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چکیده
در مورد رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی دو نگرش مهم وجود دارد .بنرا برر
نگرش کینزی ،اندازه دولت عامل تعیینکننده رشد اقتصادی ،اما بنا بر نظر واگنرر،
مخار دولت معلول حجم فعالیت های اقتصرادی اسرت اقرانون واگنررر .برخری از
مطالعات تجربی نیز رابطه علیت دوطرفه بین رشد اقتصادی و اندازه دولت را تأیید
می کنند .هدف از این مقاله ،بررسی قانون واگنر ابا توجه به مردلهرای ارائرهشرده
توسط هانگر و نگرش کینزی ،برای اقتصاد ایران طری دوره  2944-53اسرت .بره
این منظور از روش تجزیهوتحلیل سری زمانی مشتمل بر آزمون ریشره واحرد و دو
روش علیتی آزمون همگرایی باند مبتنیبر مدل تصحیح خطای نامقیرد )(UECM
اپسران ،شین و اسمیت ا1002رر و آزمون علیت گرنجری تودا و یاماموتو ا2335ر
استفاده شده است .یافتههای تحقیق نشاندهنده رابطه علیت یکطرفره از سرمت
اندازه دولت به رشد اقتصادی است اتأیید نگرش کینزیر و برخی از علل آن عردم
مدیریت بهینه مخار دولت و ساختار اقتصاد متکی بر نفت در ایران میباشد.

واژههای کلیدی :قانون واگنر ،نگرش کینزی ،آزمون باند ،آزمون ع ی
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مقدمه
شناخ

تجربی راب ه بین اندازه دول

و رشد اقتصتادی ،همتواره از مستائل متورد

عالقه اقتصاددانان و سیاس گذاران بوده اس  ،تا بتوان از طریق اتخاذ سیاس هتای
مناسب ،به اندازه بهینه دول

و رشد م وب اقتصادی نائل آمتد .در ادبیتات بختش

عمومی نیز دالیل ن ری بسیاری برای توجیه افزایش رشد مخارج دول

ارائته شتده
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اس  .یکی از مهمترین ن ریههای م رحشده در این زمینه قانون واگنر است  .بتیش
از صد سال پیش ،اقتصاددان آلمانی ،آدلف واگنـر )0222( 1قتانونی بترای توضتیا
رشد مخارج دول

ارائه کرد .وی ادعا نمود در ب ندمدت مخارج دولت

بتا افتزایش

س ا رشد درآمد ناخالص م ی افزایش مییابد .بهعبارت دیگتر ستهم درحتالرشتد
دول

از تولید ناخالص م ی ،نتیجه پیشرف

کینزی از افزایش نقش و فعالی

دولت

اقتصادی اس  .در مقابتل ،اقتصتاددانان

همتراه بتا رشتد اقتصتادی دفتاع متیکننتد

(هنرکسون .)101 :0222 ،2به عبارت دیگتر براستاس دیتدگاه کینتز ،مختارج دولت
بهعنوان یک متغیر برونزا ،عامل تعیین کننده رشد اقتصادی اس ؛ اما دیتدگاه واگنتر
مخارج دول

را مع ول حجم فعالی های اقتصادی می دانتد (باباتونتده.)0 :2112 ،3

در این راستا ،دو ن ریه ک ی در راب ه با ایر دول

بر رشد اقتصادی بین اقتصتاددانان

وجود دارد .طبق ن ر یک گروه از اقتصاددانان ،احتمال میرود اندازه بزرگتر دول
بهدلیل ناکارایی های موجود در ذات دول  ،رشد اقتصادی را کتاهش دهتد .یکتی از
ع ل کاهش رشد اقتصادی در کشورهای نف خیز (مانند ایتران) ،استتفاده از درآمتد
1. Adolph Wagner
2. Henrekson
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3. Babatunde

نف

برای مخارج جاری دول

و عدم استفاده از آن برای سرمایهگذاریهای با بازده

ب ندمدت اس  .عوارب چنین سیاستی ،افزایش بیرویته تقاضتا و تتورم در کشتور
میباشد که متعاقب آن رکود اقتصادی است ؛ پدیتدهای کته بته بیمتاری ه نتدی در
کشورهای نف خیز معرول اس  .گروه دیگر ،نقش مهمی را برای دول
رشد اقتصادی تصور می کنند .طبق ن ر اخیر ،دول

