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  :چکیده

 تامین مالی بودجه شامل درآمدهای یج دولت و نحوه مخار این مقاله   
   طور جداگانه در نظره  در دو الگوی رشد ب رانفتی، مالیات و استقراض

 برای ARDL( 1( های توزیعی   و از روش خودبازگشت با وقفهگیردمی
 1346 های مورد مطالعه سالیدوره . ست نموده اتخمین توابع استفاده

 که بین تولید ناخالص ادد   نشان  برآورد الگوی اول  نتایج. است1382تا 
 میان مخارج و تعادلی بلند مدت یداخلی و مخارج دولت یک رابطه

  .وجود دارددر کوتاه مدت ی مثبت یک رابطهدولت و رشد اقتصادی 
 سهم درآمد نفتی، سهم مالیات و  که میان دادبرآورد الگوی دوم نشان

 تعادلی یولید ناخالص داخلی یک رابطهسهم استقراض در بودجه با ت
 دولت و رشد اقتصادی رآمدهای نفتی دبین رشد سهم مالیاتبلند مدت 

 بین ی معنادار رابطهاما.  وجود داردی مثبت در کوتاه مدت نیز یک رابطه
  با .وجود نداردو رشد اقتصادی ) کسری بودجه( رشد سهم بدهی دولت 

توان نتیجه گرفت که کاهش وابستگی میتوجه به برآوردهای انجام شده 
بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش سهم مالیات لزوما رشد اقتصادی را 

  . در ایران کاهش نخواهد داد
 JEL: H50; C22طبقه بندی 
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   مقدمه-1
تاثیر مخارج دولتی و منابع تامین مالی آن بر تولید ناخالص داخلی و رشد 

 . های اقتصادی استاقتصادی یکی از موضوعات مهم در مباحث و تجزیه و تحلیل
ط تواند شرای که چگونه بخش عمومی می استاهمیت موضوع از بعد نظری در این 

با توجه به بررسی مطالعات انجام شده  . ی رشد اقتصادی ایجاد کندبا ثباتی را برا
 تاثیر مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی و یدر داخل و خارج از کشور در زمینه

 تاثیر یتوان نتیجه گرفت که بعضی از مطالعات نشان دهنده رشد اقتصادی می
رج دولتی بر تولید  تاثیر منفی مخایمثبت و بعضی از مطالعات نشان دهنده

  مطالعات خدارحمی،به عنوان مثال . استناخالص داخلی و رشد اقتصادی 
 و بوز و 2)1986(، رام )1379(، نجم )1378(، رمضانی )1374( ، هاشمی)1371(

 تاثیر مثبت مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی ی نشان دهنده3)2003(دیگران 
 کل و یهزینهدهد که   نشان می)1377(و لینق ،همچنین  .استو رشد اقتصادی 

 ولی ،رشد اقتصادی دارد داری برامدت تاثیر مثبت و معن عمرانی دولت در میان
با تفکیک مخارج دولت ) 1382( جوزاریان  .نیستدار امدت معن تاثیر آنها در کوتاه

ر ای دارای تاثیر مثبت و معنادا دهد که مخارج سرمایه به جاری و عمرانی نشان می
 اما مخارج مصرفی در بلندمدت دارای تاثیر منفی بر اقتصاد است؛بر رشد اقتصادی 
و  ، روبینی، صالیی)1990(، بارو )1994(ن در حالیکه مطالعات لی . ایران بوده است

 دار و امیر خلخالی 6،)2000( کوئیکا و موریسی 5،)1998( گالی 4،)1992(مارتین 
 تاثیر منفی مخارج دولتی بر ی نشان دهنده8 )2003( ابو بادر و دیگران7،)2002(

نشان ) 1377( فوالدی یاما مطالعه . استتولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی 
دهد که کل مخارج دولت و همچنین مخارج عمرانی دارای تاثیر معناداری بر  می

 9)2000( علی و استرازیسیچ ی از طرفی مطالعه .نیسترشد اقتصادی در ایران 
صورت انفرادی ه زمانی که الگوی مورد مطالعه برای کشورها بدهد که  ان مینش

                                                 
2 Ram  
3 Bose, et. al. 
3 Lin (1994), Barro (1990), Roubini and  Salai Martin  
4 Ghali  
6 Kweka and Morrissey  
6 Dar and AmirKhalkhali  
8 Abu -Bader and Abu - Qarn  
8 Ali and Strazicich  
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، هر چند تولید نهایی خدمات دولتی برآورد شده برای تمام شود میاده فاست
 به عبارتی  .نیست دارا ولی از نظر آماری معناست، مثبت  مورد مطالعهیکشورها
دام از کشورهای مورد  در هیچک،همچنین  .استخدمات دولتی غیر مولد دیگر، 
 یکه از الگوی فوق برای تمام  هنگامیاما  .نیست دولت بهینه ی اندازهه،مطالع

 آن است که خدمات ی نتایج نشان دهندهشود، میل استفاده پانصورت ه کشورها ب
  .است  بیشتر بهینهی دولت نیز از اندازهیدازه و انهدولتی در نهایت مولد بود

 مخارج دولتی و رشد یگیرد که رابطه  نتیجه می10)2003( گالی ،همچنین
به این ترتیب که اگر  . اقتصادی، بستگی به منابع تامین مالی مخارج دولت دارد

 مخارج دولتی و یتامین مالی مخارج دولت از طریق استقراض صورت گیرد، رابطه
ت صورت ، اما اگر تامین مالی مخارج دولت از طریق مالیااسترشد اقتصادی منفی 

 یک  دیگر، به عبارتی .است مخارج دولتی و رشد اقتصادی مثبت یگیرد، رابطه
 واحد در ارتباط با تاثیر مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی و رشد ینتیجه

تواند مربوط به استفاده از الگوهای اقتصاد   دلیل این امر می .اقتصادی وجود ندارد
  زمانی، کشور مورد مطالعهیفاوت از نظر دورههای زمانی متسنجی متفاوت، سری

 مطالعات داخلی و خارجی در ، در ضمن .یا استفاده از الگوهای رشد متفاوت باشد
ارتباط با تاثیر منابع تامین مالی مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی و رشد 

وین و پر ،)1378(موسوی آزاد کسمایی ، )1377( می بهرااقتصادی از قبیل مطالعات
) 2003( و ریواس 12)1997( میلر و روسیک 11،)1997(، یلدن )1381(قلی بگلو 

ریواس،  (دهند صورت گرفته است که تقریبا همگی نتایج یکسانی را ارائه می
  آزمون و بررسی، استشدهنادیده گرفته  تحقیقات داخلی که درای  نکته  13.)2003
اقتصادی   رشدد ناخالص داخلی وبر تولیتأمین مالی مخارج دولتی منابع  تاثیر
 یا منفی مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی تاثیر مثبت  .است
اهمیت است که   حائز . تامین مالی مخارج دولتی نیز باشدی نحوهیتواند نتیجه می

 رشدبر تولید ناخالص داخلی و  مخارج دولتی در تحقیقات انجام گرفته، تاثیر
 رشد تولید ناخالص داخلی و بر داری متغیرهای مؤثر  معنیآزمونطریق  ازاقتصادی 
  .گیرد می بررسی قرار مورداقتصادی 

                                                 
10 Ghali  
11 Yeldan  
12  Milier and Russek  
13 Rivas  
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در مورد تاثیر افزایش مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی 
، با توجه به دولتی بودن اقتصاد در ایران و استهای متفاوتی مطرح دیدگاه

ینکه بررسی تجربی این موضوع در کشورهای مختلف، از همچنین با توجه به ا
گذاری به منظور افزایش تولید ناخالص داخلی و تواند در سیاست جمله ایران، می

رشد اقتصادی موثر باشد، در این مقاله سعی شده است که تاثیر مخارج دولتی و 
سی قرار منابع تامین مالی آن بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی مورد برر

  . گیرد
هدف این مقاله بررسی تاثیر مخارج دولتی و چگونگی تامین مالی آن بر 

 با 1346 - 82 زمانی یتولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره
 مزیت این  .است) ARDL(های گسترده  توضیح با وقفه استفاده از یک الگوی خود

 تجمعی صفر و یک در بین یرهایی با درجهالگو آن است که با توجه به وجود متغی
 در ،بنابراین . گیری یک رگرسیون کاذب جلوگیری کرد توان از شکل متغیرها می

