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اثر نااطمينانی مخارج دولت بر رشد اقتصادی
(رهيافت :روش حداقل مربعات کامالً تعدیلشده)
امين حاتمی ،دکتر قدرتاله اماموردی ،محبت زراعت و سيدمحمدهادی سلطانالعلمایی



چکيده
دولت به عنوان یك نهاد بسيار مهم و مؤثر در حوزه اقتصاد مورد توجه و موضوع مطالعه مکاتب اقتصادی مختلف بوده استت .بته
دليل نقش دولت در روند توسعه اقتصادی در این پژوهش به بررسی تأثير نااطمينانی مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران در دوره
 6917تا  6970پرداخته شده است .برای برآورد نااطمينانی مخارج دولت از روش ) EGARCH(1,1و برای برآورد تتأثير نااطمينتانی
مخارج دولت بر رشد اقتصادی از روش حداقل مربعات کامالً تعدیلشده استفاده شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که در
بلندمدت متغير لگاریتم نااطمينانی مخارج دولت با ضریب  -4/49اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی بر جای گذاشته استت .از
آنجا که مخارج دولت یکی از مهم ترین اجزای تقاضای کل اقت صاد است ،بنابراین ،روشن است که نااطمينانی مخارج دولت از طریق
ایجاد بیثباتی در تقاضای کل ،به بیثباتی توليد و رشد اقتصادی میانجامد.
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 .6مقدمه
امکان و دالیل اثـرگذاری دولتها بـر نرخ رشد اقتصادی همواره از بحثهای اساسی اقتصاددانان بوده
و بهرغم وجود نـظریات مختلفی که در مورد تأثیرات مثبت یا منفی دولتها بر روی رشد و توسعه
اقتصادها مطرح شده ،همه آنها بر اثـرگذاری حـتمی دولتها بر فرایند رشد و توسعه تأکید کردهاند.
دولت به عنوان یك نهاد بسیار مهم و مؤثر در حوزة اقتصاد همواره مورد توجه مکاتب اقتصادی قرار
داشته است .مرکانتیلیستها به نقش دولت در حوزه تجارت خارجی اعتقاد داشتند و از این رو پیرو
دولتی مقتدر بودند ،در حالی که طبیعیون و به پیروی آنها آدام اسمیت ،بنیانگذار کالسیكها،
اعتقادی به فعالیت دولت نداشتند .البته ،اسمیت به عدم مداخله به صورت مطلق اعتقاد نداشت ،بلکه
به دولتی به صورت حداقل معتقد بود و مکتب کالسیكها نیز بدین صورت شکل گرفت .به همین
ترتیب ،نئوکالسیكها نیز دخالت دولتها در موارد خاص را مجاز میشمردند .پس از بحران رکود
بزرگ در اواخر دهه  ، 2کینز و طرفداران او بر مداخلة مؤثر دولت و افزایش مخارج آن به منظور
افزایش تقاضای کل و به تعادل رساندن اقتصاد تأکید داشتند .پس از غلبه دو دههای این مکتب،
فریدمن به عنوان رهبر و نظریهپرداز مکتب پولیون ،به مداخله دولت اعتراض کرد و آن را مسبب
بسیاری از عدم تعادلهای ایجاد شده دانست و بر نقش مجدد بازار تأکید و اصرار کرد .حملة سخت
فریدمن به نظریات کینزی ،قوت قلبی برای اقتصاددانان وفادار به اصول کالسیك بود ،به طوری که
آنان توانستند مکتب جدیدی با عنوان کالسیكهای جدید در مقابل کینزینها به وجود آورند .اگرچه
کالسیكهای جدید با رویکردهای جدید سعی در طرح مسائل خود کردند ،اما نتایج آنان همانند
پیشینیان خود بر عدم دخالت مؤثر دولت استوار بود .در مقابل ،کینزینها نیز بـا توجـه بـه ایـرادها و
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انتقـادهای وارده بـر آنهـا ،سـعی در بازسازی مؤثر خود کردند ،اما همچنان به دولت و سیاستهای
مالی آن وفادار بودهاند.
امـروزه نیز نقش دولت و مخارج آن همچنان یکی از نقاط افتراق و جدایی مکاتب اقتصادی
تلقی میشود .با توجه به وضعیت مخارج دولت در کشورها و وجود نااطمینانی در آن و از آنجا که
مخارج بخش دولتی با تصمیمگیریهای بخش خصوصی در ارتباط تنگاتنگی است ،نااطمینانی حاصل
از این مخارج نیز میتواند بر فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه ،رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد.
نااطمینانی شرایطی است که در آن پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق میافتد ،معلوم نبوده و یا در
صورت معلوم بودن ،احتمال آنها مشخص نیست .وجود هرگونه نااطمینانی در جامعه تصمیمهای افراد
جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد.
بنابراین ،با توجه به اهمیت مخارج دولت بهویژه نااطمینانی آن ،این مطالعه به بررسی اثر
نااطمینانی مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران در سالهای 71- 1

میپردازد؛ بدین منظور،

مهمترین فرضیه این پژوهش این است که نااطمینانی مخارج دولت تأثیر منفی و معناداری بر رشد
اقتصادی دارد.
در این راستا ،ادامه مباحث مقاله به شرح زیر خواهد بود؛ بخش دوم ،به مبانی نظری در این زمینه
اختصاص دارد .پس از مرور مطالعات انجام شده در بخش سوم ،در بخشهای چهارم ،پنجم و ششم ،به بررسی
روند رشد اقتصادی ،معرفی مدل پژوهش و آزمون مانایی متغیرها و برآورد نااطمینانی مخارج دولت پرداخته
میشود .سرانجام ،در بخشهای هفتم و هشتم برآورد الگوی رشد اقتصادی و جمعبندی ارائه خواهدشد.
 .2مبانی نظری
الف) نااطمينانی مخارج دولتی

نااطمینانی به وضعیتی اشاره میکند که در آن وضعیت ،احتمال وقـوع حـوادث آتـی را نمیتوان
مشخص کرد .اصوالً نااطمینـانی بـا حادثـه ریسـکی تفاوت دارد .در حادثـه ریسکی میتوان احتمال
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مشخصی را بـه وقـوع حادثـه نسـبت داد ،در صـورتی کـه اگـر تغییرات آتی هر متغیر را مجموعهای
از تغییرات پیشبینی شده و پـیشبینـی نشـده بـدانیم ،آنگاه نااطمینانی آن متغیر ،شامل تغییرات
غیرقابل پیشبینی خواهد بود؛ به بیان دیگر ،نااطمینانی مربوط به نبود اطالعات در مورد نتیجه
است.در واقع ،وقتی بحث نااطمینانی مطرح میشود ،یعنی اینکه عامالن اقتصادی قسمتی از اطالعات
مفید را در اختیار ندارند ،بنابراین ،در مورد متغیـر مورد نظر یك جزء غیرقابل پیشبینی وجود دارد.
یکی از مهمترین مباحث اقتصاد کـالن ،بخـش دولـت و مخـارج آن است .در ایران بخش
اصلی درآمدهای دولت را درآمد نفت تشکیل مـیدهـد کـه از صادرات نفت حاصل میشود ،بنابراین،
نقش این درآمدها در جهت تأمین مخارج دولت از اهمیت بهسزایی برخوردار است؛ امـا از آنجـا که در
کشور ایران ،قیمت نفت متغیری نیست که کامالً در اختیار دولت باشد و از خـارج از اقتصاد برای
کشور تعیین و بر آن تحمیل میشود ،بنابراین ،نوسانات و نااطمینـانیهـایی کـه نسبت به قیمت نفت
وجود دارد و به دنبال خود در درآمدهای نفتی هم نوسان و نااطمینانی ایجاد میکند ،یکی از عوامل
مؤثر بـر مخـارج دولـت و ایجـاد نااطمینـانی مخـارج دولـت است .به طور کلی ،منبع تأمین مخارج
هر دولتی از درآمدهای آن دولت است .در ایران یکی از منابع اصلی (به طور مستقیم و غیرمستقیم)
تأمین مخارج کل از محل درآمدهای نفتی است .بنابراین ،زمانی کـه دولـت بـا چنـین درآمد
نااطمینان و پرنوسانی مواجه است ،بودجهبندی و برنامهریزی با مشکل مواجه خواهد شد؛ چرا کـه بـا
توجـه بـه نوسانات و تغییرات قیمت نفت است که دولت درآمد نفتی را در بودجه پیشبینی مـیکنـد،
در نتیجه ،نوسانات قیمت نفت که به دنبال خود نوسان و نااطمینانی درآمد دولت را به دنبـال خواهد
داشت ،بر مخارج کل دولت اثرگذار خواهد بود و میتواند زمینه بـروز نااطمینانی را در آن فراهم سازد.
البته ،عوامل دیگری نیز میتواند باعث نااطمینانی در مخارج دولتی شود .داسل و ولدخانی ( ) 22
در پژوهشی مخارج دولت را در کشور فیجی که کشوری بـا درآمـد متوسـﻂ است ،بررسی کردهاند .در
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این کشـور بـیثبـاتی سیاسـی ،موجـب نااطمینـانیهـای اقتصـادی میشود .همچنین ،محدوده
وسیعی از موضوعها مانند سیکلهای تجاری سیاسـی و نیـز متغیرهای کالن مانند تورم ،بیکاری ،فشار
گروهها ،توهم مالی و شوكهای برونزا مانند تحریم نفت از جمله عواملی هستند که تأثیر بسیار مهمی
بر مخارج دولت دارد .همچنین ،وگنر ( ) 227در پژوهش خود به این نتیجـه رسـیده اسـت کـه
مخارج بخـش دولتـی با افزایش درآمد دولت تغییر میکند و طبق نظر پیکاك و وایزمن () 113
مخارج دولت تحت تأثیر عواملی نظیر جنﮓ نیز قرار میگیرد .آنتونی کسل و سیستلر و ویاللتا
(  ) 22به بررسی رفتار مخـارج دولـت در مقابـل شـوكهـای مالیـاتی در کشـور اسـﭙانیا پرداختهاند
و هر دو طرف درآمد و هزینه را مدنظر قرار داده و بررسـی کـردهانـد کـه در صورت وجود یك شوك
معموالً این انتظار وجود دارد که در طـرف هزینـه از هزینـههـای عمرانی کم شود تا هزینههای جاری.
ب) تأثير نااطمينانی مخارج دولت بر رشد اقتصادی