در فراینتد

نقش مهمی در رفت تضتادها و

عمومی از قبیل حملونقل ،ارتباطات و زیرساخ ها را ارائه میکند و برای حذل یا
تن یم آیار خارجی منفی ،از قدرت و اختیار الزم برخوردار اس ؛ بنتابراین ،احتمتال
میرود دول

بزرگتر رشد اقتصادی را تسری کند (ایناچ.)216 :2112 ،1

آزمون تجربتی ن ریته کینتز و نیتز قتانون واگنتر در چنتد دهته اخیتر ،بختش
قابلتوجهی از م العات اقتصادی را به خود اختصاص داده اس  .م العه حاضر نیتز
تالشی در راستای بررسی ایرگذاری متقابل و ع یّت

میتان رشتد اقتصتادی و رشتد

بخش عمومی در اقتصاد ایران اس  .در این زمینه م العات داخ ی انجامشده ،نتتایج
واحدی ارائه نمیدهند؛ لذا بهمن ور بررسی دقیقتر این موضوع ،در م العه حاضر از
روش های نوین اقتصادسنجی و مدلهای مخت ز معرفتیشتده در راب ته بتا انتدازه
دول

و رشد اقتصادی در م العات پیشین ،استفاده شده اس  .در ایتن راستتا مقالته

حاضر در پنج بخش تن یم شده اس  .پس از مقدمته ،بختش دوم مقالته بته ادبیتات
موضوع میپردازد .بخش سوم به متدل و روش تحقیتق اختصتاص دارد .در بختش
چهارم به برآورد مدل و تفستیر نتتایج پرداختته شتده است  .در بختش پایتانی نیتز
جم بندی و پیشنهادات آمده اس .
 .1ادبیات تحقیق
 .1-1مبانی نظری

بررسی ع ل افزایش مخارج دول

یکتی از موضتوعات اساستی در اقتصتاد بختش

عمومی اس  .نخستین بررسیهای انجامشده درباره ع ل گسترش بخش عمومی بته
1. Enache
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تقابل های موجود بین مناف خصوصی و اجتمتاعی ایفتا متیکنتد .دولت  ،کاالهتای
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آدولف واگنر ،اقتصاددان معرول آلمانی نسب
توضیا رشد دول

معرول اس

داده شده که به قانون واگنر یا قانون

(پیکاک و اسکات .)2111 ،1واگنر بیان میکند کته

با رشد درآمد سرانه ،اندازه نسبی بخش عمومی نیز افتزایش متییابتد .بیانیته واگنتر
برمبنای حرکتی تجربی استوار اس  .به این صتورت کته وی بررستی مستئ ه رشتد
بخش عمومی چند کشور اروپایی ،امریکا و ژاپن را متورد توجته قترار داده ،ستپس
عوامل تعیین کننده در تغییر نسب

هزینه عمومی به تولید ناخالص م تی را در متورد

آن کشورها توضیا داده است  .وی تصتریا متیکنتد زمتانیکته اقتصتاد بتهستوی
صنعتیشدن پیش می رود ،ماهی

ارتبا بین گستترش بازارهتا و رفتتار کتارگزاران

اقتصادی پیچیدهتر خواهد شد .حلوفصل این پیچیدگی در ارتبتا بازارهتا و دیگتر
عناصر اقتصتادی ،نیتاز بته وضت قتوانین و قراردادهتا و تتالش بترای حفاظت

از

دستتتاوردهای جدیتتد را بیشتتتر خواهتتد کتترد .پتتس بتتاال رفتتتن درآمتتدها درنتیجتته
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صنعتی شدن ،مست زم دخال

بیشتر دول

و بخش عمومی در اقتصتاد است  .واگنتر

درعینحال ظهور بخش های خدمات بانکی دولتی ،خدمات قانونی ،رشد هزینههتای
آموزشوپرورش و خدمات بهداشتتی عمتومی را متورد تثکیتد قترار داده و کشتش
درآمدی تقاضای آنها را مح استبه کترده است  .از ن تر واگنتر ،ایتن ختدمات دارای
حساسی