های زیر با استفاده از چارچوب تابع تولید و نیز از الگوی این مقاله سوال
  :  شود  پاسخ داده می)ARDL(های توزیعی  بازگشت با وقفه خود

ی در بلندمدت چه اثری بر تولید ناخالص داخلی افزایش مخارج دولت. 1
  دارد؟

  مدت چه اثری بر رشد اقتصادی دارد؟ رشد مخارج دولتی در کوتاه. 2
افزایش سهم مالیات، استقراض و درآمدهای نفتی در تامین مالی مخارج . 3

  دولتی در بلندمدت چه اثری بر تولید ناخالص داخلی دارد؟
و درآمدهای نفتی در تامین مالی مخارج رشد سهم مالیات، استقراض . 4

  مدت چه اثری بر رشد اقتصادی دارد؟ دولتی در کوتاه
پس از مقدمه در قسمت دوم مبانی  . استاین مقاله شامل چهار قسمت 

در قسمت سوم به  . گیرد نظری، ساختار و روش برآورد الگو مورد بررسی قرار می
گیری و  قسمت آخر به نتیجه  .شود  میبرآورد الگو و تحلیل نتایج تجربی پرداخته

  . پیشنهادها اختصاص داردیارائه
  

  ساختار و روش برآورد الگو  ،مبانی نظری -2
بر تولید ناخالص داخلی و مخارج دولتی افزایش  د تاثیرمور دیدگاه در دو

مخارج دولتی  افزایش که شود یک دیدگاه فرض می در :اقتصادی مطرح است رشد
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این  نظریه این یارائهیک دلیل برای  .  گردداقتصادی رشد کاهش  باعثتواند می
 ،به عنوان مثال .  همراه استیعدم کارای دولت با اغلب اوقات عملکرد است که در

اشتغال،  مازاد ادامه فعالیت با که به منظورهستند های دولتی زیادی شرکت
 سرمایه ، به عالوه .است قیمت واقعی روبرو های زیر قیمتیارائه ناکارایی و

های های سنگین به شرکت هنیاراپرداخت دنبال آن ه های دولتی که بگذاری 
کاهش امکانات برای  اغلب اوقات با ، درنماید  طلب می انحصاری دولتی را

ی اقتصاد رشد دنبال آن ازه ب  و است بودهگذاری بخش خصوصی همراه سرمایه
مخارج  این است که تأمین مالی این نظریه یارائه دلیل دیگر  .نماید جلوگیری می

اثرات  و ها ینههزگیرد،   صورتیخارج  داخلی و طریق منابعاز تواند که می دولتی
 رشد مانع تواند می که این خود کند سیستم اقتصادی تحمیل می بر نامطلوبی را

 منابع تامین مالی مخارج دولتی از طرق عدم  دیگر،به عبارتی  .اقتصادی گردد
 غیر کارای کاالهای عمومی، افزایش سهم مخارج ی منابع، ارائهیتخصیص بهینه

د باعث توان همچنین اثرات ضد انگیزشی میجاری نسبت به مخارج عمرانی و 
ص داخلی و رشد  و اثر منفی بر تولید ناخالشودوری عوامل تولید  کاهش بهره

گیری متمرکز،  اه از تصمیم طرفداران این دیدگ،طور کلیه  ب .داقتصادی داشته باش
 سود و عدم وجود رقابت در بخش دولتی به عنوان علل عدم کارایی یفقدان انگیزه
نمایند و انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش دولتی به منظور  دولت یاد می

افزایش مخارج دولت را مانع انباشت سرمایه و گسترش تحقیقات و نوآوری در 
نمایند  گیری می  و نتیجهکنندمی در کل اقتصاد قلمداد بخش خصوصی و به تبع آن

که افزایش مخارج دولت موجب کاهش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی 
 رشد فرآیند دولت در به یک نقش مهم را زمینه این در دیگر دیدگاه . خواهد شد
یر  تاثاقتصاد دولت درافزایش نقش که  داردمیاذعان  و دهد  نسبت میاقتصادی

این نظریه  یک دلیل برای این  .اقتصادی دارد رشدمثبت بر تولید ناخالص داخلی و 
خصوصی  هماهنگ کردن منافع عمومی و زمینه است که دولت دارای نقش مهم در

  در،همچنین . اقتصادی فراهم نماید برای رشد را امکانات تواند که می است
 ییافته بازار توسعهفاقد  و ستاهای آنهاز ویژگیانحصارات وجود کشورهایی که 

 و محصولتواند با شکل دادن به بازار  ، دولت میاستسرمایه، بیمه و اطالعات 
 انسانی و ی سرمایهیهای مناسب اقتصادی، توسعهعوامل تولید، ایجاد زیرساخت
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برای فعالیت کارای بخش  زمینه را  ودهدمیافزایش   کارایی رابهبود تکنولوژیکی
  .)20، ص 2003، کوئیکا و مورسی، 3، ص 2003کالی،  (اهم نمایدخصوصی فر

 در مورد تاثیر منابع تامین مالی مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی و 
توان بیان کرد که با توجه به اینکه محدودیت بودجه دولت یک  رشد اقتصادی می

های تامین ، بررسی تاثیر روشاست عملکرد دولت یعامل محدود کننده در زمینه
  مالی مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی برای 

 در مورد تاثیر منابع تامین مالی  .گذاران از اهمیت زیادی برخوردار استسیاست
توان   می،مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی از سمت عرضه

 بر )صورت کل درآمد مالیاتیه بصورت انواع مالیات و چه ه چه ب(گفت که مالیات 
های مدیریتی، انتخاب افراد بین کار کردن و استراحت و تخصیص اختراع، مهارت

های نسبی و همچنین انتقال منابع از سمت بخش منابع از طریق تغییر در قیمت
 و در نهایت موجب تغییر در گذارد؛میخصوصی به سمت بخش دولتی، تاثیر 

 کل و رشد اقتصادی یی، ظرفیت تولیدی، عرضهگذاری بخش خصوص سرمایه
 به علت عدم  دیگر، از طرفی 14.)311-12، صص 2003گوناپ و گور،  (خواهد شد

های خارجی، درآمد های ارزی، طال و کمک دسترسی به متغیرهایی مانند ذخیره
توان به عنوان تقریبی از ظرفیت وارداتی در نظر  حاصل از فروش نفت و گاز را می

در مورد تاثیر درآمدهای نفتی بر تولید ناخالص   .)41، ص 1375یوسفی،  (گرفت
توان گفت که معموال تاثیر افزایش   می،داخلی و رشد اقتصادی از سمت عرضه

 افزایش ، بنابراین .استای مثبت  ظرفیت وارداتی بر واردات کاالهای سرمایه
ای را  الهای سرمایهدنبال آن واردات کاه ظرفیت وارداتی و ب درآمدهای نفتی

  و بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی اثرگذار خواهد بوددهدمیافزایش 
 در مورد تاثیر استقراض از بانک مرکزی بر . )36، ص 1381پروین و قلی بگلو، (

توان گفت که استقراض از   می،تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی از سمت عرضه
های نسبی ت بر تخصیص منابع از طریق تغییر در قیمتبانک مرکزی همانند مالیا

  و همچنین انتقال منابع از سمت بخش خصوصی به سمت بخش دولتی، تاثیر 
  گذاری بخش خصوصی، ظرفیت تولیدی،   و موجب تغییر در سرمایهگذاردمی

  15.)3، ص 1998گارنی و دیگران،  ( کل و رشد اقتصادی خواهد شدیعرضه

                                                 
14 Günalp and Han Gür (2002, pp. 311-312) 
15 Gwartney,  Lawson and Holcombe  
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 معرفی الگو، الزم به ذکر است که در مطالعات اقتصادی پیش از پرداختن به
 بخش یهای موجودی سرمایه  گذشته، از نهادهیانجام شده طی چند دهه

کار به عنوان عوامل اصلی موثر بر تولید ناخالص داخلی و رشد  خصوصی و نیروی
 تاثیر پیشرفت ،در حالی که عالوه بر این عوامل . اقتصادی استفاده شده است

 به این منظور از یک چارچوب  .توان نادیده گرفتنولوژی بر تابع تولید را نیز نمیکت
 تابعی از موجودی (GDP) تابع تولید که در آن تولید ناخالص داخلی یساده