چگونگی اثرگذاری مخارج دولت بر تولید و رشد اقتصادی ،از یک سوی ،متأثر از چگونگی تأأمی مأالی
مخارج دولت و از سوی دیگر ،چگونگی تخصیص آن است .اگر مخارج دولت از طریق افزایش مالیات یأا
ایجاد کسری بودجه و استقراض تأمی مالی شود ،انتظار مأیرود اثأرات بأرونرانأی مخأارج دولأت بأر
مصرف و سرمایهگذاری بخش خصوصی موجب شود تا اثرهای مثبت افزایش مخأارج دولأت و اثرهأای
منفی کاهش مصرف و سرمایهگذاری خصوصی همدیگر را خنثی کرده و در مجمأو ،،افأزایش مخأارج
دولت اثر مثبتی بر تولید و رشد اقتصادی بلندمدت نداشته باشد ،اما اگر افزایش مخارج دولت از طریق
درآمدهای نفتی تأمی مالی شود ،میتوان انتظار داشت که اثرات برونرانی مخارج دولت بأر مصأرف و
سرمایهگذاری بخش خصوصی محدود شده و در مجمو ،،افزایش مخارج دولت اثر مثبتی بر تولید باقی
گذارد .چگونگی تخصیص مخارج دولت نیز یک عامل مؤثر در تعیی اثرهأای مخأارج دولأت بأر تولیأد
است .اگر مخارج دولت بهجای تخصیص در پروژههای عمومی که بأازدهی مناسأب دارنأد ،بأه اجأرای
پروژههایی که بخش خصوصی قادر به انجام آن هست ،تخصیص یابد ،میتوان انتظار داشت که به دلیل
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کارایی کمتر بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی ،افزایش مخارج دولت بر تولید و رشد اقتصادی در
بلندمدت تأثیر منفی داشته باشد؛ بنابرای  ،در مجمو ،چگونگی تأمی مالی مخأارج دولأت و چگأونگی
هزینه آن ،اثر خالص مخارج دولت بر تولید و رشد اقتصادی را تعیی میکند.
از آنجا که مخارج دولت یکی از مهمترین اجزای تقاضای کل اقتصاد است ،بنابراین ،روشن
است که نااطمینانی مخارج دولت از طریق ایجاد بیثباتی در تقاضای کل ،به بیثباتی تولید و رشد
اقتصادی در کوتاهمدت میانجامد .هنگامی که مخارج دولت افزایش مییابد ،نخست از طریق افزایش
تقاضای کل به صورت مستقیم ،تولید و رشد اقتصادی بهصورت موقتی افزایش مییابد ،اما در دورههای
بعدی به مرور اثرهای برونرانی مخارج دولت بر مصرف و سرمایهگذاری خصوصی ظاهرشده و اثر
افزایش اولیه خنثی میشود .البته همانطور که ذکرشد ،چگونگی تأمین مالی مخارج دولت اثر
تعیینکنندهای بر شدت اثر برونرانی خواهد داشت .در مقابل ،کاهش مخارج دولت ،نخست از طریق
کاهش تقاضا ،تولید و رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد ،اما در ادامه با افزایش سرمایهگذاری و
مصرف بخش خصوصی ،کاهش تولید تا حدودی جبران خواهد شد .بررسی روند تولید و مخارج دولت
نیز بهلحاظ تجربی چنین رابطهای را تأیید میکند و نشان میدهد که نااطمینانی مالی دولت یکی از
عوامل اصلی بیثباتی تولید و رشد اقتصادی و ایجاد دورههای تجاری در اقتصاد ایران بوده است.
 .9مروری بر پژوهشهای انجامشده
درباره نااطمینانی مخارج دولت و رشد اقتصادی پژوهشهای داخلی زیادی انجام نشده است .در ادامه
به بررسی پژوهش هایی پرداخته خواهد شد که به ارتباط مخارج دولت و نااطمینانی آن و ارتباط آنها با
رشد اقتصادی پرداختهاند.
نقیلو ( ) 33در پژوهشی به بررسی اثر هزینههای دولت به تفکیك هزینههای جاری و
عمرانی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از سیستم معادالت همزمان لین پرداخته است .نتایج برآورد
سیستم معادالت همزمان نشان میدهند که هرچند هزینه کل و پرداختهای عمرانی دولت در
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میانمدت تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد ،اما تأثیر آنها در کوتاهمدت معنادار نیست .از
سوی دیگر ،هزینههای جاری دولت چه در کوتاهمدت و چه در بلندمدت تأثیری بر رشد اقتصادی ایران
ندارند.
پورفرج (  ) 3در پژوهش خود به بررسی تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی از طریق
ایجاد سرمایه انسانی پرداخته است .نتایج مدل وی نشان میدهد که مخارج دولت به استثنای مخارج
آموزشی و پژوهشی دارای اثر منفی و مخارج عمرانی دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی بودهاست.
فوالدی (  ) 3در پژوهشی در قالب یك مدل تعادل عمومی به بررسی اثر مخارج دولت بر
تولید و اشتغال پرداختهاند .یافتههای آنها نشان میدهد که افزایش مخارج مصرفی دولت ،موجب
کاهش تولید ناخالص داخلی و اشتغال میشود؛ اما افزایش مخارج سرمایهای دولت ،در بخشهای
خدمات ،ساختمان و نفت و گاز موجب افزایش تولید و اشتغال و در بخشهای کشاورزی و صنعت و
معدن ،موجب کاهش آن شده است.
شیرازی ( ،) 31با استفاده از یك الگوی خودبازگشت با وقفههای توزیعی برای سالهای
1

تا 3

نتیجه گرفت که بین مخارج دولتی و تولید ناخالص داخلی یك رابطه تعادلی بلندمدت

وجود دارد .از سوی دیگر ،تأثیر رشد مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کوتاهمدت مثبت و معنادار
است .همچنین ،یافتههای این پژوهش نشان میدهد که تأثیر رشد سهم درآمدهای نفتی و مالیات در
مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کوتاهمدت مثبت و معنادار است ،اما در مورد تأثیر رشد سهم
استقراض در مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کوتاهمدت نمیتوان اظهار نظر کرد.
سوری و همکاران ( ،) 33رابطه بین نااطمینانی در مخارج مصرفی دولت و رشد اقتصادی
را با استفاده از یك سیستم معادالت همزمان که شامل معادله رشد اقتصادی و سرمایهگذاری است ،در
دوره

تا 31

بررسی کردهاند .نتیجه به این صورت بوده است که نااطمینانی در مخارج

مصرفی دولت تأثیری منفی بر سرمایهگذاری داشته ،اما جزء باثبات آن دارای تأثیری مثبت بر
سرمایهگذاری است .نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت ،در حالتی که در سهم مخارج مصرفی
دولت نااطمینانی وجود داشته است ،حدود  7/درصد و در حالتی که نااطمینانی در مخارج مصرفی
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دولت وجود نداشته باشد ،میتوانست در حدود  1/7درصد باشد .به این ترتیب ،نااطمینانی در سهم
مخارج مصرفی دولت از طریق کاهش سرمایهگذاری موجب کاهش درخور توجهی در رشد اقتصادی
شده است.
گلمرادی (  ) 1در پژوهشی به بررسی اثرات کوتاهمدت و بلندمدت مخارج دولـت و تـورم
بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفههای گسترده و علیت گرنجری در ایران برای
دوره 73- 31

میپردازد .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که بـین متغیرهـای تـورم ،مخـارج

دولت و رشد اقتصادی یك رابطه بلندمدت وجود دارد؛ به طوریکه مخارج دولـت دارای اثـرات مثبـت
خارجی در ایران است .تورم در کوتاهمدت و بلندمدت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ندارد ،اما اثر مخـارج
عمرانی دولت بر رشد اقتصادی مثبت است .همچنین ،آزمون علیت گرنجری نشان میدهـد کـه رابطـه
علی یك طرفه بین تورم و رشد اقتصادی و همین طور بین مخارج دولت و رشد اقتصادی وجود دارد.
مهرآرا( ،) 17در مقالهای با عنوان "اثرهای نااطمینانیهای تورم و مخأارج دولأت و تعامأل
آنها بر رشد بخشهای اقتصادی ایران" به بررسی نااطمینانی بر بخـشهـای اقتصـادی ایـران پرداختـه
است .در این پژوهش بـرای بـرآورد نااطمینـانی هـا از روش گـارا اسـتفاده شـده و بـرای بررسـی اثـر
نااطمینانیهای ذکر شده از روش دادههای ترکیبی در سالهای 3

تا 33

اسـتفاده شـده اسـت.

نتایج به دست آمده بیانگر وجود اثر منفی نااطمینانی تورم بر رشد هر سه بخش اصلی اقتصادی کشـور
است .نااطمینانی مخارج دولت نیز اثری منفی و معنادار بر رشد بخشهای اقتصادی کشور بجـز بخـش
نفت و گاز داشته است .همچنین ،تعامل نااطمینانیهای یاد شده نیز اثری منفی و مجزا از اثر یـكیـك
آنها بـر رشـد بخـشهـای کشـاورزی و خـدمات داشـته اسـت .بـه ایـن معنـا کـه افـزایش هریـك از
نااطمینانیهای یاد شده ،باعث تشدید اثرهای نااطمینانی دیگر در این بخشهای اقتصادی است.
درباره پژوهشهای خارجی نیز میتوان به مطالعات زیر اشاره کرد:
لنسینك و همکاران ( ) 111اثر نااطمینانی بر رشد اقتصادی را بررسـی کـردهانـد .در ایـن
پژوهش ،شش متغیر کالن کسری بودجه ،مالیات ،مخارج دولتی ،نرخ بهره واقعی ،تـورم و صـادرات در

______________________________________________________
1. Lensink, Hong and Sterken
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نظر گرفته شده است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که نااطمینانی حاصل از متغیرهـای کسـری
بودجه ،مخارج دولتی ،مالیاتها و صادرات تآثیر منفی و معناداری روی رشد ایجاد میکنند.
لنسینگ و همکاران ( )0222در مقالهای با عنوان "آیا نااطمینانی بر رشد اقتصادی مؤثر
است؟" به ارائه یک تحلیل تجربی در خصوص اثر نااطمینانی بر رشد اقتصادی پرداختهاند .آنها
مقیاسهایی از نااطمینانی صادرات ،سیاستهای دولت و قیمت را برای بررسی یک مدل رشد در نظر
گرفتهاند .جامعه آماری ای مطالعه  31اقتصاد در حال توسعه و توسعهیافته در دوره  792تا 771
است .نتایج ای مطالعه نشان میدهد که نااطمینانی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد و بر اهمیت ثبات
صادرات و سیاستها تأکید مینماید.
آسمن و نورودین ( ) 2 2مخارج دولت و رشد اقتصادی در کشور نیجریه را در پژوهشی
بررسی کردهاند .آنها با استفاده از دادههای سری زمانی دوره  131- 223مدل خود را بر اساس مدل
رشد کینزینها توسعه دادند .آنها دریافتند که کل هزینه سرمایه و هزینههای دولتی در آموزش و
پرورش اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.
آسمن ( ) 2 2و لی و هسیه (  ) 11به بررسی رابطه بین مخارج دولت و رشد اقتصادی
در کشورهای گروه هفت پرداختهاند .نتایج تجربی آنها نشان می دهد که رابطه بین مخارج دولت و
رشد اقتصادی میتواند در طول زمان بسیار متفاوت باشد .آنها هیچ مدرك و شواهدی مبنی بر اثر
مثبت مخارج بر رشد اقتصادی و نیز اثر منفی در این رابطه پیدا نکردند .آنها نتیجه گرفتند که
هزینههای عمومی در بخش کوچکی به رشد اقتصادی کمك میکند.

______________________________________________________
1. Lensink, Hong and Sterken
2. Nurudeen and Usman
3. Hsieh and Lai

 .کانادا ،فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،ژاپن ،آمریکای التین و ایاالت متحده امریکا.
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وو و همکاران ( ) 2 2رابطه میان مخارج دولت و رشد اقتصادی در بزرگترین نمونه از
 3کشور و طوالنیترین دوره  172- 22را بررسی کردهاند .یافتههای آنها از قانون واگنر و این
فرضیه که مخارج دولت برای رشد اقتصادی مفید است ،حمایت میکند.
وهاب (  ) 2اثرات تراکم و عدم تراکم هزینههای دولت را بر رشد اقتصادی بررسی کرده
است .در مورد تراکم از دادههای  13کشور توسعهیافته و در حال توسعه در دوره 112- 22
استفاده کرده و در مورد عدم تراکم هزینههای دولت ،از دادههای دوره  132- 222برای تنها 2
کشور استفاده کرده است .وی با استفاده از مشخصات مدل متقارن و نامتقارن ،دریافت که هزینههای
دولت در مجموع دارای اثرات مثبت بر رشد اقتصادی است.افزون بر این ،وی دریافت که مخارج
مصرفی دولت هیچ اثر بر رشد اقتصادی ندارد ،اما هزینههای سرمایهگذاری دولت بر رشد اقتصادی
تاثیر گذار است.
اتاری و جاوب (  ) 2در مقالهای با عنوان "رشد اقتصادی ،تورم و مخارج دولت" به
بررسی ارتباط تورم و مخارج دولت با رشد اقتصادی در کشور پاکستان پرداختهاند .بازه زمانی این
پژوهش  132تا  2 2بوده و مدل پژوهش با استفاده از روش خودتوضیح برداری با وقفههای
گسترده برآورد شده است .نتایج این پژوهش حاکی از وجود رابطه منفی بین تورم و مخارج دولت با
رشد اقتصادی بوده است.
هوسنال ( ) 2 7در مقالهای با عنوان "تأثیرات مخارج دولت بر رشد اقتصادی" دادههای
مربوط به دوره

 132- 2را در کشور مالزی بررسی کرده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد

که یك رابطه منفی میان مخارج دولت و رشد اقتصادی در کشور مالزی در طول  7سال وجود
داشته است.

______________________________________________________
1. Wu, et al
2. Wahab
3. Attari and Javeb
4. Hasnul
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همانطور که در بخش پژوهشهای انجام شده بررسی شد ،مطالعهای که تأثیر نااطمینانی
مخارج کل دولت بر رشد اقتصادی را ایران بررسی کرده باشد ،انجام نشده است و این موضوع ،این
پژوهش را نسبت به پژوهشهای دیگر متمایز میسازد .به عالوه این مطالعه بهلحاظ نوع روش برآورد
استفاده شده نسبت به پژوهشهای دیگر متفاوت است.
 .4بررسی روند رشد اقتصادی در ایران
نمودار  .6رشد اقتصادی ایران در سالهای ( 6927-6974درصد)

مأخذ :محاسبات این پژوهش.