درآمدی تقاضای باال هستند؛ ازاین رو ،با افزایش درآمد حقیقی در اقتصاد،

مخارج عمومی برای این خدمات به نسب
خود باعث افزایش نسب

بیشتری افزایش مییابتد و ایتن بتهنوبته

مخارج عمومی به تولید ناخالص م تی متیشتود (دادگتر،

 .)222 :0226در مقابل ،کینز ( )0226اذعان داش

که مداخ ه بیشتر دول

افزایش تقاضای کل ،موجب تحریک فعالی های اقتصادی میشود .درحقیق
ضرورت مداخ ه دول

از طریتق
کینتز،

را در امور اقتصادی بهمن ور تثمین اشتغال و نیتل بته رونتق

اقتصادی ،اجتنابناپذیر میدانس  .بهن ر وی اگتر دولت  ،خواهتان تتثمین اشتتغال
کامل اس  ،باید با تدابیر مؤیر ،س ا تقاضا برای مصرل و حجم سترمایهگتذاری را
به حد الزم برای تثمین این هدل ،حتی به بهای ایجاد کستری بودجته فتراهم کنتد.
بهعبارتی ،تثمین اشتغال کامل بهمراتب مهمتتر از تعتادل در درآمتدها و هزینتههتای
1. Peacock & Scott

دول

درو نزا و حجم فعالی هتای

اس  .بنابراین در رویکرد واگنری ،اندازه دول

اقتصادی برونزا اس  ،اما در رویکرد کینزی ،حجم فعالی های اقتصتادی درونزا و
اندازه دول

برونزا ت قی میشود.

م العات اقتصاد بخش عمومی ،در مورد شناسایی عوامتل تعیتینکننتده انتدازه
دول

به ایدهپردازی واگنر و کینز منتهی نشده و پس از آن نیز ،ن ریههتای متعتددی

دول » 1بیان داشتند که در یک ن ام مبتنیبر دموکراسی ،که مردم در مورد میزان بتار
مالیاتی مناسب دارای نق هن ر هستند ،افزایش هزینته عمتومی دولت هتا بتهشتدت
محدود می شود؛ اما در شرایط نام وب اجتماعی ن یر جنگ ،زلزله و سیل ،دول ها
ناگزیر به افزایش یکباره هزینههای خود و بهدنبال آن س ا مالیاتها میشوند؛ کته
هرچند از نرخ مورد قبول تجاوز میکند ،ولی تح
مردم واق می شود .درنتیجه ،نسب

شرایط خاص ،مورد قبول عموم

هزینههتای عمتومی ،بته تولیتد ناختالص م تی،

جهشی ناگهانی پیدا می کند .با پایان حوادث فاجعه آمیز ،نترخ متناستب مالیتاتی ،بته
س ا اولیه خود باز نگشته و ازاینرو ،هزینههای عمومی نیز به س ا قب ی خود بتاز
نخواهد گش  .از ن ر بامول ،)0263( 2بهره وری نیروی کار در بخش دولتی نستب
به بخش خصوصی پایینتر اس ؛ درحالی که نرخ افزایش دستمزد در این دو بختش
یکسان اس  .بنابراین ،بهای تمام شتده کاالهتا و ختدمات دولتتی نستب
خصوصی فزونی می گیرد؛ یعنی ،سهم هزینه های دول

بته بختش

در تولیتد ناختالص داخ تی

افزایش می یابد .ماسگریو ( )0262و روستو )0261( 3اذعان داشتند که رشد مختارج
عمومی ممکن اس

مرتبط با الگوهای رشتد و توستعه اقتصتادی جوامت باشتد .در

مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی ،سرمایه گذاری بخش عمومی بهعنوان نسبتی از
کل سرمایه گتذاری در اقتصتاد باالست  .بنتابراین ،هزینتههتای زیربنتایی ماننتد راه،
سیستتتمهتتای حمتتلونقتتل ،قتتوانین و مقتتررات ،بهداش ت  ،تع تتیموتربی ت