بنابراین  . شود ، استفاده میاستکار و تکنولوژی   بخش خصوصی، نیروییسرمایه
  : نوشت) 1( یتوان به صورت رابطه تابع تولید را می

  
)1                              (                                    GDP = A f ( K,L )  

 معرف Aکار و   عامل نیرویL بخش خصوصی، ی موجودی سرمایهK آنکه در 
طور که در مبانی نظری توضیح داده شد، در تابع  همان .استپیشرفت تکنولوژی 

ا به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی و تولید مخارج دولتی صریح
شود، اما تاثیر مخارج دولت بر عوامل فوق تا حدود زیادی  رشد اقتصادی معرفی نمی

در ... ) ای، اجتماعی و  سرمایه( که تاثیر مخارج دولت طوریه ب است،مشخص 
 بهبود  انسانی وی سرمایهیهای مناسب اقتصادی، توسعهایجاد زیرساخت

 ، از آنجاهمچنین . استتکنولوژیکی، بویژه در کشورهای در حال توسعه انکارناپذیر 
که در بیشتر کشورها و از جمله ایران، قسمت قابل توجهی از عوامل موثر بر تولید 

توان  گردد، می ناخالص داخلی و رشد اقتصادی توسط بخش دولتی تعیین می
  .ر تابع تولید کل اقتصاد در نظر گرفتصورت یک نهاده ده مخارج دولتی را ب

  :در نظر گرفت) 2 (یصورت رابطهه توان تابع تولید را ب  می،بنابراین
)2(                                                                   321 ααα GKLA= GDP  

 هرگونه افزایش در مقدار موجودی  واست بیانگر پیشرفت تکنولوژی Aکه در آن
 یا ، پیشرفت تکنولوژی( G )، مخارج دولتی ( L )، نیروی انسانی ( K )سرمایه 

  ضرایب .گردد  می( GDP )هر ترکیبی از این عوامل سبب تغییر در کل محصول 

123 و α،ααیکار، موجودی سرمایه های نیروی کشش تولید نسبت به نهاده 
  .استوصی و مخارج دولتی بخش خص
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 به منظور بررسی تاثیر منابع تامین مالی مخارج دولتی بر تولید ،همچنین
توان متغیرهای سهم درآمدهای نفتی، استقراض  ناخالص داخلی و رشد اقتصادی می

از بانک مرکزی و مالیات در مخارج دولتی را به عنوان عوامل تولید موثر بر ظرفیت 
 بخش خصوصی و تکنولوژی نیز در یکار، موجودی سرمایه یتولیدی در کنار نیرو

 یصورت رابطهه توان تابع تولید را ب  می،بنابراین . تابع تولید مورد استفاده قرار داد
  :در نظر گرفت) 3(
)3(                                            54321 βββββ BDTOILKLA=GDP  

 ی و هرگونه افزایش در مقدار موجودی سرمایهاستیانگر تکنولوژی  بAکه در آن 
( K ) نیروی انسانی ،( L ) سهم درآمدهای نفتی در تامین مالی مخارج دولتی ،

(OIL) سهم مالیات در تامین مالی مخارج دولتی ،(T) سهم استقراض از بانک ،
یا هر ترکیبی از ، پیشرفت تکنولوژی و (BD)مرکزی در تامین مالی مخارج دولتی 

 . گردد  می( GDP )این عوامل سبب تغییر در کل محصول 

12345 و βββββ کار،  های نیروی به ترتیب کشش تولید نسبت به نهاده ،،،
 بخش خصوصی، سهم درآمدهای نفتی در تامین مالی مخارج یموجودی سرمایه

راض از بانک مرکزی دولتی، سهم مالیات در تامین مالی مخارج دولتی، سهم استق
  .استدر تامین مالی مخارج دولتی 

تاثیر  به منظور بررسی مقالهدر این طور که قبال نیز مطرح گردید همان
  رشد تامین مالی مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی وی و همچنین نحوهمخارج

 . ودش  میتفادهسا ) ARDL( های گسترده  الگوی خود توضیح با وقفهاز ، اقتصادی
 تجمعی صفر و یک در بین متغیرها، به یبا توجه به وجود متغیرهایی با درجه

گیری یک رگرسیون کاذب از الگوی خودتوضیح با  منظور جلوگیری از شکل
  .شود می های گسترده استفاده  وقفه

  هـــای گـــسترده  خودتوضــیح بـــا وقفــه   یـــک الگـــوی،طـــور کلــی ه بــ 
 )kq,...,q,qp, 21 ARDL (ی ورت رابطهصه ب)شود ارائه می) 4:  

  

)4                   (                        ∑ ′
k

=i
ttitii U+Wδ+)Xq(L,β=P)Q(L,

1
 



١٣  ... بررسي تاثير مخارج دولتی و منابع تامين مالی آن 

 متغیر وابسته، ی وقفهpعملگر وقفه، نشانگر  L  است وk ,...,2,1 = i که در آن
iqمتغیر مستقل ی وقفه i ،امtW برداری از متغیرهای غیر تصادفی نظیر عرض از 

 . های ثابت است مبدا، متغیر روند، متغیرهای مجازی و یا متغیرهای برونزا، با وقفه
 OLSبا روش ) 6 (یابتدا رابطه

   ترکیبات ممکن مقادیریبرای کلیه 16
 m ,...,2,1,0 =p ،m ,...,2,1,0=iq و m ,...,2,1,0 =i تعداد  یعنی به
11 +k)+(mها،  حداکثر تعداد وقفه . شود بار برآورد میm توسط محقق تعیین ،

 سپس در  .گیرد  صورت میn = t تا m+1 =t  زمانییشود و برآورد در محدوده می
 -  بیزین و حنان -رتز های آکائیک، شوا  دوم با توجه به یکی از ضابطهیمرحله

 . شود کوئین، ضرائب مربوط به الگوی بلندمدت و الگوی تصحیح خطا برآورد می
  : شود محاسبه می) 5 (یضرائب بلندمدت متغیرهای توضیح دهنده بر اساس رابطه

 )5(                                                            
p

qiii0

i α...αα

β+...+β+β
=θ i

ˆ

ˆ

ˆ--ˆ-ˆ-

ˆˆˆ
ˆ

21

1

1  
  

iqp آن که در
∧∧

iqp مقادیر انتخاب شده  = k ، ... ، 2، 1 i برای و  بر اساس و
   . گفته هستند یکی از ضوابط پیش

الگوی تصحیح خطا بیان   17.شود  الگوی تصحیح خطا ارائه می،در ادامه
که (مدت  بلند عادلی تیکند که تغییرات متغیر وابسته تابعی از انحراف از رابطه می

  .و تغییرات سایر متغیرهای توضیحی است) شود توسط جزء تصحیح خطا بیان می
سازد، به  مدت و بلندمدت دو متغیر را به هم مربوط می این الگو که رفتار کوتاه

  :                شود صورت زیر بیان می
  

)6(  1<<- λν+λε tit 0+∑ ∑ -- γ
m

=i

n

=i
itiitit ΔX+ΔYβ+α=ΔY

1 1
  

  

I(~Y)I(~X( آنه در ک tt  هر دو متغیر دارای  دیگر، به عبارتی. است1و1
CI(~Y,X(به صورت و  تجمعی یک یدرجه tt  یعنی همجمع هستند و 1,1

                                                 
16  Ordinary Least Squar 
17  Harris  
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I(0)~XββY=ε t0tt  تجمعی ی اختالل دارای درجهی جملهیعنی ؛ است--1
 ضریب  .است 18اختالل و از نوع اغتشاش سفید ی جملهtν ،همچنین  .استصفر 
λدهد که در   این ضریب نشان می .مدت است  باال ضریب تعدیل کوتاهی در رابطه

 تعادلی بلندمدت اصالح یمدت چند درصد از انحراف از رابطه  کوتاهیهر دوره
)( با توجه به این که خطای تعادلی .شود می tεیک متغیر قابل مشاهده نیست  . 