نرخ رشد اقتصادی ،از مهمترین شاخصهای عملکردی اقتصاد کالن است و سرعت افزایش یا
کاهش تولید ناخالص داخلی و به دنبال آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را
نشان میدهد .نرخ رشد اقتصاد ایران ،در سالهای 71
تجربه کرده است .همانطور که در نمودار

تا  ، 1افت و خیزهای بسیار زیادی را

مشاهده میشود ،روند تاریخی نرخ رشد اقتصادی ایران

پس از آغاز جنﮓ تحمیلی ،به شدت کاهش مییابد و بجز سالهای 1 ، 1

و  ، 1نرخ رشد

اقتصادی تا پایان جنﮓ ارقام منفی را تجربه کرده است .میانگین نرخ رشد اقتصادی در این دوره - /
درصد در سال بوده است .در دوران پس از جنﮓ نیز ،نرخ رشد اقتصادی بسیار پرنوسان ظاهر شده و از
حدود  -7/درصد تا  1درصد را نشان میدهد ،اما میانگین نرخ رشد اقتصادی در دوره پس از جنﮓ
تا سال  7 ، 33درصد بوده است .این متغیر ابتدا در یك روند صعودی تا پایان سال 11
محدوده  7درصد میرسد ،اما در سال 3
سال 3

به

نرخ رشد اقتصادی با افت شدید مواجهشده و تا پایان

در محدوده صفر نوسان میکند .پس از آن با افزایش مجدد به محدوده  3درصد در سال

01
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نیز میرسد ،اما دوباره با کاهش مواجه میشود .نرخ رشد اقتصادی در مجموع در دوره هشت

ساله سازندگی به طور میانگین برابر  7/7درصد بوده است .در دوره نخست اصالحات نرخ رشد
اقتصادی در محدوده کمتر از  7درصد و در دوره دوم در محدوده باالتر از  7درصد حفظ شده است و
در مجموع نرخ رشد اقتصادی در دوره هشت ساله اصالحات به طور میانگین برابر  7درصد بوده است.
در دوره پس از اصالحات ،ابتدا نرخ رشد اقتصادی تا  1درصد در سال 37
از آن روند نزولی به خود میگیرد .در سال 33

افزایش مییابد ،اما پس

نرخ رشد باردیگر افزایشیافته و به  7/درصد

میرسد .نرخ رشد اقتصادی در این دوره تا پایان سال  ، 33به طور میانگین برابر  /7درصد بوده و
در بین سالهای 31

تا 1

نرخ رشد اقتصادی به طور میانگین به مقدار  /21رسیده است که

این کاهش چشمگیر به طور مشخص به علت اعمال تحریمهای سال 31
12- 1

بوده ،به طوریکه نرخ رشد اقتصادی در سال 1

و تشدید آنها در سال های

به مقدار  -1/3رسید .شناسایی

عوامل ایجاد این نوسانات در رشد اقتصادی میتواند سیاستگذاران را بر برنامهریزی مؤثرتر یاری نماید.
 .2معرفی الگوی پژوهش و آزمون مانایی متغيرها
در این پژوهش برای بررسی تأثیر نااطمینانی مخارج دولت بر رشد اقتصادی از پژوهشهای لنسینﮓ و
همکاران ( ) 222و هوسنال ( ) 2 7الگو برداری شده و با توجه به شرایﻂ اقتصادی کشور ایران
مدل زیر پیشنهاد شده است:
( )

)Y=F(L,K,OIL,GV,OP,DUM

که در آن Y ،تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت  L ، 3نیروی کار (جمعیت فعال) K ،موجودی
سرمایه به قیمت ثابت  OIL ، 3درآمدهای نفتی به قیمت ثابت  GV ، 3بیثباتی مخارج
حقیقی کل دولت OP ،درجه باز بودن اقتصاد (از نسبت مجموع صادرات و واردات تقسیم بر تولید
ناخالص داخلی بهدست میآید) و  DUMمتغیر مجازی است.

______________________________________________________
1. Lensink, Hong and Sterken
2. Hasnul

 .در مدلهای اقتصادسنجی با هدف جذب آثار عواملی که در مدل واردنشده و میتواند نتایج را دستخوش تغییـر کنـد ،از
تکنیك متغیر مجازی استفاده می شود .این متغیر مقدار یك را در صـورت وجـود و صـفر را در صـورت عـدم وجـود اختیـار
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گفتنیاست تمامی متغیرها به صورت لگاریتمی در مدل

وارد شدهاند و آمار و اطالعات مربوط به

تمامی متغیرهای پژوهش از وبسایت بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران استخراج شده است .همچنین،
آزمون ریشه واحد برای تمام متغیرهای یادشده ،صورت گرفته و نتایج این آزمون در جدول ارائه شده است.
جدول .6آزمون ریشه واحد دیکی فولر گسترش یافته برای سطح دادههای سری زمانی
آماره دیکی

آماره دیکی

فولر)I(1

فولر)I(0

- /

-1/2

- /1

- /

-

- /11

LY
G

- /

-1/3

- /33

LGV

- /

-3/27

- /72

LL

- /

- /12

- /21

LK

- /

- 2/ 3

- /31

LOP

عدد بحرانی

نام سری

مأخذ :محاسبات این پژوهش.

بنابراین ،طبق این آزمون تمامی متغیرهای انتخابشده به غیر از ( Gکه در سطح صفر ماناست)
برای وارد شدن در رابطه انباشته از درجه یك بوده یا ( I)1هستند.
 .1محاسبه نااطمينانی مخارج دولت
یکی از فروض اساسی مدل های اقتصادسنجی کالسیك ،وجود ناهمسانی بین واریانس اجزای خطا و در
نتیجه متغیر وابسته است .انگل (  ) 13نشان داد که سری زمانی برخی از متغیرها در طول دورههای
مختلف نوسانات متفاوتی دارند و احتمال وجود ویژگی همسانی واریانس برای این متغیرها بسیار کم

میکند .در این پژوهش ،به منظور جذب اثرات سالهای جنﮓ تحمیلی متغیر مجازی وارد مدل شـده کـه بـرای سـالهـای
 12تا  13مقدار و برای بقیه سالها مقدار صفر داده شده است.
1. www.cbi.ir

 .مخارج حقیقی دولت به قیمت ثابت 3
 .نااطمینانی مخارج دولت که در بخش  1محاسبه شده است.
4. Engle
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است .انگل (  ) 13برای محاسبه میزان واریانس ناهمسانی برای سریهای زمانی از روش واریانس
شرطی خودتوضیح (آرا ) با رتبه  Pبه شکل زیر استفاده کرد:
Yt  X t'   t

( )

p

H t      i  t21

( )

i 1

که در آن:
 :Ytمتغیری که به دنبال یافتن نااطمینانی آن هستیم،
 :Xtبردار متغیرهای توضیحی،
 :Htواریانس شرطی  Yدر سال ،t

 :Pرتبه الگوی آرا.
همانطور که مشاهده میشود ،در این روش دو معادله وجود دارد :معادله به معادله میانگین و
معادله به معادله واریانس مشهور است .بلرسلو ( ) 131معادله واریانس را بهصورت زیر گسترش
داد:
H t    H t 1  t21

( )

این مدل به آرا تعمیمیافته یا گارا مشهور است .همانطور که مشاهده میشود ،در روش گارا مقدار
واریانس شرطی به سه عامل بستگی دارد:
-

 : جزء ثابت،

______________________________________________________
1. ARCH

 .کازرونی،) 31( .ص . 1
3. Bollerslev
4. GARCH
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-

اطالعات مربوط به میزان نااطمینـانی در دورههـای پیشـین کـه بـا مجـذور خطـای معادلـه
میانگین در دوره پیشین  t21 ،نشان داده شده است (جزء آرا مدل).

-

مقدار پیشبینی واریانس شرطی در دوره گذشته ( H t 1جزء گارا مدل).

در الگوی یادشده رتبه آرا و گارا هر دو برابر است .رتبههای مـدل گـارا ممکـن اسـت از درجـات
باالتر نیز باشد ،برای مثال یك الگوی گارا با رتبه ( )p,qبه صورت زیر خواهد بود:
q

H t      j H t  j  i 1 i  t2i
p

()7

j 1

انتخاب مناسب  pو  qتأثیر فراوانی بر اعتبار نتایج حاصل از الگوی گارا دارد .در واقع ،برآورد واریـانس
شرطی یك متغیر شامل سه مرحله زیر میشود:
 .برآورد الگوی  ARMAبرای معادله میانگین،
.

انجام آزمونهای تشخیص و آزمون  ARCH-LMبر روی پسماندهای ،ARMA

 .در صورت تأیید وجود واریانس شرطی ،برآورد گارا و محاسبه واریانس شرطی. b
در این پژوهش از الگوی گارا به شکل زیر برای محاسبه واریانس شـرطی مخـارج دولـت اسـتفاده شـده
است:
()1

Gt   0  1Gt 1  ......   p Gt k   t  1 t 1  .....   q  t m
p

()3

H t     j 1  j H t  j   i  t2i
q

i 1

بهطوری که  Hنشاندهنده جزء شرطی مخارج دولت است .الگوی  ARMAبرای معادلـه  1بـه صـورت
جدول زیر است:
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جدول  .2الگوی  ARMAبرای معادله 1
t-Statistic

سطح خطا
2/22
2/22
2/2
2/2

/31
1/ 3
/ 7
/ 7
2/3

ضرایب
27 33/7
2/33
2737/1
2/
R2

=2/2سطح خطا

نام متغير
عرض از مبدأ

عالمت اختصاری
C
)AR(1
DUM
)MA(5
/13
F=7/37

متغیر مجازی
DW
ARCH TEST

مأخذ :محاسبات این پژوهش.

همانطور که مشاهده میشود ،ضرایب به دست آمده قابل قبول بوده ،همچنین ،بر اساس آزمون
 ،ARCH-LMوجود واریانس شرطی پذیرفته شده است.
با توجه به تأیید اثرات  ARCHو با استفاده از مدل ) ،EGARCH(1,1نتایج این الگو به صورت
جدول زیر بهدست آمده است:
جدول  .9نتایج الگوی )EGARCH(1,1

سطح خطا

z-Statistic
3/42

0/02

2/31

6239/38

0/00

29/62

0/03

0/00

16/35

0/043

0/718031

0/00

-2/96

0/17

-0/509966

0/00

21/87

0/009

0/211908

0/00

140/7

0/00

0/985525

0/00

1/65

Std. Error
75777/66

ضرایب

متغيرها

259270/9

C

14458/86

DUM

0/933556

)AR(1
)C(4
)C(5
)C(6
)C(7

D.W

0/78

2

R

مأخذ :محاسبات این پژوهش.

واریانس شرطی مخارج دولت که با استفاده از معادالت باال محاسبه شده ،در نمودار

نمایش داده

شده است.

______________________________________________________
 .نتایج آزمون  ARCH-LMدر جدول نمایش داده شده است.
 .به توضیحات پیشین مراجعه شود.
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نمودار  .2نااطمينانی مخارج دولت  6927تا 6974

مأخذ :محاسبات این پژوهش.

همانطور که مشاهده میشود ،نااطمینانی مخارج دولت در این سالها دچار تغییرات بـوده اسـت .ایـن
نوسانات در بین سالهای جنﮓ تحمیلی و انواع تحریمهای اقتصادی شدت گرفته است .بـا آغـاز دهـه
 32و شروع دوران سازندگی و کاهش مشکالت اقتصـادی و سیاسـی پـیش روی کشـور ،رونـد مخـارج
دولت از ثبات نسبی برخوردار و از میزان نااطمینانی آن کاسته شده است .ایـن ثبـات تـا حـدود سـال
32

وجود داشته است؛ اما از سال  ، 3روند نااطمینانی افزایشیافته ،به حدی که در سال 12

به بیشترین مقدار خود در  2سال گذشته رسیده و از سال 1
ثبات نسبی تا سال 1

روند نااطمینـانی کـاهشیافتـه و از

برخوردار بوده اسـت .در مجمـوع ،بیشـترین نوسـانات در رونـد نااطمینـانی

مخارج دولت در بین سالهای 3

تا 1

رخ داده است.