و ستتایر

سرمایه گذاری ها در سرمایه انسانی ،بر دوش بخش عمومی اس  .همچنتین ،توزیت
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ارائه شدهاند .پیکاک و وایزمن ( )0260با ارائه «ن ریته چترخدنتدهای رشتد مختارج

1. The ratchet theory of government growth
2. Baumol
3. Musgrave and Rostow
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مجدد درآمد یا افزایش پرداخ های انتقتالی ،وجتود گتروههتای ذینفت  ،ستهول
جم آوری مالیات ،تغییرات جمعیتی ،تغییترات تکنولتوژیکی و تغییترات اجتمتاعی،
فرهنگی و سیاسی از دیگر عوامتل تثییرگتذار بتر مختارج بختش عمتومی شتناخته
شدهاند .بارو معتقد اس  :هنگتامیکته مختارج دولت

در راستتای تصتحیا ایترات

جانبی ،انحصارها و مسائل مربو به کاالهای عمومی باشد ،منجر بته تقویت
اقتصادی میشود .همچنین دول
حفاظ

از مالکی

و برقرای امنی

رشتد

میتواند مختارج ختود را بترای تعریتز قتوانین،
بهکار گیرد و از ایتن طریتق مشتارک

متردم و

رشد باالتری را به ارمغان آورد ).(Barro,1990, 103-124
 .1-2پیشینه تحقیق
 .1-2-1مطالعات خارجی
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تاکنون م العات زیادی در مورد آیار متقابل و ع یّت
اندازه دول

گرنجتری میتان رشتد اقتصتادی و

انجام شده اس  .این م العات در برخی موارد ،نتایج متناقض و ناستازگاری

ارائه میدهند که عالوهبر تفاوتهای سیاسی ،ساختاری و نهادی مربتو بته کشتورهای
مورد م العه ،ناشی از تفاوت در روششناسی تحقیق ،ق مرو زمانی و مکانی تحقیق ،نتوع
روش بررسی ع یّ

و ساختار وقفهای بهکارگرفتهشتده در الگوهتای متورد استتفادهانتد.

بهعنوان مبال ،استفاده از تعاریز و معیارهای مخت ز برای اندازه دول  ،منجتر بته نتتایج
و جم بندیهای متفاوتی در این راب ه خواهد شد .برای نمونه بیرد ( ،)0230بتا استتفاده
از ) (G/GDPبهعنوان شاخصی برای اندازه دول  ،پی برد که قانون واگنر برای پنج کشتور
توسعهیافته قابل دفاع اس  ،اما در مقابل ،وبر ( )0233در م العه مشابهای به عکتس ایتن
نتیجه رسید (روزن .)2112 ،1همچنین ممکن اس  ،نتایج آزمون هنگامیکته از دادههتای
سری زمانی استفاده میشود با زمانیکه از دادههای مق عی استفاده شود ،متفتاوت باشتد.
برای نمونه رام )0226( 2نتیجه میگیرد که قانون واگنر ،با استفاده از تح یتلهتای ستری
زمانی (و نه تح یلهای مق عی) میتواند مورد حمایت

قترار گیترد ،امتا درصتورتیکته

تح یلها بهصورت مق عی انجام شود ،خیر .نکته مهم دیگر ایتن است

کته موضتوع در
1. Rosen
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2. Ram

مورد ن امهای اقتصادی متکی به نف

و دیگر مناب طبیعی (ماننتد ایتران) ،پیچیتدهتتر و

متفاوتتر خواهد بود .وآنگهی خصوصتی

دولت

در کشتورهای پیشترفته بتا شترایط

اقتصادی آن کشورها همبستگی دارد ،که با شرایط کشورهای توسعهنیافته متفاوت است
(دادگر و ن ری .)022 :0220 ،با توجه به این نکات ،مهمتترین م العتات انجتامشتده در
این زمینه در زیر مورد بررسی قرار گرفتهاند.
کنیا طی دوره زمانی ( )0261-2112پرداختهاند .به این من ور این م العته از تح یتل
هم انباشتگی و آزمون ع ی