جمعی  همی باال باید رابطهی قبل از تخمین معادله،بنابراین
tt0t ε+Xβ+β=Y  و سپس خطای تعادلی  را تخمین زد1
t0tt XbbY=e    19.)1995هریس،  ( را به دست آورد--1

ای روند هستند،  و دارغیر ایستاکه اغلب متغیرهای کالن با توجه به این
 20کاذبهای سنتی ممکن است ما را با مشکل رگرسیون برآورد مدل به روش

 همین نکته است که اگرچه ،جمعی اصلی در تجزیه و تحلیل همیایده . مواجه کند
 و یک روند افزایشی یا کاهشی ستغیر ایستاهای زمانی اقتصادی  بسیاری از سری

 و ایستاترکیب خطی از این متغیرها همواره دارند، اما ممکن است در بلندمدت یک 
  کند که این  جمعی به ما کمک میهای هم تجزیه و تحلیل .بدون روند باشد

  . تعادلی بلندمدت را کشف کنیمیرابطه
 با توجه به  . ارائه گردیده است21)1999(دیگران این روش توسط پسران و 

 معادالتی به Ztو Yt ، Xtجمعی بین متغیرهای  همیاین روش برای بررسی رابطه
  .شود فرم زیر تخمین زده می

)7      (       
tttt

k

=i

k

=i

k

=i
itiitiitit

ε+Zω+Yω+Xω+

ΔZd+ΔYc+ΔXb+a=ΔY

1131211

1 1 1
1111

---

---∑ ∑ ∑
                          

  
 صفر ی متغیر وابسته است، فرضیهYtکه متغیر ) 7 (یسپس در معادله

σ=σ=σ:(H0=(0 بلندمدت میان متغیرها یمبنی بر عدم وجود رابطه  را 321
σσσ:(H(0 مخالف یابر فرضیهدر بر ≠≠≠  ی با استفاده از آماره3211

),( ZXYFYاین آماره بدون مالحظه) مجانبی(اما توزیع  . کنیم می  آزمون I(0) 
                                                 
20 White Noise 
19 Harris  
20 Spurious Regression 
21 Pesaran, Shin and Smith  
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 از آزمون  بدین منظور .بودن متغیرهای مستقل مدل، استاندارد نیست I(1)یا 
 مقادیر بحرانی مناسبی  پسران و دیگران .دشو دیگران استفاده می پسران و یکرانه

را با توجه به تعداد متغیرهای مستقل موجود در مدل و وجود یا عدم وجود عرض از 
 یها شامل دو مجموعه این آماره . اند مبدا یا روند زمانی در آن تولید و ارائه کرده

 دیگر یعهو مجمو I(0) متغیرها یکلیهکه  یک مجموعه با فرض این .است) ستون(
 F ی اگر آماره .اند هستند، محاسبه شده I(1) متغیرها یبا فرض این که کلیه

 مقادیر بحرانی ارائه شده توسط پسران و یمحاسباتی بیشتر از حد باالی محدوده
 بلندمدت بین متغیرها را رد ی صفر عدم وجود رابطهی تجاوز نماید، فرضیهدیگران

  محاسباتی کمتر از حد پایین این محدوده باشد،  F ی اگر آماره .نماییم می
 ی محاسباتی درون محدودهF یتوان رد کرد و چنانچه آماره  صفر را نمییفرضیه

  .مقادیر بحرانی قرار گیرد، نتیجه غیر معین و غیر قابل استنباط خواهد بود
  در این مقاله به منظور انتخاب متغیر مجازی مناسب از روش هافر و،همچنین

 الگویی که به منظور بررسی تاثیر مخارج دولتی ، بنابراین. شود  استفاده می22هاین
گیرد، عبارت است  بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می

  :از
  

)8 (
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tttt

k

=i
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it
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k
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k

=i
itiitit

ε+DU59σ+DU57σ+

LGσ+LLσ+LKσ+LGDPσ+ΔLGe+

LLΔd+ΔLKc+ΔLGDPb+a=ΔLGDP
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از لگاریتم و تفاضل لگاریتم متغیرهای تولید ناخالص داخلی ) 8 (یدر رابطه

)GDP(بخش خصوصی ی، موجودی سرمایه )K( اشتغال ،)L(  مخارج دولتی ،
)G ( و متغیرهای مجازی DU57 و DU59همچنین الگویی  . شود  استفاده می

که به منظور بررسی تاثیر مالیات، استقراض و درآمدهای نفتی به عنوان منابع 
 مورد استفاده تامین مالی مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی

  :گیرد، عبارت است از قرار می

                                                 
 22 Hafer and Hein  
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)9(
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از لگاریتم و تفاضل لگاریتم متغیرهای تولید ناخالص داخلی ) 9 (یدر رابطه

)GDP(بخش خصوصی ی، موجودی سرمایه )K( اشتغال ،)L(  سهم استقراض از ،
و سهم ) T(رج دولتی  در مخا ، سهم مالیات)BD(بانک مرکزی در مخارج دولتی 

استفاده ) DU57( و متغیر مجازی) OIL(درآمدهای نفتی در مخارج دولتی 
 الزم به ذکر است که متغیرهایی که در این مقاله مورد استفاده قرار  .شود می
  .است 1376گیرند، همگی برحسب قیمت ثابت سال پایه  می

   
   و تحلیل نتایج تجربی برآورد الگو-3

 ی وجود رابطه،(ARDL)حل الزم برای برآورد الگو به روش با توجه به مرا
جمعی بین متغیرهای موجود در الگوهای تاثیر مخارج دولتی و منابع تامین هم

 از ایستا بودن ابتدا، باید.  کنیمرا بررسی میمالی آن بر تولید ناخالص داخلی 
ر موجودی  در بین متغیرها، متغی،طور کلیه  ب .متغیرها اطمینان حاصل شود

 متغیرها دارای ی تجمعی صفر و بقیهی بخش خصوصی دارای درجه یسرمایه
 را (ARDL)ستفاده از الگوی اقتصاد سنجی   که اهستند تجمعی یک یدرجه

الزم به ذکر است که در این مقاله از آمارهای مربوط به نرم افزار  . کند الزامی می
IELDB323ی نتایج آزمون ایستایی متغیرها، در دنبال بررسه  ب .شود  استفاده می

 ی اول با استفاده از روش پسران و دیگران وجود یا عدم وجود رابطهیمرحله
جمعی برای الگوهای تاثیر مخارج دولتی و منابع تامین مالی مخارج دولتی بر هم

ارائه ) 1(گیرد که نتایج آن در جدول  تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار می
   .شود می

  
  

                                                 
  ييتحقيقاتي دانشگاه عالمه طباطبا پايگاه اطالعاتي مركز ٢٥
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   با مقادیر بحرانی پسران و دیگران Fی ی مقدار آمارهمقایسه: 1جدول 
  نتیجه  مرزهای مقادیر بحرانی  F یآماره  الگو

  %)99(ی بلند مدت رابطهوجود   )5856/4-)615/5(  192/6  الگوی تاثیر مخارج دولتی 
  %)90(ی بلند مدت رابطهوجود   )262/2 (-)367/3(  4548/3  الگوی تاثیر منابع تامین مالی 

 تایج تحقیقن: ماخذ

  
 ی آمارهدلیل اینکهه توان اظهار داشت که ب می) 1( با توجه به نتایج جدول 

Fمقادیر بحرانی ارائه شده توسط پسران و ی محاسباتی از حد باالی محدوده 
دت بین متغیرها رد  بلندمی صفر عدم وجود رابطهینماید، فرضیه  می تجاوزدیگران

 تعادلی بلندمدت برای الگوهای تاثیر مخارج دولتی و ی رابطه،بنابراین . شودمی
منابع تامین مالی مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی به ترتیب در سطح احتمال 

های   با توجه به یکی از ضابطه، دومی در مرحله . درصد وجود دارد90 و 99
 کوئین، ضرائب مربوط به الگوی بلندمدت و الگوی - حنانن و بیزی-آکائیک، شوارتز

تصحیح خطا برای الگوهای تاثیر مخارج دولتی و منابع تامین مالی مخارج دولتی بر 
  .شود تولید ناخالص داخلی برآورد می

  
  برآورد ضرائب الگوی تاثیر مخارج دولتی . الف

-  بیزین، حنان- وارتزتوان از معیارهای ش  بهینه مییبه منظور تعیین وقفه
تاثیر مخارج دولتی بر تولید ناخالص   در الگوی .کوئین و آکائیک استفاده نمود
 ی معیارها مورد بررسی قرار گرفته است و همهیداخلی و رشد اقتصادی کلیه