 .9برآورد رابطه نااطمينانی مخارج دولت با رشد اقتصادی
در این پژوهش برای برآورد رابطه نااطمینانی مخارج دولت با رشد اقتصادی از روش حداقل مربعات
کامالً تعدیلشده استفاده شده است .در بیشتر پژوهشهای صورتگرفته در این زمینه برای برآورد اثر
اینگونه متغیرها ،بهویژه در مطالعات داخلی از الگوی خودتوضیحبرداری با وقفه گسترده استفاده شده
است ،اما استفاده از این الگو محدودیتهایی را به دنبال دارد .محمدی( ،) 12در مقالهای با عنوان
"خطای متداول در کاربرد مدلهای سری زمانی :کاربرد نادرست مدل  ،"ARDLبا بیان عدم توجه

______________________________________________________
1. Fully Modified Ordinary Least Square
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پژوهشگران به برخی محدودیتهای این روش مانند همزمانی و برونزایی متغیرها و اشکاالت حاصل از
آن در برآورد ،استفاده از روشهای دیگر متداول اقتصادسنجی را مطرح کرده است .از این رو ،در این
مطالعه از روش حداقل مربعات کامالً تعدیلشده ،استفاده شده است.
فیلیﭙس ( ،) 112برای بررسی همانباشتگی و روابﻂ بلندمدت متغیرها روش حـداقل مربعـات
کامالً تعدیلشده را معرفی کرد .روش حداقل مربعات معمولی انگل گرنجر اگر چه فوق سـازگار اسـت،
اما بهطور مجانبی بدون تورش و دارای توزیع نرمال نیست .همچنین ،روش حداقل مربعات برای برآورد
رگرسیون همانباشته ای که دارای حجم نمونه و تعداد مشاهدات زیاد است ،نتایج سـازگار و کـارایی بـه
همراه دارد ،امـا در نمونـههـای کوچـك ،برآوردگرهـای روش حـداقل مربعـات معمـولی دارای توزیـع
غیرنرمال بوده و نتایج همراه با تورش است .بهطور کلی میتوان بیـان کـرد کـه روش حـداقل مربعـات
کامالً اصالحشده دو تصحیح روی روش حداقل مربعات معمولی اعمال میکند که عبارتنـد از :تصـحیح
تورش و تصحیح درونزایی .همچنین ،فیلیﭙس نشان داد که برآوردهای حداقل مربعات کامالً تعدیلشده
مانند روش یوهانسن ( ،) 133در شرایطی که تمام متغیرها درونزا هستند ،به طور مجـانبی کاراسـت.
البته ،بیان این نکته نیز مفید است که هانسن بیان میکند ،روشهای تك معادلهای همانباشتگی مانند
حداقل مربعات کامالً تعدیلشده و روش سیستمی مانند یوهانسن به عنوان روشهـای مکمـل یکـدیگر
محسوب میشوند ،نه به عنوان روشهای جانشینی .در مجموع ،میتوان گفت به وسـیله روش حـداقل
مربعات کامالً تعدیلشده که توسﻂ فیلیﭙس و هانسن مطرح شد ،میتوان یـك بـرآورد بهینـه از بـردار
همانباشتگی را برآورد کرد.
در واقع ،فیلیﭙس و هانسن برآوردگری را پیشـنهاد کردنـد کـه بـا اسـتفاده از تصـحیح شـبه
پارامتریك ،مشکالت بـهوجـود آمـده از همبسـتگی بلندمـدت بـین معادلـه هـمانباشـتگی و تغییـرات
متغیرهای تصادفی را برطرف میکند .برآوردگرهای پیشنهادی آنها که حداقل مربعات کامالً تعدیلشده
نام دارد ،به طور مجانبی نااریب و دارای ترکیب مجانبهای کامالً کاراسـت .برآوردگـر حـداقل مربعـات

______________________________________________________
1. Philips
2. Johansen

 .محمدی ،) 1 ( .ص

.
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کامالً تعـدیلشـده ،از برآوردگرهـای اولیـه مـاتریسهـای کواریـانس بلندمـدت متقـارن و یـك طرفـه
باقیماندهها استفاده میکنند .حال ،فضـای  n+1بعـدی فرآینـد بـرداری سـری زمـانی ( )y,xو معادلـه
همجمعی یادشده را در نظر میگیریم و  u1tرا باقیمانده به دست آمده از معادله باال در نظر میگیریم.
()3
رگرسورهای روند معین ،قطعی و  nمتغیرهای توضیحی تصـادفی اسـت کـه

که

توسﻂ یك دستگاه معادله به شکل زیر بیان میشود:
()1
همچنین u2t ،نیز ممکن است به صورت غیرمستقیم مانند

از طریق رگرسـیونهـای در

سطح (بدون تفاضلگیری) به وجود آید.
() 2
یا به صورت مستقیم از طریق رگرسیونهای تفاضلی بهدست آید.
( )
اگر  و  را ماتریس کواریانس بلندمدت محاسبه شده از طریق باقیمانـدههـا
بنامیم ،میتوانیم واریانسهای تعدیل شده زیر را تعریف کنیم:
( )
جمله تصحیح اریب برآوردشده نیز به صورت باال خواهد بود.
( )
و سرانجام ،برآوردگر روش حداقل مربعات کامالً تعدیلشده نیز به صورتی به دست مـیآیـد کـه در آن
است.
( )
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بنابراین ،همانطور که بیان شد ،برای برآورد رابطه نااطمینانی مخارج دولت با رشد اقتصادی از روش
حداقل مربعات کامالً تعدیلشده استفاده شده است که نتایج این برآورد در جدول زیر مشاهده
میشود:
جدول  .4برآورد رابطه نااطمينانی مخارج دولت با رشد اقتصادی
سطح خطا

t-Statistic
69/2

Std. Error
028/0

ضرایب

متغيرها

07/0

LL

00/0

54/29

035/0

03/1

LK

01/0

47/-2

012/0

03/-0

LGV

00/0

63/3

049/0

18/0

LOP

00/0

09/-6

472/0

88/-2

C

00/0

00/5

022/0

11/0

DUM

2/79

R-squared

01/0

مأخذ :محاسبات این پژوهش.

نتایج این برآورد زمانی قابل اتکا است که متغیرها همانباشته باشند .برای این منظور آزمون
هانسن انجام شد و نتایج این آزمون حاکی از آن است که متغیرها هم انباشتهاند.
همچنین آزمون  ،Qتوابع خودهمبستگی و ضرایب خودهمبستگی مجـذور پسـماند انجـام شـده
است .نتایج این دو آزمون نیز نشان میدهد مدل فاقد ایرادات خودهمبستگی یا تصریح غلﻂ مدل است
و الگوی غیرخطی موجود در دادهها را در خود جای داده است و الگوی غیرخطـی دیگـری در پسـماند
وجود ندارد .بنابراین ،مدل بهطور مناسـب تصـریح شـده اسـت ،همچنـین الگـوی  ARCHدر پسـماند
نداریم.
در بلندمدت متغیر لگاریتم نااطمینانی مخارج دولت با ضـریب  -2/2اثـر منفـی و معنـاداری بـر
رشد اقتصادی بر جای گذاشته است .از آنجا که مخارج دولت یکی از مهـمتـرین اجـزای تقاضـای کـل
اقتصاد است ،بنابراین ،روشن است که نااطمینانی مخارج دولت از طریق ایجاد بیثباتی در تقاضای کل،
به بیثباتی تولید و رشد اقتصادی میانجامد .هنگامی که مخـارج دولـت افـزایش مـییابـد ،نخسـت از

______________________________________________________
 .نتایج این دو آزمون در پیوست ،ارائه شده است.
 .نتایج این دو آزمون در پیوست ،ارائه شده است.
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طریق افزایش تقاضای کل به صورت مستقیم ،تولیـد و رشـد اقتصـادی را بـه صـورت مـوقتی افـزایش
میدهد ،اما در دورههای بعدی به مرور اثرهای برونرانی مخـارج دولـت بـر مصـرف و سـرمایهگـذاری
خصوصی ظاهرشده و نه تنها اثر افزایش اولیه خنثی میشود ،بلکه بیثباتی در رشد اقتصادی را در پـی
خواهد داشت .بررسی روند تولید و مخارج دولت نیز بهلحـاظ تجربـی چنـین رابطـهای را تأییـدکرده و
نشان میدهد که نااطمینانی مالی دولت یکی از عوامل اصلی بیثباتی تولید و رشـد اقتصـادی و ایجـاد
دورههای تجاری در اقتصاد ایران بوده است .در بلندمدت متغیر لگاریتم موجودی سرمایه و نیروی کـار
به ترتیب با ضرایب  /2و  2/23اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی بر جای گذاشتهاند .با افزایش
موجودی سرمایه که یکی از ارکان اصـلی تولیـد بـه حسـاب مـیآیـد ،سـرمایه شـرکتهـای تولیـدی
افزایش یافته و این مسأله افزایش تولید را در پی خواهد داشت .از سوی دیگر ،با توجه به نقـش نیـروی
کار در تولید ،افزایش این عامل در تولید نقش مؤثری دارد و باعث افزایش آن میشود .بنـابراین ،نتـایج
مدل با مبانی نظری هم سو بوده و این نتایج اهمیت سرمایه و نیروی کار را برای رشد اقتصـادی تأییـد
مینماید .در بلندمدت متغیر لگاریتم درجه باز بودن اقتصاد با ضریب  2/ 3اثر مثبـت و معنـاداری بـر
رشد اقتصادی بر جای گذاشته که با مبانی نظری سازگار است .رابطـه بـین تجـارت و رشـد اقتصـادی
بدینگونه تشریح میشود که تجارت می تواند گسترش بازارها بـرای کاالهـا و خـدمات را سـبب شـود،
همچنین ،با ایجاد درآمد ثابت برای خانوارها ،انتخابات افراد را گسـتردهتـر کنـد .تجـارت همچنـین بـا
بهبود تواناییهای افراد به ارائه نیروی کار سالمتر ،آموزش دیدهتر و ماهرتر منجر خواهد شـد .بنـابراین،
تجارت بین الملل کانالی مهم برای انتقال فناوری است ،در نتیجه ،گسـترش تجـارت ،کشـورها را قـادر
میسازد تا به بهره وری بیشتری دست یابند و سرانجام ،تمام این عوامل سبب افـزایش رشـد اقتصـادی
خواهد شد.
 .8جمعبندی و ارائه توصيههای سياستی
دولت به عنوان یك نهاد مهم و تأثیرگذار در حوزة اقتصاد همواره مورد توجه و مطالعه مکاتب اقتصادی
قرار داشته است .به همین علت در این پژوهش به بررسی تأثیر نااطمینانی مخارج دولت بر رشد
اقتصادی در ایران در سالهای 71

تا 1

پرداخته شده است .برای برآورد نااطمینانی مخارج
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دولت از روش ) EGARCH(1,1و برای برآورد تأثیر نااطمینانی مخارج دولت بر رشد اقتصادی از روش
حداقل مربعات کامالً تعدیلشده استفاده شده است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که متغیر
لگاریتم نااطمینانی مخارج دولت با ضریب  -2/2اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی بر جای
گذاشته است .از آنجاکه مخارج دولت یکی از مهمترین اجزای تقاضای کل اقتصاد است ،بنابراین،
روشن است که نااطمینانی مخارج دولت از طریق ایجاد بیثباتی در تقاضای کل ،به بیثباتی تولید و
رشد اقتصادی میانجامد .هنگامی که مخارج دولت افزایش مییابد ،نخست از طریق افزایش تقاضای
کل به صورت مستقیم ،تولید و رشد اقتصادی را به صورت موقتی افزایش میدهد ،اما در دورههای
بعدی به مرور اثرهای برونرانی مخارج دولت بر مصرف و سرمایهگذاری خصوصی ظاهرشده و نه تنها
اثر افزایش اولیه خنثی میشود ،بلکه بیثباتی در رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت .بررسی روند
تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت نیز بهلحاظ تجربی چنین رابطهای را تأیید میکند و نشان
میدهد که نااطمینانی مالی دولت از عوامل اصلی بیثباتی تولید و رشد اقتصادی و ایجاد دورههای
تجاری در اقتصاد ایران بوده است .افزون بر این ،همانطور که در بخش

بررسی شد ،نرخ رشد

اقتصادی ایران در سالهای اخیر نوسانات زیادی را تجربه کرده است؛ در چنین شرایطی پیشبینی
وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی در نظام برنامهریزی کشور با مشکل مواجه بوده و دچار انحراف
خواهد شد .بناب راین ،شناسایی عوامل ایجاد این نوسانات و تحلیل چگونگی اثرگذاری آن بر روند رشد
اقتصادی ،میتواند سیاستگذاران را در زمینه برنامهریزی مؤثرتر یاری نماید .از یك سوی ،با توجه به
نقش دولت در فرآیند توسعه کشورها و از سوی دیگر ،حجم قابل توجه مداخالت دولتی در فعالیتهای
اقتصادی ایران ،بررسی اثر نااطمینانی مخارج دولت بر نرخ رشد اقتصادی و نتایج این پژوهش نشان
میدهد که ایجاد یك روند با ثبات و کم نوسان در مخارج دولتی میتواند به رشد اقتصادی پایدار و
مستمر منجر شود.
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پيوست
جدول  .2آزمون هانسن (آزمون همانباشتگی متغيرها)
سطح خطا

Excluded
)Trends (p2

Deterministic
)Trends (k
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Stochastic
)Trends (m
4

Lc statistic
2/90

مأخذ :محاسبات این پژوهش.