گرنجری استفاده نموده اس  .نتایج این م العه حاکی از

تثیید قانون واگنر برای کشور کنیاس .
آکرا  ،)2100( 2فرضیه واگنر را با استفاده از داده هتای ستری زمتانی (-2112
 )0231برای اقتصاد نیجریه مورد بررسی قرار داده است  .وی بتا استتفاده از آزمتون
باند  ARDLو الگوی تصحیا خ ایبرداری ) (VECMنشان داده اس

که قانون واگنر

در نیجریه قابل دفاع اس .
رحما  ،ایکبا و سیدیکی ،)2101( 3فرضیه واگنر را برای پاکستان طتی دوره
زمانی ( )0230-2116مورد آزمون قترار دادهانتد .بته ایتن من تور از آزمتون ع یّت
گرنجری تودا و یاماموتو استفاده شده اس  .نتایج ایتن م العته نشتان متیدهتد کته
ع یّ

گرنجری یکطرفه از تولید ناخالص داخ ی به مخارج عمومی وجود دارد.

 .1-2-2مطالعات داخلی

خداپرس

مشهدی ،ف حی ،سلیمیفر و حقنژاد ( ،)0220مقالتهای تحت

عنتوان

«بررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینزی برای اقتصاد ایران :یتک تجزیتهوتح یتل
سری زمانی» ارائه داده اند .به ایتن من تور ،آزمتون ع یّت

هستیائو طتی دوره (-26

 )0216برای اقتصاد ایران بهکار گرفته شده اس  .یافتههای تحقیق نشان میدهند کته
قانون واگنر در هر دو افق زمانی کوتاهمدت و ب ندمدت تثیید میشتود .درحتالیکته
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موتوکو و کیمانی ،)2102( 1در م العهای به بررسی قانون واگنر بترای کشتور

1. Mutuku and Kimani
2. Akpan
3. Rehman, Iqbal and Siddiqi
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نگرش کینزی صرفاً در کوتاهمدت برای اقتصاد ایران مصداق تجربی دارد.
کمیجانی و نظری ( ،)0222در مقالهای به بررسی تثییر اندازه دولت

بتر رشتد

اقتصادی ایران طی سالهای  0222-0221پرداختهاند .نتتایج بتهدست آمتده از ایتن
مقاله با استفاده از الگوی خودرگرسیونبترداری ) (VARحتاکی از آن است
مخارج دول

در ب ندمدت بر رشد اقتصادی مبب

اس

کته ایتر

(که با مبانی ن تری اقتصتاد

کینزی سازگار اس )؛ لیکن در کوتاهمدت دارای ایر منفی اس .
مجاوریا و رزاقی ( )0222در مقاله ای تح

عنتوان «راب ته بتین درآمتدهای

نفتی و رشد اقتصادی در ایران و کشورهای عضو اوپک» ،به بررسی ایتر درآمتدهای
نفتی در کشورهای عضو اوپک طی دوره  0220-2101پرداخته اس  .نتتایج تحقیتق
بیانگر ایر منفی رشد درآمتدهای نفتتی بتر رشتد اقتصتادی در کشتورهتای ایتران و
عربستان سعودی میباشد و این امر تثییدی بر ن ریه نفرین مناب طبیعی اس .
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عسلی ( )0222در مقالهای تح

عنوان «تثییر افزایش مخارج جاری دولت

رشد اقتصادی کشور در یک مدل اقتصادی ساده» ،به بررسی راب ه رشد درآمد م تی
با مخارج بودجه عمومی که تح

تثییر پرداخ های انتقالی دول

اس  .نتایج تحقیق بیانگر آن اس

که افزایش بودجه جاری باعتث کتاهش تولیتد و

میباشد ،پرداخته

سرمایهگذاری میشود و لذا ایر منفی بر رشد اقتصادی دارد.
بهرامی و طالبلو ( )0222در مقالهای تح

عنوان «تثییر پدیده نفرین مناب بر

توسعه مالی و رشد اقتصادی در قالب مدل پانل پویا» به بررستی ایتن پدیتده در 26
کشور نفتی و غیرنفتی طی سالهای  0222-2100پرداختهاند .نتایج تحقیق بیانگر آن
است

کتته توستتعه متتالی ،نقتتش تعیتتینکننتتدهای در تحت

تتتثییر قتتراردادن کتتارایی

سرمایهگذاری و عم کرد اقتصادی ایفا میکند .آنها نتیجه میگیرند که سرمایهگتذاری
بهخودی خود در کشورهای صادرکننده نفت