 ی تعیین وقفهی فقط نتیجه،بنابراین . دهند معیارها نتیجه یکسانی را نشان می
) 1 ( ضمیمه در جدول .شود  بیزین ارائه می-عیار شوارتزبهینه با استفاده از م

 بهینه برای الگوی تاثیر مخارج دولتی بر تولید ناخالص ی تعیین وقفهینتیجه
  . ه استشد داخلی و رشد اقتصادی ارائه 

 بیزین، در الگوی - با استفاده از معیار شوارتز،دست آمدهه با توجه به نتایج ب
متغیر لگاریتم تولید لید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی توتاثیر مخارج دولتی بر 

 دو و متغیرهای لگاریتم مخارج دولتی، اشتغال و یناخالص داخلی دارای وقفه
 مقدار ضریب  .است صفر ی بخش خصوصی دارای وقفهیموجودی سرمایه

 الگوی تاثیر مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی 24تشخیص
                                                 
24 Coefficient of Determination ( R-Squared ) 
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 توضیحی قابل قبول برای الگوی تاثیر مخارج ی که بیانگر درجهاست 98/0 تقریبا
 -از بررسی احتمال دوربین . استدولتی بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی 

 برای الگوی تاثیر مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی 25واتسون
 ،همچنین . نیستمبستگی روبرو توان نتیجه گرفت که این الگو با مشکل خود ه می

 برای الگوی تاثیر مخارج دولتی بر تولید F یآماره ) Prob( مقدار احتمال 
دهد که الگوی تاثیر   است و نشان می05/0ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کمتر از 

مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی در سطح احتمال بیش از 
در ادامه فروض عدم خودهمبستگی جمالت  . استماری معنادار  درصد از نظر آ99

خطا، عدم واریانس ناهمسانی، تصریح فرم تابعی و نرمال بودن جمالت خطا مورد 
های تشخیصی الگوی تاثیر مخارج نتایج آزمون . گیرد آزمون و بررسی قرار می

دهد ان مینش)  ضمیمه)2( جدول(دولتی بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی 
 آزمون ثبات ی نتیجه،در ضمن . استفروض کالسیک رگرسیون برقرار که تمامی 

برای الگوی تاثیر ) CUSUMSQ(و ) CUSUM(پارامترها با استفاده از آزمون 
) 2(و ) 1(مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی در نمودارهای 

 . شود ارائه می
  
برای الگوی تاثیر مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی و رشد  ) CUSUM( آزمون  :1نمودار 

  اقتصادی

  
  

                                                 
25 Durbin -Watson Statistics 
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  دو خط خارج نشدهی از محدوده26با توجه به اینکه پسماندهای بازگشتی
توان نتیجه گرفت که در الگوی تاثیر مخارج دولتی بر تولید ناخالص  ، میاست

ثباتی پارامترها و   درصد، فرضیه بی95 احتمال داخلی و رشد اقتصادی در سطح
  .شود واریانس رد می

  
برای الگوی تاثیر مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی و  ) CUSUMSQ(  آزمون :2نمودار 

  رشد اقتصادی

  
  

توان   دو خط خارج نشده، میی از محدودهSبا توجه به اینکه مسیر حرکت 
 گرفت که در الگوی تاثیر مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی و رشد نتیجه

ثباتی پارامترها و واریانس نیز رد   بیی درصد، فرضیه95اقتصادی در سطح احتمال 
  .شود می

در تخمین ضرائب بلندمدت الگوی تاثیر مخارج دولتی بر تولید ناخالص 
، لگاریتم موجودی  )LGDP (داخلی از متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی 

، لگاریتم مخارج دولتی  )LL( ، لگاریتم اشتغال  )LK(  بخش خصوصی یسرمایه
)LG  (  و متغیرهای مجازیDU57 و DU59در جدول  .شود  استفاده می )2 (

 تخمین ضرائب بلندمدت الگوی تاثیر مخارج دولتی بر تولید ناخالص ینتیجه
  .شود داخلی ارائه می

  
  
  

                                                 
26 Recursive Residuals 
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   بلندمدت یتخمین ضرائب رابطه :2جدول 
  تم تولید ناخالص داخلییلگار: متغیر وابسته 

  متغیرهای مستقل  مقدار ضرائب  انحراف معیار  )احتمال  ( t یآماره
)000/0(77 / 6 
)002/0(37 /3 
)000/0(10 /5 
)001/0(79 /3 
)112/0(28 /1- 
)004/0(19 /3-  

10. /  
04. /  
03. /  
79. /  
07. /  
03/ .   

68. /  
15. /  
169. /  
30 / 3 

092 / - 
11 / -  

LL 
LK 
LG 
C 
DU57 
DU59  

  نتایج تحقیق: ماخذ
  

 تعادلی بلندمدت بیانگر کشش متغیر یضرائب متغیرهای مستقل در رابطه
توان   ضرائب میمقادیر از بررسی عالئم و  .استوابسته نسبت به متغیرهای مستقل 

 . استداخلی نسبت به مخارج دولتی مثبت نتیجه گرفت که کشش تولید ناخالص 
با توجه به مقدار کشش تولید ناخالص داخلی نسبت به مخارج دولتی که حدود 

تواند باعث  توان گفت که افزایش یک درصدی در مخارج دولتی می ، میاست 17/0
   از ،همچنین . درصدی در تولید ناخالص داخلی گردد 17/0افزایش تقریبا 

توان اظهار داشت که در   بلندمدت مییضرائب متغیرها در رابطه مقدار یمقایسه
بین متغیرهای موجود در الگوی تاثیر مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی و رشد 

 بخش خصوصی کمترین اثر را بر یاقتصادی، اشتغال بیشترین و موجودی سرمایه
دمدت مخارج دولتی  در حالی که در بلن .مدت دارد تولید ناخالص داخلی در بلند

 بخش خصوصی و کمتر از اشتغال بر تولید ناخالص یبیشتر از موجودی سرمایه
 با توجه به تاثیر مثبت مخارج دولتی بر تولید ناخالص ، بنابراین .استداخلی موثر 

توان بیان کرد که نظریات دیدگاه موافق افزایش نقش دولت  داخلی در بلندمدت می
 مطابق با نظریات این  دیگر،به عبارتی  .شود ان تایید میدر اقتصاد در مورد ایر

 کهتوان بیان کرد   می)17/0(دیدگاه و با توجه به مقدار ضریب مخارج دولتی 
 . دارد تاثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی ایران اقتصاد دولت درافزایش نقش 

 یزمینه مهم دردارای نقش تواند  میدولت  ،طور که در مبانی نظری اشاره شدهمان
 را امکانات تواند  می این خودکه خصوصی باشد هماهنگ کردن منافع عمومی و

 مانند کشورهایی  در،همچنین .  فراهم نمایدافزایش تولید ناخالص داخلیبرای 
 ، سرمایه، بیمه و اطالعاتی بازار توسعه یافتهو فقدانانحصارات وجود  با ایران

های  و عوامل تولید، ایجاد زیرساختمحصوله بازار تواند با شکل دادن ب دولت می
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افزایش   کارایی را انسانی و بهبود تکنولوژیکیی سرمایهیمناسب اقتصادی، توسعه
   .برای فعالیت کارای بخش خصوصی فراهم نماید زمینه را داده و

 به دنبال برآورد ضرائب بلندمدت الگوی تاثیر مخارج دولتی بر تولید 
، ضرائب متغیرهای مستقل موجود در الگوی تاثیر مخارج دولتی بر ناخالص داخلی

 . شود  تصحیح خطا برآورد مییتولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی در رابطه
 تصحیح خطا بیانگر این نکته است که در هر دوره چند درصد یمقدار ضریب جمله
 ینتیجه) 3( در جدول . شود  تعادلی بلندمدت اصالح مییاز انحراف از رابطه

  .تخمین ضرائب الگوی تصحیح خطا ارائه شده است
 

  تخمین ضرائب الگوی تصحیح خطا  :3جدول 
رشد اقتصادی: متغیر وابسته   

  متغیرهای مستقل  مقدار ضرائب  انحراف معیار  )احتمال  ( t یآماره
)026/0 (36/2 

)000/0 (61 / 5  
)009/0 (69 / 2  

)001/0(60 / 3 
)070/0(90 / 2 
)190/0 (34/1- 
)060/0( 98/2-  

)000 / 0 ( 07 / 6 - 

13. / 
081. / 
035. / 
031. / 
69. / 

045. / 
024. /  

10 / 0 

31/ 0 
45. /  
10. /  
11. / 
02 / 2 

061. /- 
074 . /–  

66 / 0 – 

DLGDP(-1) 
DLL 
DLK 
DLG 
C 
DU57 
DU59 
ECM  

68/0 
)000/0 (72/11  

7% 
09/66 

  