جدول  .1آزمون خودهمبستگی
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جدول  .9آزمون واریانس ناهمسانی
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مأخذ :محاسبات این پژوهش.
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(رهيافت :روش حداقل مربعات کامالً تعدیلشده)
امين حاتمی ،دکتر قدرتاله اماموردی ،محبت زراعت و سيدمحمدهادی سلطانالعلمایی



چکيده
دولت به عنوان یك نهاد بسيار مهم و مؤثر در حوزه اقتصاد مورد توجه و موضوع مطالعه مکاتب اقتصادی مختلف بوده استت .بته
دليل نقش دولت در روند توسعه اقتصادی در این پژوهش به بررسی تأثير نااطمينانی مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران در دوره
 6917تا  6970پرداخته شده است .برای برآورد نااطمينانی مخارج دولت از روش ) EGARCH(1,1و برای برآورد تتأثير نااطمينتانی
مخارج دولت بر رشد اقتصادی از روش حداقل مربعات کامالً تعدیلشده استفاده شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که در
بلندمدت متغير لگاریتم نااطمينانی مخارج دولت با ضریب  -4/49اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی بر جای گذاشته استت .از
آنجا که مخارج دولت یکی از مهم ترین اجزای تقاضای کل اقت صاد است ،بنابراین ،روشن است که نااطمينانی مخارج دولت از طریق
ایجاد بیثباتی در تقاضای کل ،به بیثباتی توليد و رشد اقتصادی میانجامد.
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 .6مقدمه
امکان و دالیل اثـرگذاری دولتها بـر نرخ رشد اقتصادی همواره از بحثهای اساسی اقتصاددانان بوده
و بهرغم وجود نـظریات مختلفی که در مورد تأثیرات مثبت یا منفی دولتها بر روی رشد و توسعه
اقتصادها مطرح شده ،همه آنها بر اثـرگذاری حـتمی دولتها بر فرایند رشد و توسعه تأکید کردهاند.
دولت به عنوان یك نهاد بسیار مهم و مؤثر در حوزة اقتصاد همواره مورد توجه مکاتب اقتصادی قرار
داشته است .مرکانتیلیستها به نقش دولت در حوزه تجارت خارجی اعتقاد داشتند و از این رو پیرو
دولتی مقتدر بودند ،در حالی که طبیعیون و به پیروی آنها آدام اسمیت ،بنیانگذار کالسیكها،
اعتقادی به فعالیت دولت نداشتند .البته ،اسمیت به عدم مداخله به صورت مطلق اعتقاد نداشت ،بلکه
به دولتی به صورت حداقل معتقد بود و مکتب کالسیكها نیز بدین صورت شکل گرفت .به همین
ترتیب ،نئوکالسیكها نیز دخالت دولتها در موارد خاص را مجاز میشمردند .پس از بحران رکود
بزرگ در اواخر دهه  ، 2کینز و طرفداران او بر مداخلة مؤثر دولت و افزایش مخارج آن به منظور
افزایش تقاضای کل و به تعادل رساندن اقتصاد تأکید داشتند .پس از غلبه دو دههای این مکتب،
فریدمن به عنوان رهبر و نظریهپرداز مکتب پولیون ،به مداخله دولت اعتراض کرد و آن را مسبب
بسیاری از عدم تعادلهای ایجاد شده دانست و بر نقش مجدد بازار تأکید و اصرار کرد .حملة سخت
فریدمن به نظریات کینزی ،قوت قلبی برای اقتصاددانان وفادار به اصول کالسیك بود ،به طوری که
آنان توانستند مکتب جدیدی با عنوان کالسیكهای جدید در مقابل کینزینها به وجود آورند .اگرچه
کالسیكهای جدید با رویکردهای جدید سعی در طرح مسائل خود کردند ،اما نتایج آنان همانند
پیشینیان خود بر عدم دخالت مؤثر دولت استوار بود .در مقابل ،کینزینها نیز بـا توجـه بـه ایـرادها و

______________________________________________________
 .سعدی ،) 31( .ص . 1
2. Mercantilists

 .تفضلی ،) 3 ( .صص .7 -73
 .نادران ،) 3 ( .ص . 1
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انتقـادهای وارده بـر آنهـا ،سـعی در بازسازی مؤثر خود کردند ،اما همچنان به دولت و سیاستهای
مالی آن وفادار بودهاند.
امـروزه نیز نقش دولت و مخارج آن همچنان یکی از نقاط افتراق و جدایی مکاتب اقتصادی
تلقی میشود .با توجه به وضعیت مخارج دولت در کشورها و وجود نااطمینانی در آن و از آنجا که
مخارج بخش دولتی با تصمیمگیریهای بخش خصوصی در ارتباط تنگاتنگی است ،نااطمینانی حاصل
از این مخارج نیز میتواند بر فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه ،رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد.
نااطمینانی شرایطی است که در آن پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق میافتد ،معلوم نبوده و یا در
صورت معلوم بودن ،احتمال آنها مشخص نیست .وجود هرگونه نااطمینانی در جامعه تصمیمهای افراد
جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد.
بنابراین ،با توجه به اهمیت مخارج دولت بهویژه نااطمینانی آن ،این مطالعه به بررسی اثر
نااطمینانی مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران در سالهای 71- 1

میپردازد؛ بدین منظور،

مهمترین فرضیه این پژوهش این است که نااطمینانی مخارج دولت تأثیر منفی و معناداری بر رشد
اقتصادی دارد.
در این راستا ،ادامه مباحث مقاله به شرح زیر خواهد بود؛ بخش دوم ،به مبانی نظری در این زمینه
اختصاص دارد .پس از مرور مطالعات انجام شده در بخش سوم ،در بخشهای چهارم ،پنجم و ششم ،به بررسی
روند رشد اقتصادی ،معرفی مدل پژوهش و آزمون مانایی متغیرها و برآورد نااطمینانی مخارج دولت پرداخته
میشود .سرانجام ،در بخشهای هفتم و هشتم برآورد الگوی رشد اقتصادی و جمعبندی ارائه خواهدشد.
 .2مبانی نظری
الف) نااطمينانی مخارج دولتی

نااطمینانی به وضعیتی اشاره میکند که در آن وضعیت ،احتمال وقـوع حـوادث آتـی را نمیتوان
مشخص کرد .اصوالً نااطمینـانی بـا حادثـه ریسـکی تفاوت دارد .در حادثـه ریسکی میتوان احتمال
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مشخصی را بـه وقـوع حادثـه نسـبت داد ،در صـورتی کـه اگـر تغییرات آتی هر متغیر را مجموعهای
از تغییرات پیشبینی شده و پـیشبینـی نشـده بـدانیم ،آنگاه نااطمینانی آن متغیر ،شامل تغییرات
غیرقابل پیشبینی خواهد بود؛ به بیان دیگر ،نااطمینانی مربوط به نبود اطالعات در مورد نتیجه
است.در واقع ،وقتی بحث نااطمینانی مطرح میشود ،یعنی اینکه عامالن اقتصادی قسمتی از اطالعات
مفید را در اختیار ندارند ،بنابراین ،در مورد متغیـر مورد نظر یك جزء غیرقابل پیشبینی وجود دارد.
یکی از مهمترین مباحث اقتصاد کـالن ،بخـش دولـت و مخـارج آن است .در ایران بخش
اصلی درآمدهای دولت را درآمد نفت تشکیل مـیدهـد کـه از صادرات نفت حاصل میشود ،بنابراین،
نقش این درآمدها در جهت تأمین مخارج دولت از اهمیت بهسزایی برخوردار است؛ امـا از آنجـا که در
کشور ایران ،قیمت نفت متغیری نیست که کامالً در اختیار دولت باشد و از خـارج از اقتصاد برای
کشور تعیین و بر آن تحمیل میشود ،بنابراین ،نوسانات و نااطمینـانیهـایی کـه نسبت به قیمت نفت
وجود دارد و به دنبال خود در درآمدهای نفتی هم نوسان و نااطمینانی ایجاد میکند ،یکی از عوامل
مؤثر بـر مخـارج دولـت و ایجـاد نااطمینـانی مخـارج دولـت است .به طور کلی ،منبع تأمین مخارج
هر دولتی از درآمدهای آن دولت است .در ایران یکی از منابع اصلی (به طور مستقیم و غیرمستقیم)
تأمین مخارج کل از محل درآمدهای نفتی است .بنابراین ،زمانی کـه دولـت بـا چنـین درآمد
نااطمینان و پرنوسانی مواجه است ،بودجهبندی و برنامهریزی با مشکل مواجه خواهد شد؛ چرا کـه بـا
توجـه بـه نوسانات و تغییرات قیمت نفت است که دولت درآمد نفتی را در بودجه پیشبینی مـیکنـد،
در نتیجه ،نوسانات قیمت نفت که به دنبال خود نوسان و نااطمینانی درآمد دولت را به دنبـال خواهد
داشت ،بر مخارج کل دولت اثرگذار خواهد بود و میتواند زمینه بـروز نااطمینانی را در آن فراهم سازد.
البته ،عوامل دیگری نیز میتواند باعث نااطمینانی در مخارج دولتی شود .داسل و ولدخانی ( ) 22
در پژوهشی مخارج دولت را در کشور فیجی که کشوری بـا درآمـد متوسـﻂ است ،بررسی کردهاند .در
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این کشـور بـیثبـاتی سیاسـی ،موجـب نااطمینـانیهـای اقتصـادی میشود .همچنین ،محدوده
وسیعی از موضوعها مانند سیکلهای تجاری سیاسـی و نیـز متغیرهای کالن مانند تورم ،بیکاری ،فشار
گروهها ،توهم مالی و شوكهای برونزا مانند تحریم نفت از جمله عواملی هستند که تأثیر بسیار مهمی
بر مخارج دولت دارد .همچنین ،وگنر ( ) 227در پژوهش خود به این نتیجـه رسـیده اسـت کـه
مخارج بخـش دولتـی با افزایش درآمد دولت تغییر میکند و طبق نظر پیکاك و وایزمن () 113
مخارج دولت تحت تأثیر عواملی نظیر جنﮓ نیز قرار میگیرد .آنتونی کسل و سیستلر و ویاللتا
(  ) 22به بررسی رفتار مخـارج دولـت در مقابـل شـوكهـای مالیـاتی در کشـور اسـﭙانیا پرداختهاند
و هر دو طرف درآمد و هزینه را مدنظر قرار داده و بررسـی کـردهانـد کـه در صورت وجود یك شوك
معموالً این انتظار وجود دارد که در طـرف هزینـه از هزینـههـای عمرانی کم شود تا هزینههای جاری.
ب) تأثير نااطمينانی مخارج دولت بر رشد اقتصادی