کتافی نیست  ،مگتر اینکته بتههمتراه

سیستم توسعه مالی باشد که کانال های بازگش

وفور مناب را به سم

فعالی هتای

مولد با بازده باال سوق دهد و در ب ندمدت محرک رشتد اقتصتادی باشتد .درضتمن
باید از سرمایهگذاری پروژههای با بازدهی پایین خودداری نمود.
سعدی و همکاران( )0222در مقالهای تحت
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بتر

دول

عنتوان «تح یتل ارتبتا مختارج

و رشد اقتصادی در چارچوب مدل رشد بارو» اقدام به م العته انتدازه دولت

در ایران طی سالهای  0222-0222نمودهاند .نتایج تحقیق بیانگر آن اس
متغیر نسب

مخارج سرمایه گذاری دول

به تولید ناختالص داخ تی بتر نترخ رشتد

تولید ناخالص داخ ی در مقادیر کوچک مبب
این فرضیه که ایر مخارج دول

کته تتثییر

و در مقادیر بزرگ منفتی است  .لتذا

بر رشد اقتصادی تا دامنه خاصی مبب

منفی اس  ،مورد تثیید قرار میگیرد .بهعبارت دیگر  ،مخارج دول

و پتس از آن
و رشد اقتصادی

 .2مدل و روش تحقیق
 .2-1معرفی مدل و دادهها

اقتصاددانان در مورد اینکه من ور واگنر از گستترش دولت  ،افتزایش ستهم مختارج
از درآمد م ی بوده اس

دول

یا افزایش مقدار م ق مخارج دولت  ،اختتاللن تر

دارند؛ بنابراین در بررسیهای تجربی قانون واگنتر ،شتیوههتای متفتاوتی از تصتریا
اقتصادسنجی به کار رفته اس  .در این تحقیق به پیروی از هان  ،)2116( 1پنج مدل
متفاوت از قانون واگنر برای اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گرفته اس :
جدول شماره ( .)2توابع مورداستفاده برای آزمون قانون واگنر در اقتصاد ایران
مدل
1

نام تابع
پیکاک ـ وایامن ()1580
2
گافمن ()1582

3

4
3
گوپتا ( )1580و مایکا ()1509

9

ماسگریو ()1585

9

5
مان ()1527

2

اهگوی مورد استفاده
) LnRGE  f(LnRGDP

RGDP 
LnRGE  f 
 Ln POP 




RGE
RGDP 
 Ln

 f
POP
POP 



Ln


RGE
RGDP 
Ln
 f
 Ln POP 

RGDP



RGE
)  f(LnRGDP
RGDP

Ln

مثخذ :هانگ ()2116

در مدلهای فوق:
1. Huang
2. Goffman

رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران :رویکرد آزمون باند و علیت تودا و یاماموتو  محمد موالیی و ابوالقاسم گلخندان

با یکدیگر ارتباطی غیرخ ی دارند.

3. Gupta
4. Michas
5. Mann
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 :LnRGEلگاریتم طبیعی مخارج کل دول  ،به قیم های یاب

سال پایه 0236؛

 :LnRGDPلگاریتم طبیعی تولید ناخالص داخ ی (بتا درن تر گترفتن درآمتدهای
نفتی) ،1به قیم های یاب

سال پایه 0236؛

 :POPجمعی ؛
) :Ln(RGDP/POPلگاریتم طبیعی سرانه تولید ناخالص داخ تی ،بته قیمت هتای
یاب

سال پایه 0236؛
) :Ln(RGE/POPلگاریتم طبیعی سرانه مخارج کل دول  ،به پایه قیم های یاب

سال 0236؛
) :Ln(RGE/RGDPلگاریتم طبیعی نسب

مخارج کل دول  ،به قیم هتای یابت

سال پایه  0236به تولید ناخالص داخ ی ،به قیم های یاب

سال پایه  0236اس .