R-Bar-Squared 
F 

S.D. 
Log- 

Likelihood 
  

75/0  
04/0 
03/0 
04/0 
09/58 
19/2 
07/0 
87/51  

R-Squared 
S.E. 
 Mean  
RSS 
Akaike  
DW 
S.D.  
Schwarz Baysian  

 نتایج تحقیق: ماخذ

 
  : توان نتیجه گرفت که می) 3(با توجه به نتایج جدول 

مدت در سطح احتمال  تاثیر رشد مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کوتاه. 1
 با توجه به مقدار ضریب  .است درصد مثبت و از نظر آماری معنادار 99یش از ب

توان گفت که افزایش یک درصدی در رشد مخارج    ، می)11/0(رشد مخارج دولتی 
  . شود درصدی در رشد اقتصادی می 11/0دولتی باعث افزایش تقریبا 

اگر یک توان اظهار داشت که   تصحیح خطا مییاز بررسی ضریب جمله. 2
 6/66مدت تقریبا   کوتاهیشوک، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد، در هر دوره
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به این معنا که در  . شود  تعادلی بلندمدت تصحیح مییدرصد از انحراف از رابطه
  . شود  تعادلی بلندمدت اصالح مییکمتر از دو دوره، انحراف از رابطه

ای اثر مثبت و معناداری بر رشد متغیر رشد اقتصادی با یک وقفه دار. 3
  . استاقتصادی 

توان  مدت می  پویای کوتاهی مقدار ضرائب متغیرها در رابطهیاز مقایسه
اظهار داشت که در بین متغیرهای موجود در الگوی تاثیر مخارج دولتی بر تولید 

مدت رشد اشتغال بیشترین و رشد  ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، در کوتاه
در حالی  .  بخش خصوصی کمترین اثر را بر رشد اقتصادی داردیسرمایهموجودی 

 بخش خصوصی و کمتر از یکه رشد مخارج دولتی بیشتر از رشد موجودی سرمایه
 با توجه به تاثیر مثبت رشد ، بنابراین .استرشد اشتغال بر رشد اقتصادی موثر 

 کرد که نظریات دیدگاه توان بیان مدت می مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کوتاه
  دیگر،به عبارتی  .شود موافق افزایش نقش دولت در اقتصاد در مورد ایران تایید می

 ،11/0 یعنیمطابق با این دیدگاه و با توجه به مقدار ضریب رشد مخارج دولتی 
  .نسبت داد  به دولت در ایراناقتصادی یتوسعه فرآیند در یک نقش مهم راتوان  می

 تاثیر مثبت اقتصاد دولت در در ایران افزایش نقش کهتوان بیان کرد   می،همچنین
 تواند  میدولت ،طور که در مبانی نظری اشاره شد همان .اقتصادی دارد رشدبر 

این که  باشد  خصوصی هماهنگ کردن منافع عمومی و یزمینه دارای نقش مهم در
 کشورهایی  در،همچنین . یداقتصادی فراهم نما برای رشد را امکانات تواند میخود 

 و عوامل تولید، ایجاد محصولتواند با شکل دادن به بازار  دولت می مانند ایران
  انسانی و بهبود تکنولوژیکیی سرمایهیهای مناسب اقتصادی، توسعهزیرساخت
  .برای فعالیت کارای بخش خصوصی فراهم نماید زمینه را  ودهدافزایش  کارایی را
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 ضرائب الگوی تاثیر منابع تامین مالی مخارج دولتی بر تولید برآورد. ب
  27مدت ناخالص داخلی و رشد اقتصادی در بلندمدت و کوتاه

-  بیزین، حنان- توان از معیارهای شوارتز  بهینه مییبه منظور تعیین وقفه
در الگوی تاثیر منابع تامین مالی مخارج دولتی  . کوئین و یا آکائیک استفاده نمود

 معیارها مورد بررسی قرار گرفته یتولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کلیهبر 
   . دهند  یکسانی را نشان میی معیارها نتیجهیاست و همه

 در الگوی تاثیر منابع تامین مالی ،)4 ( جدولدست آمدهه با توجه به نتایج ب
م تولید  متغیر لگاریت،مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی

ناخالص داخلی و لگاریتم سهم استقراض از بانک مرکزی در مخارج دولتی دارای 
 بخش ی یک و متغیرهای لگاریتم اشتغال، لگاریتم موجودی سرمایهیوقفه

 یخصوصی، لگاریتم سهم درآمدهای نفتی و مالیات در مخارج دولتی دارای وقفه
الت خطا، عدم واریانس  فروض عدم خودهمبستگی جمیدر ادامه . استصفر 

ناهمسانی، تصریح فرم تابعی و نرمال بودن جمالت خطا مورد آزمون و بررسی قرار 
های تشخیصی الگوی تاثیر منابع تامین مالی مخارج دولتی نتایج آزمون . گیرد می

  .ه استشد ارائه ) 4 (ی ضمیمهبر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی در جدول
 که در الگوی تاثیر منابع تامین مالی مخارج دهد مینتایج مذکور نشان

دولتی بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی فروض کالسیک رگرسیون برقرار 
 الگوی تاثیر منابع تامین مالی مخارج دولتی بر تولید  دیگر، به عبارتی .است

  درصد دارای مشکل99ناخالص داخلی و رشد اقتصادی در سطح احتمال بیش از 
 الگوی تاثیر منابع تامین ، همچنین .نیستواریانس ناهمسانی و خودهمبستگی 

 99مالی مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی با احتمال بیش از 
درصد دارای فرم تابعی مناسب است و خاصیت نرمال بودن نیز در مورد این الگو با 

 آزمون ثبات پارامترها ی نتیجه، در ضمن .است درصد صادق 99احتمال بیش از 

                                                 
استقراض از بانک مرکزی و ( ن مالی مخارج دولتی ي بعضی از منابع تامل عدم وجود آماريدله  ب٢٧

ن عدم امکان استفاده ين و همچIELDB3 در نرم افزار آماری ١٣٨٢ و ١٣٨١های در سال) درآمدهای نفتی 
ر منابع ي، الگوی تاث)ج گمراه کنندهيل امکان بدست آوردن نتايدله ب( آماری متفاوت ی دو مجموعهاز آمار

 مورد ١٣٤٦ - ٨٠ی زمانی د ناخالص داخلی و رشد اقتصادی در دورهين مالی مخارج دولتی بر توليتام
  گيردبررسی قرار می
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ولید ناخالص داخلی و رشد برای الگوی تاثیر منابع تامین مالی مخارج دولتی بر ت
  . شود ارائه می) 4(و ) 3( در نمودارهای اقتصادی
  
د  دولتی بر تولیبرای الگوی تاثیر منابع تامین مالی مخارج ) CUSUM(  آزمون :3نمودار 

  رشد اقتصادیناخالص داخلی و 

 
  

 دو خط خارج نشده، یبا توجه به اینکه پسماندهای بازگشتی از محدوده
توان نتیجه گرفت که در الگوی تاثیر منابع تامین مالی مخارج دولتی بر تولید  می

ثباتی   بیی درصد، فرضیه95ناخالص داخلی و رشد اقتصادی در سطح احتمال 
  .شود س نیز رد میپارامترها و واریان

 
برای الگوی تاثیر منابع تامین مالی مخارج دولتی بر تولید  ) CUSUMSQ( آزمون  :4نمودار 

  ناخالص داخلی و رشد اقتصادی

  
  

توان   دو خط خارج نشده، میی از محدودهSبا توجه به اینکه مسیر حرکت 
 تامین مالی مخارج دولتی بر تولید ناخالص نتیجه گرفت که در الگوی تاثیر منابع
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ثباتی پارامترها و   بیی درصد، فرضیه95در سطح احتمال خلی و رشد اقتصادی دا
  .شود واریانس نیز رد می

در تخمین ضرائب بلندمدت الگوی تاثیر منابع تامین مالی مخارج دولتی بر 
،  )LGDP( اخلی  از متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص د،تولید ناخالص داخلی