چگونگی اثرگذاری مخارج دولت بر تولید و رشد اقتصادی ،از یک سوی ،متأثر از چگونگی تأأمی مأالی
مخارج دولت و از سوی دیگر ،چگونگی تخصیص آن است .اگر مخارج دولت از طریق افزایش مالیات یأا
ایجاد کسری بودجه و استقراض تأمی مالی شود ،انتظار مأیرود اثأرات بأرونرانأی مخأارج دولأت بأر
مصرف و سرمایهگذاری بخش خصوصی موجب شود تا اثرهای مثبت افزایش مخأارج دولأت و اثرهأای
منفی کاهش مصرف و سرمایهگذاری خصوصی همدیگر را خنثی کرده و در مجمأو ،،افأزایش مخأارج
دولت اثر مثبتی بر تولید و رشد اقتصادی بلندمدت نداشته باشد ،اما اگر افزایش مخارج دولت از طریق
درآمدهای نفتی تأمی مالی شود ،میتوان انتظار داشت که اثرات برونرانی مخارج دولت بأر مصأرف و
سرمایهگذاری بخش خصوصی محدود شده و در مجمو ،،افزایش مخارج دولت اثر مثبتی بر تولید باقی
گذارد .چگونگی تخصیص مخارج دولت نیز یک عامل مؤثر در تعیی اثرهأای مخأارج دولأت بأر تولیأد
است .اگر مخارج دولت بهجای تخصیص در پروژههای عمومی که بأازدهی مناسأب دارنأد ،بأه اجأرای
پروژههایی که بخش خصوصی قادر به انجام آن هست ،تخصیص یابد ،میتوان انتظار داشت که به دلیل
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کارایی کمتر بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی ،افزایش مخارج دولت بر تولید و رشد اقتصادی در
بلندمدت تأثیر منفی داشته باشد؛ بنابرای  ،در مجمو ،چگونگی تأمی مالی مخأارج دولأت و چگأونگی
هزینه آن ،اثر خالص مخارج دولت بر تولید و رشد اقتصادی را تعیی میکند.
از آنجا که مخارج دولت یکی از مهمترین اجزای تقاضای کل اقتصاد است ،بنابراین ،روشن
است که نااطمینانی مخارج دولت از طریق ایجاد بیثباتی در تقاضای کل ،به بیثباتی تولید و رشد
اقتصادی در کوتاهمدت میانجامد .هنگامی که مخارج دولت افزایش مییابد ،نخست از طریق افزایش
تقاضای کل به صورت مستقیم ،تولید و رشد اقتصادی بهصورت موقتی افزایش مییابد ،اما در دورههای
بعدی به مرور اثرهای برونرانی مخارج دولت بر مصرف و سرمایهگذاری خصوصی ظاهرشده و اثر
افزایش اولیه خنثی میشود .البته همانطور که ذکرشد ،چگونگی تأمین مالی مخارج دولت اثر
تعیینکنندهای بر شدت اثر برونرانی خواهد داشت .در مقابل ،کاهش مخارج دولت ،نخست از طریق
کاهش تقاضا ،تولید و رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد ،اما در ادامه با افزایش سرمایهگذاری و
مصرف بخش خصوصی ،کاهش تولید تا حدودی جبران خواهد شد .بررسی روند تولید و مخارج دولت
نیز بهلحاظ تجربی چنین رابطهای را تأیید میکند و نشان میدهد که نااطمینانی مالی دولت یکی از
عوامل اصلی بیثباتی تولید و رشد اقتصادی و ایجاد دورههای تجاری در اقتصاد ایران بوده است.
 .9مروری بر پژوهشهای انجامشده
درباره نااطمینانی مخارج دولت و رشد اقتصادی پژوهشهای داخلی زیادی انجام نشده است .در ادامه
به بررسی پژوهش هایی پرداخته خواهد شد که به ارتباط مخارج دولت و نااطمینانی آن و ارتباط آنها با
رشد اقتصادی پرداختهاند.
نقیلو ( ) 33در پژوهشی به بررسی اثر هزینههای دولت به تفکیك هزینههای جاری و
عمرانی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از سیستم معادالت همزمان لین پرداخته است .نتایج برآورد
سیستم معادالت همزمان نشان میدهند که هرچند هزینه کل و پرداختهای عمرانی دولت در
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میانمدت تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد ،اما تأثیر آنها در کوتاهمدت معنادار نیست .از
سوی دیگر ،هزینههای جاری دولت چه در کوتاهمدت و چه در بلندمدت تأثیری بر رشد اقتصادی ایران
ندارند.
پورفرج (  ) 3در پژوهش خود به بررسی تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی از طریق
ایجاد سرمایه انسانی پرداخته است .نتایج مدل وی نشان میدهد که مخارج دولت به استثنای مخارج
آموزشی و پژوهشی دارای اثر منفی و مخارج عمرانی دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی بودهاست.
فوالدی (  ) 3در پژوهشی در قالب یك مدل تعادل عمومی به بررسی اثر مخارج دولت بر
تولید و اشتغال پرداختهاند .یافتههای آنها نشان میدهد که افزایش مخارج مصرفی دولت ،موجب
کاهش تولید ناخالص داخلی و اشتغال میشود؛ اما افزایش مخارج سرمایهای دولت ،در بخشهای
خدمات ،ساختمان و نفت و گاز موجب افزایش تولید و اشتغال و در بخشهای کشاورزی و صنعت و
معدن ،موجب کاهش آن شده است.
شیرازی ( ،) 31با استفاده از یك الگوی خودبازگشت با وقفههای توزیعی برای سالهای
1

تا 3

نتیجه گرفت که بین مخارج دولتی و تولید ناخالص داخلی یك رابطه تعادلی بلندمدت

وجود دارد .از سوی دیگر ،تأثیر رشد مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کوتاهمدت مثبت و معنادار
است .همچنین ،یافتههای این پژوهش نشان میدهد که تأثیر رشد سهم درآمدهای نفتی و مالیات در
مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کوتاهمدت مثبت و معنادار است ،اما در مورد تأثیر رشد سهم
استقراض در مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کوتاهمدت نمیتوان اظهار نظر کرد.
سوری و همکاران ( ،) 33رابطه بین نااطمینانی در مخارج مصرفی دولت و رشد اقتصادی
را با استفاده از یك سیستم معادالت همزمان که شامل معادله رشد اقتصادی و سرمایهگذاری است ،در
دوره

تا 31

بررسی کردهاند .نتیجه به این صورت بوده است که نااطمینانی در مخارج

مصرفی دولت تأثیری منفی بر سرمایهگذاری داشته ،اما جزء باثبات آن دارای تأثیری مثبت بر
سرمایهگذاری است .نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت ،در حالتی که در سهم مخارج مصرفی
دولت نااطمینانی وجود داشته است ،حدود  7/درصد و در حالتی که نااطمینانی در مخارج مصرفی
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دولت وجود نداشته باشد ،میتوانست در حدود  1/7درصد باشد .به این ترتیب ،نااطمینانی در سهم
مخارج مصرفی دولت از طریق کاهش سرمایهگذاری موجب کاهش درخور توجهی در رشد اقتصادی
شده است.
گلمرادی (  ) 1در پژوهشی به بررسی اثرات کوتاهمدت و بلندمدت مخارج دولـت و تـورم
بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفههای گسترده و علیت گرنجری در ایران برای
دوره 73- 31

میپردازد .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که بـین متغیرهـای تـورم ،مخـارج

دولت و رشد اقتصادی یك رابطه بلندمدت وجود دارد؛ به طوریکه مخارج دولـت دارای اثـرات مثبـت
خارجی در ایران است .تورم در کوتاهمدت و بلندمدت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ندارد ،اما اثر مخـارج
عمرانی دولت بر رشد اقتصادی مثبت است .همچنین ،آزمون علیت گرنجری نشان میدهـد کـه رابطـه
علی یك طرفه بین تورم و رشد اقتصادی و همین طور بین مخارج دولت و رشد اقتصادی وجود دارد.
مهرآرا( ،) 17در مقالهای با عنوان "اثرهای نااطمینانیهای تورم و مخأارج دولأت و تعامأل
آنها بر رشد بخشهای اقتصادی ایران" به بررسی نااطمینانی بر بخـشهـای اقتصـادی ایـران پرداختـه
است .در این پژوهش بـرای بـرآورد نااطمینـانی هـا از روش گـارا اسـتفاده شـده و بـرای بررسـی اثـر
نااطمینانیهای ذکر شده از روش دادههای ترکیبی در سالهای 3

تا 33

اسـتفاده شـده اسـت.

نتایج به دست آمده بیانگر وجود اثر منفی نااطمینانی تورم بر رشد هر سه بخش اصلی اقتصادی کشـور
است .نااطمینانی مخارج دولت نیز اثری منفی و معنادار بر رشد بخشهای اقتصادی کشور بجـز بخـش
نفت و گاز داشته است .همچنین ،تعامل نااطمینانیهای یاد شده نیز اثری منفی و مجزا از اثر یـكیـك
آنها بـر رشـد بخـشهـای کشـاورزی و خـدمات داشـته اسـت .بـه ایـن معنـا کـه افـزایش هریـك از
نااطمینانیهای یاد شده ،باعث تشدید اثرهای نااطمینانی دیگر در این بخشهای اقتصادی است.
درباره پژوهشهای خارجی نیز میتوان به مطالعات زیر اشاره کرد:
لنسینك و همکاران ( ) 111اثر نااطمینانی بر رشد اقتصادی را بررسـی کـردهانـد .در ایـن
پژوهش ،شش متغیر کالن کسری بودجه ،مالیات ،مخارج دولتی ،نرخ بهره واقعی ،تـورم و صـادرات در

______________________________________________________
1. Lensink, Hong and Sterken
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نظر گرفته شده است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که نااطمینانی حاصل از متغیرهـای کسـری
بودجه ،مخارج دولتی ،مالیاتها و صادرات تآثیر منفی و معناداری روی رشد ایجاد میکنند.
لنسینگ و همکاران ( )0222در مقالهای با عنوان "آیا نااطمینانی بر رشد اقتصادی مؤثر
است؟" به ارائه یک تحلیل تجربی در خصوص اثر نااطمینانی بر رشد اقتصادی پرداختهاند .آنها
مقیاسهایی از نااطمینانی صادرات ،سیاستهای دولت و قیمت را برای بررسی یک مدل رشد در نظر
گرفتهاند .جامعه آماری ای مطالعه  31اقتصاد در حال توسعه و توسعهیافته در دوره  792تا 771
است .نتایج ای مطالعه نشان میدهد که نااطمینانی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد و بر اهمیت ثبات
صادرات و سیاستها تأکید مینماید.
آسمن و نورودین ( ) 2 2مخارج دولت و رشد اقتصادی در کشور نیجریه را در پژوهشی
بررسی کردهاند .آنها با استفاده از دادههای سری زمانی دوره  131- 223مدل خود را بر اساس مدل
رشد کینزینها توسعه دادند .آنها دریافتند که کل هزینه سرمایه و هزینههای دولتی در آموزش و
پرورش اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.
آسمن ( ) 2 2و لی و هسیه (  ) 11به بررسی رابطه بین مخارج دولت و رشد اقتصادی
در کشورهای گروه هفت پرداختهاند .نتایج تجربی آنها نشان می دهد که رابطه بین مخارج دولت و
رشد اقتصادی میتواند در طول زمان بسیار متفاوت باشد .آنها هیچ مدرك و شواهدی مبنی بر اثر
مثبت مخارج بر رشد اقتصادی و نیز اثر منفی در این رابطه پیدا نکردند .آنها نتیجه گرفتند که
هزینههای عمومی در بخش کوچکی به رشد اقتصادی کمك میکند.

______________________________________________________
1. Lensink, Hong and Sterken
2. Nurudeen and Usman
3. Hsieh and Lai

 .کانادا ،فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،ژاپن ،آمریکای التین و ایاالت متحده امریکا.
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وو و همکاران ( ) 2 2رابطه میان مخارج دولت و رشد اقتصادی در بزرگترین نمونه از
 3کشور و طوالنیترین دوره  172- 22را بررسی کردهاند .یافتههای آنها از قانون واگنر و این
فرضیه که مخارج دولت برای رشد اقتصادی مفید است ،حمایت میکند.
وهاب (  ) 2اثرات تراکم و عدم تراکم هزینههای دولت را بر رشد اقتصادی بررسی کرده
است .در مورد تراکم از دادههای  13کشور توسعهیافته و در حال توسعه در دوره 112- 22
استفاده کرده و در مورد عدم تراکم هزینههای دولت ،از دادههای دوره  132- 222برای تنها 2
کشور استفاده کرده است .وی با استفاده از مشخصات مدل متقارن و نامتقارن ،دریافت که هزینههای
دولت در مجموع دارای اثرات مثبت بر رشد اقتصادی است.افزون بر این ،وی دریافت که مخارج
مصرفی دولت هیچ اثر بر رشد اقتصادی ندارد ،اما هزینههای سرمایهگذاری دولت بر رشد اقتصادی
تاثیر گذار است.
اتاری و جاوب (  ) 2در مقالهای با عنوان "رشد اقتصادی ،تورم و مخارج دولت" به
بررسی ارتباط تورم و مخارج دولت با رشد اقتصادی در کشور پاکستان پرداختهاند .بازه زمانی این
پژوهش  132تا  2 2بوده و مدل پژوهش با استفاده از روش خودتوضیح برداری با وقفههای
گسترده برآورد شده است .نتایج این پژوهش حاکی از وجود رابطه منفی بین تورم و مخارج دولت با
رشد اقتصادی بوده است.
هوسنال ( ) 2 7در مقالهای با عنوان "تأثیرات مخارج دولت بر رشد اقتصادی" دادههای
مربوط به دوره

 132- 2را در کشور مالزی بررسی کرده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد

که یك رابطه منفی میان مخارج دولت و رشد اقتصادی در کشور مالزی در طول  7سال وجود
داشته است.

______________________________________________________
1. Wu, et al
2. Wahab
3. Attari and Javeb
4. Hasnul
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همانطور که در بخش پژوهشهای انجام شده بررسی شد ،مطالعهای که تأثیر نااطمینانی
مخارج کل دولت بر رشد اقتصادی را ایران بررسی کرده باشد ،انجام نشده است و این موضوع ،این
پژوهش را نسبت به پژوهشهای دیگر متمایز میسازد .به عالوه این مطالعه بهلحاظ نوع روش برآورد
استفاده شده نسبت به پژوهشهای دیگر متفاوت است.
 .4بررسی روند رشد اقتصادی در ایران
نمودار  .6رشد اقتصادی ایران در سالهای ( 6927-6974درصد)

مأخذ :محاسبات این پژوهش.