هریک از این مدلها بهگونهای متفاوت راب ه اندازه دول
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اندازهگیری میکنند .در مدلهای ( )0و ( )2اندازه دول

و رشد اقتصتادی را

بهوسی ه مخارج کل دولت

) ،(RGEدر مدل ( )2اندازه دول

بهوسی ه سرانه مخارج کل دولت

) (RGE/POPو در

مدلهای ( )1و ( )2اندازه دول

مخارج کل دول

به تولید ناخالص

به وسی ه نسب

داخ ی ) (RGE/RGDPمحاسبه شده اس  .رشد اقتصادی نیز بهوسی ه تولیتد ناختالص
داخ ی ) (RGDPدر مدلهای ( )0و ( )2و در مدلهای ( )2( ،)2و ( )1بهوسی ه سرانه
تولید ناخالص داخ ی ) (RGDP/POPاندازهگیری شده اس .
برای بررسی نگرش کینزی در اقتصاد ایران نیز ،فرم تبعتی متدلهتای فتوق در
جه

عکس درن ر گرفته شدهاند .یعنی در مدلهای فوق ،رشد اقتصادی بتهعنتوان

تابعی از اندازه دول

مورد بررسی قرار گرفته اس  .بهعنتوان مبتال ،بترای بررستی

نگترش کینتزی ،متدل ( )0بتهصتورت

)= f (LnRGE

 LnRGDPمتورد بررستی قتترار

 .1درآمدهای نفتی در ایران ،سه زیادی در مخارج دوهت و همچنین طرحهای عمرانی دوهت و درنهایـت در
رشد اقتصادی کشور دارد .به عنوان مثال ،در سال  ،1352سه نفت در بودجه کشور 92/9 ،درصد و در توهیـد
ناخاهص داخلی در حدود  27درصد است 22 .در صد که صادرات را صادرات نفتـی بـه خـود اختصـاد داده
است .بنابراین وابستگی مست ی و غیرمست ی توهید ملی به نفت و سه باالی نفت در عرضـه ارز مـورد نیـاز
برای واردات کاالهای اساسی در اقتصاد ایران چشمگیر میباشد .هذا در این محاهعه توهید ناخاهص داخلـی ( بـا
درنظر گرفتن درآمدهای نفتی) درنظر گرفته شده است تا اثر آن در اندازه دوهت و رشد اقتصادی بیشتر نمایان
شود.

میگیرد.1
داده های متغیرهای این تحقیتق طتی دوره زمتانی  0211-0222درن تر گرفتته
شده اند و مثخذ این دادهها ،آمار منتشرشده توسط بانک مرکتزی جمهتوری استالمی
ایران اس  .برای تجزیهوتح یتلهتای آمتاری و اقتصادستنجی نیتز از نترمافزارهتای
 Microfit5.0و  Eviews6.0استفاده شده اس .

 .2-2-1آزمون همگرایی باند ARDL

آزمون باند ARDL 2یک روش جدید برای مشخص کردن راب ه ب ندمدت بتین یتک
متغیر وابسته و تعدادی از برآوردکنندهها اس  .این آزمون توستط پسـرا  ،شـی و

اسمی  )2110( 3برای تعیین راب ه هم جمعی بین متغیرهتا ارائته شتده است  .ایتن
روش نسب

به سایر روشهای آزمون همگرایی مبل انگ ـ گرنجر و یوهانسـ ـ

جوسیلیو

مزی هایی دارد .نخس

اینکه میتوان این آزمون را ت صرفن ر از ایتن

)I(0

یا ترکیبی از هر دو باشند ت بهکار برد .دوم اینکه

که متغیرهای مدل کامالً ) I(1و

برخالل روش انگل ت گرنجتر ،ایتن روش پویتاییهتای کوتتاهمتدت را در بختش
تصحیا خ ا وارد نمیکند (بانرجی و دیگران .)0222 ،4سومین مزی

آن است

کته

این روش را میتوان با تعداد مشاهدات اندک نیز بهکتار بترد ،بترخالل روشهتای
همگرایی انگل ت گرنجر و یوهانسن ت جوسی یوس که برای نمونههای کوچک قابتل
استفاده نیستند (نارایتان و نارایتان )012 :2111 5و درنهایت