،  )LL( ، لگاریتم اشتغال  )LK(   بخش خصوصییلگاریتم موجودی سرمایه
، لگاریتم سهم استقراض  ) LOIL(لگاریتم سهم درآمدهای نفتی در مخارج دولتی

، لگاریتم سهم مالیات در مخارج دولتی  )LBD( از بانک مرکزی در مخارج دولتی 
 )LT (  و متغیر مجازی)DU57 ( در جدول  . شود ده میاستفا)ینتیجه) 4 

تخمین ضرائب بلندمدت الگوی تاثیر منابع تامین مالی مخارج دولتی بر تولید 
  . شود ناخالص داخلی ارائه می

  
   بلندمدت یتخمین ضرائب رابطه :4جدول 

  لگارتم تولید ناخالص داخلی: متغیر وابسته                     

  متغیرهای مستقل  مقدار ضرائب   معیارانحراف  )احتمال  ( t یآماره

)121/0(60 / 1 
)000/0(57 /5 
)003/0(26 /3 
)008/0(87 /2 
)283/0(09 /1-  
)010 / 0( 78 / 2 

)002/0(40 /3-  

266. /  
049. /  
085. /  
079. /  
030. /  
97 / 1  
076 / 0  

427. /  
276. /  
280. /  
228 / 0 
033 / - 
49 / 5  
26 / 0 -  

LL  
LK  
LOIL  
LT  
LBD  
C  
DU57  

 نتایج تحقیق: ماخذ

  
  :توان نتیجه گرفت که از بررسی عالئم و مقدار ضرائب متغیرها می

نسبت به سهم مالیات در تامین  ) GDP(کشش تولید ناخالص داخلی . 1
 با توجه به مقدار کشش تولید ناخالص داخلی  .استمالی مخارج دولتی مثبت 

توان گفت که  ، میاست 23/0ه حدود نسبت به سهم مالیات در مخارج دولتی ک
تواند باعث  افزایش یک درصدی در سهم مالیات در تامین مالی مخارج دولتی می

  . درصدی در تولید ناخالص داخلی گردد 23/0افزایش تقریبا 
نسبت به سهم درآمدهای نفتی در  ) GDP(کشش تولید ناخالص داخلی . 2

ر کشش تولید ناخالص داخلی نسبت به با توجه به مقدا . استمخارج دولتی مثبت 
توان گفت که  ، میاست 28/0سهم درآمدهای نفتی در مخارج دولتی که حدود 
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افزایش یک درصدی در سهم درآمدهای نفتی در تامین مالی مخارج دولتی 
  .درصدی در تولید ناخالص داخلی گردد 28/0تواند باعث افزایش تقریبا  می

اض از بانک مرکزی در مخارج دولتی و اشتغال در مورد تاثیر سهم استقر. 3 
  . توان اظهارنظر کرد مدت نمی در بلند) GDP(بر تولید ناخالص داخلی 

توان اظهار داشت   بلندمدت میی مقدار ضرائب متغیرها در رابطهیاز مقایسه
که در بین متغیرهای موجود در الگوی تاثیر منابع تامین مالی مخارج دولتی بر 

الص داخلی، درآمدهای نفتی بیشترین و مالیات کمترین اثر را بر تولید تولید ناخ
 در حالی که در بین منابع تامین مالی مخارج دولتی سهم  .ناخالص داخلی دارد

مالیات در مخارج دولتی کمترین اثر و سهم درآمدهای نفتی در تامین مالی مخارج 
  .    ددولتی بیشترین اثر را بر تولید ناخالص داخلی دارن

در مورد تاثیر منابع تامین مالی مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی در 
توان بیان کرد که افزایش سهم مالیات توسط دولت در تامین مالی  بلندمدت می

توان   می دیگر،به عبارتی . مخارج دولتی اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی دارد
 در مخارج دولتی در تامین مالی گفت که دولت از طریق افزایش سهم مالیات

های های مدیریتی، تخصیص منابع از طریق تغییر در قیمتمخارج خود بر مهارت
نسبی و همچنین انتقال منابع از سمت بخش خصوصی به سمت بخش دولتی تاثیر 

گذاری بخش خصوصی، ظرفیت   و در نهایت موجب تغییر در سرمایهگذاردمی
 معموال تاثیر افزایش ظرفیت وارداتی بر ،همچنین . شود تولیدی و عرضه کل می
 افزایش درآمدهای نفتی ظرفیت ، بنابراین .استای مثبت  واردات کاالهای سرمایه
دهد و بر تولید ناخالص داخلی اثرگذار خواهد بود که این  وارداتی را افزایش می

درآمدهای نفتی  افزایش سهم  دیگر، به عبارتی .شود دیدگاه در مورد ایران تایید می
  .در تامین مالی مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی در بلندمدت اثر مثبت دارد

توان در مورد تاثیر سهم استقراض از بانک   نمی،دست آمدهه با توجه به نتایج ب
مرکزی در مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی همانند مالیات و درآمدهای نفتی 

  . اظهار نظر کرد
ج تخمین الگوی تصحیح خطا در ارتباط با تاثیر منابع تامین مالی  نتای

ارائه شده ) 5(مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی در جدول 
  .است
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   تخمین ضرایب الگوی تصحیح خطا :5جدول 
ARDL(2,0,0,0) selected based on Schwarz Bayesian Criterion  

  صادی رشد اقتی:متغیر وابسته
  متغیرهای مستقل  مقدار ضرائب  انحراف معیار  )احتمال  ( t یآماره
)084/0(8 / 1  
)004/0(12 / 3  
)000/0(15 / 4 
)008/0(89 / 2 
)749/0 (32/ 0 
)043 / 0(12 / 2  
)001 / 0 (8 / 3-  
)000 /0 (12 /5- 

11. /  
04. / 
03. / 
03. / 
01. / 

3 / 1  
03 / 0  
098 / 0  

21 / 0  
13 / 0  
14 / 0 
11 / 0 
004 / 0 
76 / 2  
13 / 0 –  
50 / 0 - 

DLL 
DLK 
DLOIL 
DLT 
DLBD 
C 
DU57 
ECM 

71/0 
)000/0 (25/13 

07/0 
97/65 

  

R-Bar-Squared 
F 

S.D.  
Log-Likelihood  

78/0 
04/0 
03/0 
04/0 
97/56 
35/2 
10/50  

R-Squared 
S.E. 
 Mean  
RSS 
Akaike  
DW 
S.D.  
Schwarz Baysian 

 یقنتایج تحق: ماخذ

  
  :شودنتیجه می) 5(از بررسی نتایج جدول 

تاثیر رشد سهم درآمدهای نفتی در مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در . 1
 . است درصد مثبت و از نظر آماری معنادار 99مدت در سطح احتمال بیش از  کوتاه

با توجه به مقدار ضریب رشد سهم درآمدهای نفتی در مخارج دولتی که حدود 
توان گفت که افزایش یک درصدی در رشد سهم درآمدهای نفتی  می، است 14/0

 درصدی در رشد اقتصادی  14/0در تامین مالی مخارج دولتی باعث افزایش تقریبا 
  .شود می

مدت  تاثیر رشد سهم مالیات در مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کوتاه. 2
 با توجه به مقدار  .است درصد مثبت و از نظر آماری معنادار 99در سطح احتمال 

توان گفت که  ، میاست 11/0ضریب رشد سهم مالیات در مخارج دولتی که حدود 
افزایش یک درصدی در رشد سهم مالیات در تامین مالی مخارج دولتی باعث 

  .شود درصدی در رشد اقتصادی می 11/0افزایش تقریبا 
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 رشد سهم توان در مورد تاثیر  نمی،دست آمدهه با توجه به نتایج ب. 3
مدت همانند  استقراض از بانک مرکزی در مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کوتاه

  . مالیات و درآمدهای نفتی اظهار نظر کرد
مدت   کوتاهی که در هر دورهاستمقدار ضریب تصحیح خطا بیانگر این . 4

ن معنا به ای . شود  تعادلی بلندمدت اصالح میی درصد از انحراف از رابطه50تقریبا 
  . شود  تعادلی بلندمدت اصالح مییکه تقریبا در دو دوره، انحراف از رابطه