نرخ رشد اقتصادی ،از مهمترین شاخصهای عملکردی اقتصاد کالن است و سرعت افزایش یا
کاهش تولید ناخالص داخلی و به دنبال آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را
نشان میدهد .نرخ رشد اقتصاد ایران ،در سالهای 71
تجربه کرده است .همانطور که در نمودار

تا  ، 1افت و خیزهای بسیار زیادی را

مشاهده میشود ،روند تاریخی نرخ رشد اقتصادی ایران

پس از آغاز جنﮓ تحمیلی ،به شدت کاهش مییابد و بجز سالهای 1 ، 1

و  ، 1نرخ رشد

اقتصادی تا پایان جنﮓ ارقام منفی را تجربه کرده است .میانگین نرخ رشد اقتصادی در این دوره - /
درصد در سال بوده است .در دوران پس از جنﮓ نیز ،نرخ رشد اقتصادی بسیار پرنوسان ظاهر شده و از
حدود  -7/درصد تا  1درصد را نشان میدهد ،اما میانگین نرخ رشد اقتصادی در دوره پس از جنﮓ
تا سال  7 ، 33درصد بوده است .این متغیر ابتدا در یك روند صعودی تا پایان سال 11
محدوده  7درصد میرسد ،اما در سال 3
سال 3

به

نرخ رشد اقتصادی با افت شدید مواجهشده و تا پایان

در محدوده صفر نوسان میکند .پس از آن با افزایش مجدد به محدوده  3درصد در سال
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نیز میرسد ،اما دوباره با کاهش مواجه میشود .نرخ رشد اقتصادی در مجموع در دوره هشت

ساله سازندگی به طور میانگین برابر  7/7درصد بوده است .در دوره نخست اصالحات نرخ رشد
اقتصادی در محدوده کمتر از  7درصد و در دوره دوم در محدوده باالتر از  7درصد حفظ شده است و
در مجموع نرخ رشد اقتصادی در دوره هشت ساله اصالحات به طور میانگین برابر  7درصد بوده است.
در دوره پس از اصالحات ،ابتدا نرخ رشد اقتصادی تا  1درصد در سال 37
از آن روند نزولی به خود میگیرد .در سال 33

افزایش مییابد ،اما پس

نرخ رشد باردیگر افزایشیافته و به  7/درصد

میرسد .نرخ رشد اقتصادی در این دوره تا پایان سال  ، 33به طور میانگین برابر  /7درصد بوده و
در بین سالهای 31

تا 1

نرخ رشد اقتصادی به طور میانگین به مقدار  /21رسیده است که

این کاهش چشمگیر به طور مشخص به علت اعمال تحریمهای سال 31
12- 1

بوده ،به طوریکه نرخ رشد اقتصادی در سال 1

و تشدید آنها در سال های

به مقدار  -1/3رسید .شناسایی

عوامل ایجاد این نوسانات در رشد اقتصادی میتواند سیاستگذاران را بر برنامهریزی مؤثرتر یاری نماید.
 .2معرفی الگوی پژوهش و آزمون مانایی متغيرها
در این پژوهش برای بررسی تأثیر نااطمینانی مخارج دولت بر رشد اقتصادی از پژوهشهای لنسینﮓ و
همکاران ( ) 222و هوسنال ( ) 2 7الگو برداری شده و با توجه به شرایﻂ اقتصادی کشور ایران
مدل زیر پیشنهاد شده است:
( )

)Y=F(L,K,OIL,GV,OP,DUM

که در آن Y ،تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت  L ، 3نیروی کار (جمعیت فعال) K ،موجودی
سرمایه به قیمت ثابت  OIL ، 3درآمدهای نفتی به قیمت ثابت  GV ، 3بیثباتی مخارج
حقیقی کل دولت OP ،درجه باز بودن اقتصاد (از نسبت مجموع صادرات و واردات تقسیم بر تولید
ناخالص داخلی بهدست میآید) و  DUMمتغیر مجازی است.

______________________________________________________
1. Lensink, Hong and Sterken
2. Hasnul

 .در مدلهای اقتصادسنجی با هدف جذب آثار عواملی که در مدل واردنشده و میتواند نتایج را دستخوش تغییـر کنـد ،از
تکنیك متغیر مجازی استفاده می شود .این متغیر مقدار یك را در صـورت وجـود و صـفر را در صـورت عـدم وجـود اختیـار
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گفتنیاست تمامی متغیرها به صورت لگاریتمی در مدل

وارد شدهاند و آمار و اطالعات مربوط به

تمامی متغیرهای پژوهش از وبسایت بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران استخراج شده است .همچنین،
آزمون ریشه واحد برای تمام متغیرهای یادشده ،صورت گرفته و نتایج این آزمون در جدول ارائه شده است.
جدول .6آزمون ریشه واحد دیکی فولر گسترش یافته برای سطح دادههای سری زمانی
آماره دیکی

آماره دیکی

فولر)I(1

فولر)I(0

- /

-1/2

- /1

- /

-

- /11

LY
G

- /

-1/3

- /33

LGV

- /

-3/27

- /72

LL

- /

- /12

- /21

LK

- /

- 2/ 3

- /31

LOP

عدد بحرانی

نام سری

مأخذ :محاسبات این پژوهش.

بنابراین ،طبق این آزمون تمامی متغیرهای انتخابشده به غیر از ( Gکه در سطح صفر ماناست)
برای وارد شدن در رابطه انباشته از درجه یك بوده یا ( I)1هستند.
 .1محاسبه نااطمينانی مخارج دولت
یکی از فروض اساسی مدل های اقتصادسنجی کالسیك ،وجود ناهمسانی بین واریانس اجزای خطا و در
نتیجه متغیر وابسته است .انگل (  ) 13نشان داد که سری زمانی برخی از متغیرها در طول دورههای
مختلف نوسانات متفاوتی دارند و احتمال وجود ویژگی همسانی واریانس برای این متغیرها بسیار کم

میکند .در این پژوهش ،به منظور جذب اثرات سالهای جنﮓ تحمیلی متغیر مجازی وارد مدل شـده کـه بـرای سـالهـای
 12تا  13مقدار و برای بقیه سالها مقدار صفر داده شده است.
1. www.cbi.ir

 .مخارج حقیقی دولت به قیمت ثابت 3
 .نااطمینانی مخارج دولت که در بخش  1محاسبه شده است.
4. Engle
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است .انگل (  ) 13برای محاسبه میزان واریانس ناهمسانی برای سریهای زمانی از روش واریانس
شرطی خودتوضیح (آرا ) با رتبه  Pبه شکل زیر استفاده کرد:
Yt  X t'   t

( )

p

H t      i  t21

( )

i 1

که در آن:
 :Ytمتغیری که به دنبال یافتن نااطمینانی آن هستیم،
 :Xtبردار متغیرهای توضیحی،
 :Htواریانس شرطی  Yدر سال ،t

 :Pرتبه الگوی آرا.
همانطور که مشاهده میشود ،در این روش دو معادله وجود دارد :معادله به معادله میانگین و
معادله به معادله واریانس مشهور است .بلرسلو ( ) 131معادله واریانس را بهصورت زیر گسترش
داد:
H t    H t 1  t21

( )

این مدل به آرا تعمیمیافته یا گارا مشهور است .همانطور که مشاهده میشود ،در روش گارا مقدار
واریانس شرطی به سه عامل بستگی دارد:
-

 : جزء ثابت،

______________________________________________________
1. ARCH

 .کازرونی،) 31( .ص . 1
3. Bollerslev
4. GARCH
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-

اطالعات مربوط به میزان نااطمینـانی در دورههـای پیشـین کـه بـا مجـذور خطـای معادلـه
میانگین در دوره پیشین  t21 ،نشان داده شده است (جزء آرا مدل).

-

مقدار پیشبینی واریانس شرطی در دوره گذشته ( H t 1جزء گارا مدل).

در الگوی یادشده رتبه آرا و گارا هر دو برابر است .رتبههای مـدل گـارا ممکـن اسـت از درجـات
باالتر نیز باشد ،برای مثال یك الگوی گارا با رتبه ( )p,qبه صورت زیر خواهد بود:
q

H t      j H t  j  i 1 i  t2i
p

()7

j 1

انتخاب مناسب  pو  qتأثیر فراوانی بر اعتبار نتایج حاصل از الگوی گارا دارد .در واقع ،برآورد واریـانس
شرطی یك متغیر شامل سه مرحله زیر میشود:
 .برآورد الگوی  ARMAبرای معادله میانگین،
.

انجام آزمونهای تشخیص و آزمون  ARCH-LMبر روی پسماندهای ،ARMA

 .در صورت تأیید وجود واریانس شرطی ،برآورد گارا و محاسبه واریانس شرطی. b
در این پژوهش از الگوی گارا به شکل زیر برای محاسبه واریانس شـرطی مخـارج دولـت اسـتفاده شـده
است:
()1

Gt   0  1Gt 1  ......   p Gt k   t  1 t 1  .....   q  t m
p

()3

H t     j 1  j H t  j   i  t2i
q

i 1

بهطوری که  Hنشاندهنده جزء شرطی مخارج دولت است .الگوی  ARMAبرای معادلـه  1بـه صـورت
جدول زیر است:
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جدول  .2الگوی  ARMAبرای معادله 1
t-Statistic

سطح خطا
2/22
2/22
2/2
2/2

/31
1/ 3
/ 7
/ 7
2/3

ضرایب
27 33/7
2/33
2737/1
2/
R2

=2/2سطح خطا

نام متغير
عرض از مبدأ

عالمت اختصاری
C
)AR(1
DUM
)MA(5
/13
F=7/37

متغیر مجازی
DW
ARCH TEST

مأخذ :محاسبات این پژوهش.

همانطور که مشاهده میشود ،ضرایب به دست آمده قابل قبول بوده ،همچنین ،بر اساس آزمون
 ،ARCH-LMوجود واریانس شرطی پذیرفته شده است.
با توجه به تأیید اثرات  ARCHو با استفاده از مدل ) ،EGARCH(1,1نتایج این الگو به صورت
جدول زیر بهدست آمده است:
جدول  .9نتایج الگوی )EGARCH(1,1

سطح خطا

z-Statistic
3/42

0/02

2/31

6239/38

0/00

29/62

0/03

0/00

16/35

0/043

0/718031

0/00

-2/96

0/17

-0/509966

0/00

21/87

0/009

0/211908

0/00

140/7

0/00

0/985525

0/00

1/65

Std. Error
75777/66

ضرایب

متغيرها

259270/9

C

14458/86

DUM

0/933556

)AR(1
)C(4
)C(5
)C(6
)C(7

D.W

0/78

2

R

مأخذ :محاسبات این پژوهش.

واریانس شرطی مخارج دولت که با استفاده از معادالت باال محاسبه شده ،در نمودار

نمایش داده

شده است.

______________________________________________________
 .نتایج آزمون  ARCH-LMدر جدول نمایش داده شده است.
 .به توضیحات پیشین مراجعه شود.
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نمودار  .2نااطمينانی مخارج دولت  6927تا 6974

مأخذ :محاسبات این پژوهش.

همانطور که مشاهده میشود ،نااطمینانی مخارج دولت در این سالها دچار تغییرات بـوده اسـت .ایـن
نوسانات در بین سالهای جنﮓ تحمیلی و انواع تحریمهای اقتصادی شدت گرفته است .بـا آغـاز دهـه
 32و شروع دوران سازندگی و کاهش مشکالت اقتصـادی و سیاسـی پـیش روی کشـور ،رونـد مخـارج
دولت از ثبات نسبی برخوردار و از میزان نااطمینانی آن کاسته شده است .ایـن ثبـات تـا حـدود سـال
32

وجود داشته است؛ اما از سال  ، 3روند نااطمینانی افزایشیافته ،به حدی که در سال 12

به بیشترین مقدار خود در  2سال گذشته رسیده و از سال 1
ثبات نسبی تا سال 1

روند نااطمینـانی کـاهشیافتـه و از

برخوردار بوده اسـت .در مجمـوع ،بیشـترین نوسـانات در رونـد نااطمینـانی

مخارج دولت در بین سالهای 3

تا 1

رخ داده است.

