15. Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X (2004). Economic growth, second
edition. The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England.
16. Bose N., Haque M. E. & Osborn D. R. (2003). Public expenditure and
economic growth: A disaggregated analysis for developing countries,
Center for Growth and Business Cycle Research, School of Economic.
17. Devarajan, S., Swaroop, V., & Zou, H. F. (1996). The composition of the
public expenditure and economic growth, Journal of Monetary
Economics (37), pp.313-344
18. Freidman, M (1968). The role of monetary policy, American economic
review, 1-17.
19. Georgantopoulos, A., & Tsamis, A. (2010). The Interrelationship
between Money Supply, Prices and Government Expenditures and
Economic Growth: A Causality Analysis for the Case of Cyprus,
International Journal of Economic Sciences and Applied Research, 5 (3),
pp.115-128.
20. Greenwald, B. C., & Stiglitz, J. E (1987). “Keynesian, New Keynesian
and New Classical Economics, Oxford Economic Papers, New Series,
Vol. 39, No. 1 (Mar., 1987), pp.119-133.
21. Gregoriou, A. & S. Ghosh. (2009). “The Impact of Government
Expenditure on Growth: Empirical Evidence from a Heterogeneous
Panel, Bulletin of Economic Research, 61(1), pp. 95-102.

353

... کاوشی در زمينۀ تأثير مخارج جاري و عمرانی دولت بر توليد

22. Irfan, M., Attaari, J., Attiya Y. & Javed. A. Y. (2013). “Inflation,
Economic Growth and Government Expenditure of Pakistan: 1980-2010,
Procedia Economics and Finance, 5 (2013), pp.58-67.
23. Koskela, E., & Virén, M. (2000). “Is there a Laffer curve between
aggregate output and public sector employment?, Empirical Economics,
25(4), 605-621.
24. Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1977). “Rules rather than discretion:
The inconsistency of optimal plans, The Journal of Political Economy,
pp.473-491.
25. Lumsdaine, R. L. & D.H. Papell (1997). “Multiple Trend Breaks and the
Unit Root Hypothesis, Review of Economics and Statistics, Vol. 79, No.
2, pp.212-218.
26. Muhammad, S. D., Wasti, S. K. A., Hussain, A., & Lal, I. (2009). “An
Empirical Investigation between Money Supply, Government
Expenditure, output & Prices: the Pakistan Evidence, European Journal
of Economics, Finance and Administrative Sciences, Issue 17, pp.60-68.
27. Narayan, P.K. (2005). “The Saving and Investment Nexus for China:
Evidence from Cointegration Tests, Applied Economics, Vol. 37,
pp.1979-1990.
28. Perron, P. (1997). “Further Evidence on Breaking Trend Functions in
Macroeconomic Variables, Journal of Econometric, Vol. 80, pp.355-385.
29. Pesaran, M. H., Shin, Y. & R. J. Smith (2001). “Bounds Testing
Approaches to the Analysis of Level Relationships, Journal of Applied
Econometrics, Vol. 16, pp.289-326.
30. Teles, V. K., & Mussolini, C. C. (2014). “Public debt and the limits of
fiscal policy to increase economic growth, European Economic Review,
66, pp.1-15.