توان  مدت می  پویای کوتاهی مقدار ضرائب متغیرها در رابطهیاز مقایسه
مدت در بین متغیرهای موجود در الگوی تاثیر منابع تامین  اظهار داشت که در کوتاه

لی و رشد اقتصادی، رشد اشتغال بیشترین مالی مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخ
و رشد سهم مالیات در تامین مالی مخارج دولتی کمترین اثر را بر رشد اقتصادی 

 در بین متغیرهای رشد سهم مالیات، استقراض و درآمدهای نفتی ،همچنین . دارد
در مخارج دولتی به عنوان منابع تامین مالی مخارج دولتی، رشد سهم درآمدهای 

در تامین مالی مخارج دولتی بیشترین و رشد سهم مالیات در تامین مالی نفتی 
در حالی که در  . مدت بر رشد اقتصادی دارند مخارج دولتی کمترین اثر را در کوتاه

مورد تاثیر رشد سهم استقراض از بانک مرکزی در تامین مالی مخارج دولتی بر 
در مورد تاثیر رشد منابع  . ردتوان اظهار نظر ک مدت نمی رشد اقتصادی در کوتاه

توان بیان کرد که  مدت می تامین مالی مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کوتاه
افزایش رشد سهم مالیات در تامین مالی مخارج دولتی موجب افزایش رشد 

توان گفت که دولت از طریق رشد سهم   می دیگر، به عبارتی .اقتصادی شده است
های مدیریتی، در تامین مالی مخارج خود بر مهارتمالیات در مخارج دولتی 

های نسبی و همچنین انتقال منابع از تخصیص منابع از طریق تغییر در قیمت
در نهایت موجب تغییر ، سمت بخش خصوصی به سمت بخش دولتی تاثیر گذاشته

 کل و رشد اقتصادی یگذاری بخش خصوصی، ظرفیت تولیدی، عرضه در سرمایه
 معموال تاثیر افزایش ظرفیت وارداتی بر واردات کاالهای ،نینهمچ . شود می

مدت ظرفیت   رشد درآمدهای نفتی در کوتاه،بنابراین . استای مثبت  سرمایه
دهد و بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی اثرگذار خواهد  وارداتی را افزایش می

 رشد سهم  دیگر،تی به عبار .شود بود که این دیدگاه در مورد ایران تایید می
درآمدهای نفتی در تامین مالی مخارج دولتی بر رشد تولید ناخالص داخلی در 

توان در مورد تاثیر   نمی، با توجه به نتایج بدست آمده .مدت اثر مثبت دارد کوتاه
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رشد سهم استقراض از بانک مرکزی در مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در 
ت و درآمدهای نفتی در مخارج دولتی اظهار نظر مدت همانند رشد سهم مالیا کوتاه
 با در ایران استفاده از مالیات و درآمدهای نفتی به منظور تامین ،بنابراین . کرد

  .تواند به رشد اقتصادی کمک نماید مدت می مالی مخارج دولتی در کوتاه
  

  گیری بندی و نتیجه  جمع-4
خالص داخلی و رشد با توجه به تأثیر مثبت مخارج دولتی بر تولید نا
یک نقش مهم توان   می،اقتصادی و مطابق با نظریات موافق با افزایش مخارج دولتی

دولت دیگر،  به عبارتی . نسبت داد  به دولت در ایراناقتصادی رشد فرآیند در را
، شکل دادن به بازار خصوصی هماهنگ کردن منافع عمومی وباید از طریق 

 ی سرمایهیهای مناسب اقتصادی، توسعهزیرساخت و عوامل تولید، ایجاد محصول
برای فعالیت کارای  زمینه را افزایش داده و یی راآ کارانسانی و بهبود تکنولوژیکی
   .بخش خصوصی فراهم نماید

دهد که مخارج دولت  مدت نشان می نتایج الگوی تأثیر مخارج دولت در بلند
 دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر در کنار سایر عوامل تولید، نیروی کار و سرمایه

که کشش تولید نسبت به مخارج در حالی . استتولید ناخالص داخلی در ایران 
 28/0 و 15/0ترتیب ه  عوامل تولید سرمایه و نیروی کار بو نسبت به 17/0دولتی 
 نتایج  . انتظار منفی است با مطابق، تأثیر انقالب و جنگ بر تولید،همچنین . است

دهد که مخارج دولت دارای تأثیر مثبت بر رشد  تصحیح خطا نشان میالگوی 
توان نتیجه گرفت که  می) ECM) 66/0 و با توجه به مقدار ضریب استاقتصادی 

  . گردد  تعدیل مییدر کمتر از دو دورهمدت   تعادلی بلندیانحراف از رابطه
دت نشان نتایج الگوی تأثیر منابع تأمین مالی مخارج دولتی در بلند م

عامل تولید سرمایه بر   تأثیر مثبت و معنی دار درآمدهای نفتی و مالیات ویدهنده
دهد که کشش تولید ناخالص   نشان می، نتایج همچنین .استتولید ناخالص داخلی 

داخلی نسبت به افزایش سهم مالیات تفاوت چندانی با کشش تغییر در سهم 
 داری بر تولید ناخالص داخلی  أثیر معنی امّا استقراض ت .درآمدهای نفتی ندارد

نتایج الگوی تصحیح خطا در رابطه با منابع تأمین مالی مخارج نشان  . نداشته است
دهد که درآمدهای نفتی و مالیات دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی بوده و  می
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 تعادلی ی تعدیل انحراف از رابطهینشان دهنده) ECM) 5/0مقدار ضریب 
  . استدت در مدت دو دوره م بلند

تواند با  توان نتیجه گرفت که دولت می با توجه به مباحث مطرح شده می
هایی در جهت استفاده از درآمدهای نفتی برای افزایش واردات اعمال سیاست
ای ضمن افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی زمینه را  کاالهای سرمایه

 اما نکته مهمتر آنکه با  .ان به نفت فراهم آوردبرای کاهش وابستگی اقتصاد ایر
توجه به این که افزایش سهم مالیات در تأمین مالی بودجه دولت دارای تأثیر مثبت 
بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی بوده است، کاهش وابستگی بودجه به 

فت، درآمدهای نفتی و افزایش سهم مالیات عالوه بر کاهش وابستگی اقتصاد به ن
 .رشد اقتصادی را لزوماً کاهش نخواهد داد
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  :منابعفهرست 
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Government Expenditures,  
Budget Financing and Economic 

 Growth: The Case of Iran ( 1967 - 2003 ) 
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Abstract: 
   Studies on the effect of government expenditures on economic 
growth usually focus on the mix of government expenditure and 
how investment and consumption expenditures affect economic 
growth. But, the impact of budget financing methods on output 
growth is usually neglected. This paper examines both government 
expenditure and alternative budget financing methods. Auto-
Regressive Distributed Lag (ARDL) method is employed to 
estimate our models. The results indicate that there is an 
equilibrium long- run relationship between gross domestic 
product, government expenditures. Also there is a long-run 
relationship between share of taxes, debt and oil revenues in the 
budget and gross domestic product. Estimation results show a 
positive and significant relationship between the growth of the 
ratio of oil revenues to government expenditures and economic 
growth in the short run. The results also show that the ratio of 
taxes to government expenditures and growth are positively 
related. However, no significant relationship between the ratio of 
government debt to government expenditures and growth was 
found. The results imply that less reliance on oil revenues and an 
increase in the share of taxes in the budget does not necessarily 
reduce the growth rate of the Iranian economy. 
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  :یماضم
  

 ج دولتی بر تولید ناخالص داخلی و بهینه الگوی تاثیر  مخاریتعیین وقفه :1ی  ضمیمهجدول
  رشد اقتصادی

ARDL(2,0,0,0) selected based on Schwarz Bayesian Criterion 
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  نتایج تحقیق: ماخذ
  

 دولتی بر تولید ناخالص داخلی و ارجالگوی تاثیر مخ(های تشخیصی آزمون :2 ی ضمیمهجدول
  )رشد اقتصادی
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 خود همبستگی 
 شکل تابعی
 نرمال بودن جز اخالل

 واریانس ناهمسانی 

  نتایج تحقیق: ماخذ
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  ی بهینه الگوی منابع تامین مالی تعیین وقفه :3 ی ضمیمهجدول
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   الگوی تاثیر منابع تامین مالی های تشخیصیآزمون: 4 ی ضمیمهجدول
F Version  LM Version  Test Statistics 
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