 .9برآورد رابطه نااطمينانی مخارج دولت با رشد اقتصادی
در این پژوهش برای برآورد رابطه نااطمینانی مخارج دولت با رشد اقتصادی از روش حداقل مربعات
کامالً تعدیلشده استفاده شده است .در بیشتر پژوهشهای صورتگرفته در این زمینه برای برآورد اثر
اینگونه متغیرها ،بهویژه در مطالعات داخلی از الگوی خودتوضیحبرداری با وقفه گسترده استفاده شده
است ،اما استفاده از این الگو محدودیتهایی را به دنبال دارد .محمدی( ،) 12در مقالهای با عنوان
"خطای متداول در کاربرد مدلهای سری زمانی :کاربرد نادرست مدل  ،"ARDLبا بیان عدم توجه

______________________________________________________
1. Fully Modified Ordinary Least Square
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پژوهشگران به برخی محدودیتهای این روش مانند همزمانی و برونزایی متغیرها و اشکاالت حاصل از
آن در برآورد ،استفاده از روشهای دیگر متداول اقتصادسنجی را مطرح کرده است .از این رو ،در این
مطالعه از روش حداقل مربعات کامالً تعدیلشده ،استفاده شده است.
فیلیﭙس ( ،) 112برای بررسی همانباشتگی و روابﻂ بلندمدت متغیرها روش حـداقل مربعـات
کامالً تعدیلشده را معرفی کرد .روش حداقل مربعات معمولی انگل گرنجر اگر چه فوق سـازگار اسـت،
اما بهطور مجانبی بدون تورش و دارای توزیع نرمال نیست .همچنین ،روش حداقل مربعات برای برآورد
رگرسیون همانباشته ای که دارای حجم نمونه و تعداد مشاهدات زیاد است ،نتایج سـازگار و کـارایی بـه
همراه دارد ،امـا در نمونـههـای کوچـك ،برآوردگرهـای روش حـداقل مربعـات معمـولی دارای توزیـع
غیرنرمال بوده و نتایج همراه با تورش است .بهطور کلی میتوان بیـان کـرد کـه روش حـداقل مربعـات
کامالً اصالحشده دو تصحیح روی روش حداقل مربعات معمولی اعمال میکند که عبارتنـد از :تصـحیح
تورش و تصحیح درونزایی .همچنین ،فیلیﭙس نشان داد که برآوردهای حداقل مربعات کامالً تعدیلشده
مانند روش یوهانسن ( ،) 133در شرایطی که تمام متغیرها درونزا هستند ،به طور مجـانبی کاراسـت.
البته ،بیان این نکته نیز مفید است که هانسن بیان میکند ،روشهای تك معادلهای همانباشتگی مانند
حداقل مربعات کامالً تعدیلشده و روش سیستمی مانند یوهانسن به عنوان روشهـای مکمـل یکـدیگر
محسوب میشوند ،نه به عنوان روشهای جانشینی .در مجموع ،میتوان گفت به وسـیله روش حـداقل
مربعات کامالً تعدیلشده که توسﻂ فیلیﭙس و هانسن مطرح شد ،میتوان یـك بـرآورد بهینـه از بـردار
همانباشتگی را برآورد کرد.
در واقع ،فیلیﭙس و هانسن برآوردگری را پیشـنهاد کردنـد کـه بـا اسـتفاده از تصـحیح شـبه
پارامتریك ،مشکالت بـهوجـود آمـده از همبسـتگی بلندمـدت بـین معادلـه هـمانباشـتگی و تغییـرات
متغیرهای تصادفی را برطرف میکند .برآوردگرهای پیشنهادی آنها که حداقل مربعات کامالً تعدیلشده
نام دارد ،به طور مجانبی نااریب و دارای ترکیب مجانبهای کامالً کاراسـت .برآوردگـر حـداقل مربعـات

______________________________________________________
1. Philips
2. Johansen

 .محمدی ،) 1 ( .ص

.
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کامالً تعـدیلشـده ،از برآوردگرهـای اولیـه مـاتریسهـای کواریـانس بلندمـدت متقـارن و یـك طرفـه
باقیماندهها استفاده میکنند .حال ،فضـای  n+1بعـدی فرآینـد بـرداری سـری زمـانی ( )y,xو معادلـه
همجمعی یادشده را در نظر میگیریم و  u1tرا باقیمانده به دست آمده از معادله باال در نظر میگیریم.
()3
رگرسورهای روند معین ،قطعی و  nمتغیرهای توضیحی تصـادفی اسـت کـه

که

توسﻂ یك دستگاه معادله به شکل زیر بیان میشود:
()1
همچنین u2t ،نیز ممکن است به صورت غیرمستقیم مانند

از طریق رگرسـیونهـای در

سطح (بدون تفاضلگیری) به وجود آید.
() 2
یا به صورت مستقیم از طریق رگرسیونهای تفاضلی بهدست آید.
( )
اگر  و  را ماتریس کواریانس بلندمدت محاسبه شده از طریق باقیمانـدههـا
بنامیم ،میتوانیم واریانسهای تعدیل شده زیر را تعریف کنیم:
( )
جمله تصحیح اریب برآوردشده نیز به صورت باال خواهد بود.
( )
و سرانجام ،برآوردگر روش حداقل مربعات کامالً تعدیلشده نیز به صورتی به دست مـیآیـد کـه در آن
است.
( )
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بنابراین ،همانطور که بیان شد ،برای برآورد رابطه نااطمینانی مخارج دولت با رشد اقتصادی از روش
حداقل مربعات کامالً تعدیلشده استفاده شده است که نتایج این برآورد در جدول زیر مشاهده
میشود:
جدول  .4برآورد رابطه نااطمينانی مخارج دولت با رشد اقتصادی
سطح خطا

t-Statistic
69/2

Std. Error
028/0

ضرایب

متغيرها

07/0

LL

00/0

54/29

035/0

03/1

LK

01/0

47/-2

012/0

03/-0

LGV

00/0

63/3

049/0

18/0

LOP

00/0

09/-6

472/0

88/-2

C

00/0

00/5

022/0

11/0

DUM

2/79

R-squared

01/0

مأخذ :محاسبات این پژوهش.

نتایج این برآورد زمانی قابل اتکا است که متغیرها همانباشته باشند .برای این منظور آزمون
هانسن انجام شد و نتایج این آزمون حاکی از آن است که متغیرها هم انباشتهاند.
همچنین آزمون  ،Qتوابع خودهمبستگی و ضرایب خودهمبستگی مجـذور پسـماند انجـام شـده
است .نتایج این دو آزمون نیز نشان میدهد مدل فاقد ایرادات خودهمبستگی یا تصریح غلﻂ مدل است
و الگوی غیرخطی موجود در دادهها را در خود جای داده است و الگوی غیرخطـی دیگـری در پسـماند
وجود ندارد .بنابراین ،مدل بهطور مناسـب تصـریح شـده اسـت ،همچنـین الگـوی  ARCHدر پسـماند
نداریم.
در بلندمدت متغیر لگاریتم نااطمینانی مخارج دولت با ضـریب  -2/2اثـر منفـی و معنـاداری بـر
رشد اقتصادی بر جای گذاشته است .از آنجا که مخارج دولت یکی از مهـمتـرین اجـزای تقاضـای کـل
اقتصاد است ،بنابراین ،روشن است که نااطمینانی مخارج دولت از طریق ایجاد بیثباتی در تقاضای کل،
به بیثباتی تولید و رشد اقتصادی میانجامد .هنگامی که مخـارج دولـت افـزایش مـییابـد ،نخسـت از

______________________________________________________
 .نتایج این دو آزمون در پیوست ،ارائه شده است.
 .نتایج این دو آزمون در پیوست ،ارائه شده است.
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طریق افزایش تقاضای کل به صورت مستقیم ،تولیـد و رشـد اقتصـادی را بـه صـورت مـوقتی افـزایش
میدهد ،اما در دورههای بعدی به مرور اثرهای برونرانی مخـارج دولـت بـر مصـرف و سـرمایهگـذاری
خصوصی ظاهرشده و نه تنها اثر افزایش اولیه خنثی میشود ،بلکه بیثباتی در رشد اقتصادی را در پـی
خواهد داشت .بررسی روند تولید و مخارج دولت نیز بهلحـاظ تجربـی چنـین رابطـهای را تأییـدکرده و
نشان میدهد که نااطمینانی مالی دولت یکی از عوامل اصلی بیثباتی تولید و رشـد اقتصـادی و ایجـاد
دورههای تجاری در اقتصاد ایران بوده است .در بلندمدت متغیر لگاریتم موجودی سرمایه و نیروی کـار
به ترتیب با ضرایب  /2و  2/23اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی بر جای گذاشتهاند .با افزایش
موجودی سرمایه که یکی از ارکان اصـلی تولیـد بـه حسـاب مـیآیـد ،سـرمایه شـرکتهـای تولیـدی
افزایش یافته و این مسأله افزایش تولید را در پی خواهد داشت .از سوی دیگر ،با توجه به نقـش نیـروی
کار در تولید ،افزایش این عامل در تولید نقش مؤثری دارد و باعث افزایش آن میشود .بنـابراین ،نتـایج
مدل با مبانی نظری هم سو بوده و این نتایج اهمیت سرمایه و نیروی کار را برای رشد اقتصـادی تأییـد
مینماید .در بلندمدت متغیر لگاریتم درجه باز بودن اقتصاد با ضریب  2/ 3اثر مثبـت و معنـاداری بـر
رشد اقتصادی بر جای گذاشته که با مبانی نظری سازگار است .رابطـه بـین تجـارت و رشـد اقتصـادی
بدینگونه تشریح میشود که تجارت می تواند گسترش بازارها بـرای کاالهـا و خـدمات را سـبب شـود،
همچنین ،با ایجاد درآمد ثابت برای خانوارها ،انتخابات افراد را گسـتردهتـر کنـد .تجـارت همچنـین بـا
بهبود تواناییهای افراد به ارائه نیروی کار سالمتر ،آموزش دیدهتر و ماهرتر منجر خواهد شـد .بنـابراین،
تجارت بین الملل کانالی مهم برای انتقال فناوری است ،در نتیجه ،گسـترش تجـارت ،کشـورها را قـادر
میسازد تا به بهره وری بیشتری دست یابند و سرانجام ،تمام این عوامل سبب افـزایش رشـد اقتصـادی
خواهد شد.
 .8جمعبندی و ارائه توصيههای سياستی
دولت به عنوان یك نهاد مهم و تأثیرگذار در حوزة اقتصاد همواره مورد توجه و مطالعه مکاتب اقتصادی
قرار داشته است .به همین علت در این پژوهش به بررسی تأثیر نااطمینانی مخارج دولت بر رشد
اقتصادی در ایران در سالهای 71

تا 1

پرداخته شده است .برای برآورد نااطمینانی مخارج
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دولت از روش ) EGARCH(1,1و برای برآورد تأثیر نااطمینانی مخارج دولت بر رشد اقتصادی از روش
حداقل مربعات کامالً تعدیلشده استفاده شده است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که متغیر
لگاریتم نااطمینانی مخارج دولت با ضریب  -2/2اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی بر جای
گذاشته است .از آنجاکه مخارج دولت یکی از مهمترین اجزای تقاضای کل اقتصاد است ،بنابراین،
روشن است که نااطمینانی مخارج دولت از طریق ایجاد بیثباتی در تقاضای کل ،به بیثباتی تولید و
رشد اقتصادی میانجامد .هنگامی که مخارج دولت افزایش مییابد ،نخست از طریق افزایش تقاضای
کل به صورت مستقیم ،تولید و رشد اقتصادی را به صورت موقتی افزایش میدهد ،اما در دورههای
بعدی به مرور اثرهای برونرانی مخارج دولت بر مصرف و سرمایهگذاری خصوصی ظاهرشده و نه تنها
اثر افزایش اولیه خنثی میشود ،بلکه بیثباتی در رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت .بررسی روند
تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت نیز بهلحاظ تجربی چنین رابطهای را تأیید میکند و نشان
میدهد که نااطمینانی مالی دولت از عوامل اصلی بیثباتی تولید و رشد اقتصادی و ایجاد دورههای
تجاری در اقتصاد ایران بوده است .افزون بر این ،همانطور که در بخش

بررسی شد ،نرخ رشد

اقتصادی ایران در سالهای اخیر نوسانات زیادی را تجربه کرده است؛ در چنین شرایطی پیشبینی
وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی در نظام برنامهریزی کشور با مشکل مواجه بوده و دچار انحراف
خواهد شد .بناب راین ،شناسایی عوامل ایجاد این نوسانات و تحلیل چگونگی اثرگذاری آن بر روند رشد
اقتصادی ،میتواند سیاستگذاران را در زمینه برنامهریزی مؤثرتر یاری نماید .از یك سوی ،با توجه به
نقش دولت در فرآیند توسعه کشورها و از سوی دیگر ،حجم قابل توجه مداخالت دولتی در فعالیتهای
اقتصادی ایران ،بررسی اثر نااطمینانی مخارج دولت بر نرخ رشد اقتصادی و نتایج این پژوهش نشان
میدهد که ایجاد یك روند با ثبات و کم نوسان در مخارج دولتی میتواند به رشد اقتصادی پایدار و
مستمر منجر شود.
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پيوست
جدول  .2آزمون هانسن (آزمون همانباشتگی متغيرها)
سطح خطا
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)Trends (m
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مأخذ :محاسبات این پژوهش.

جدول  .1آزمون خودهمبستگی
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مأخذ :محاسبات این پژوهش.

جدول  .9آزمون واریانس ناهمسانی
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