اینکته استتفاده از ایتن

روش حتی زمانیکه متغیرهای توضتیحی درونزا هستتند ،ممکتن متیباشتد (آالم و

 .1با توجه به اینکه مخارج جاری در بودجه عمومی ایران ،اثر معناداری بر رشـد اقتصـادی نـدارد و برخـی از
محاهعات مؤید اثر منفی آن بر رشد اقتصادی میباشد (عسلی ،)1329 ،هـذا ،در ایـن محاهعـه مخـارج عمرانـی
بهعنوان شاخص اندازهگیری مخارج که دوهت (شاخص اندازه دوهت) درنظر گرفته شده است.
2. Bounds Test

رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران :رویکرد آزمون باند و علیت تودا و یاماموتو  محمد موالیی و ابوالقاسم گلخندان

 .2-2روش تحقیق

3. Pesaran, Shin and Smith
4. Banerji, et al
5. Narrayan and Narayan
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کوازی.)22 :2112 ،1
در روش آزمون همگرایی باند چنان ه  LnYمتغیر وابسته و  LnXمتغیر توضیحی
باشد ،آنگاه بهمن ور تح یل همگرایی نیازمند تخمین متدل تصتحیا خ تای نامقیتد
( 2)UECMزیر هستیم:
()0
+

و

که در آن

+

∑+

+

∑

ΔLn

عرب از مبتدأ Δ ،عم گتر تفاضتل،

ضرایب ب ندمدت،

اخالل و  Lتعداد وقفههای به ینته است

جم ته

کته بته کمتک ضتواب ی ماننتد :آکائیتک )،(AIC

شوارتز ت بیزین ) ،(SBCحنان ت کوئین ) (HQCیتا ̅ تعیتین متیشتود .همچنتین در ایتن
معادله مقادیر باوقفه  ΔLnYو مقادیر باوقفه و جاری  ،ΔLnXپویتاییهتای کوتتاهمتدت را

نشان میدهند .معادلهای نیز که در آن  LnXمتغیر وابسته اس

بهصورت زیر اس :
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()2
+

+

∑+

+

∑

فرایند آزمون باند برای عدم وجود ارتبا س حی بتین  LnYو

LnX

ΔLn

از طریتق صتفر

قراردادن ضرایب س وح باوقفه متغیرهای مذکور در معادالت فوق بهدس

متیآیتد.

بهعنوان مبال در معادله ( )0که  Xمتغیر وابسته اس  ،فرب صفر مبنیبر عدم وجتود
همگرایی و فرب مقابل آن بهصورت زیر تعریز میشوند:
0

:

و

0

در این روش ،دو حد بحرانی ارائه شده اس ؛ حد باالیی برای سریهای زمتانی

:
)I(1

و حد پایینی برای سریهای ) .I(0چنانچه مقدار آماره  Fمحاسبهشتده متدل تصتحیا
خ ای نامقید از مقدار حد باالیی بیشتر باشتد ،فترب عتدم همگرایتی رد متیشتود
( LnXع

گرنجری  LnYاس )؛ چنانچه مقدار  Fمحاسبهشده کمتتر از حتد پتایینی

باشد ،فرب صفر رد نمیشود ( LnXع

گرنجتری  LnYنیست ) و درصتورتیکته

آماره  Fدرون محدودهها قرار گیرد ،نمیتتوان نتیجتهای گرفت

مگتر اینکته ،درجته

انباشتگی متغیرها را بدانیم (پسران ،شین و اسمی .)221 :2110 ،
1. Alam and Quazy
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2. Unrestricted Error Correction Model

 .2-2-2آزمون علیت گرنجری استاندارد تودا و یاماموتو ()TY

تودا و یامـاموتو در ستال  0222یتک روش ستاده بتهصتورت تخمتین یتک متدل
خودرگرسیونبرداری (VAR) 1تعدیلیافته برای بررسی راب ه ع ی

گرنجری پیشنهاد

دادهاند .آنها استدالل می کننتد کته ایتن روش حتتی در شترایط وجتود یتک راب ته
همجمعی بین متغیرها نیز معتبر اس  .در این روش ابتدا باید تعداد وقفهها ) (kبهینته
یک مدل  VARرا با تعداد وقفههای

)

فرایند انتخاب وقفه زمانی معتبر اس
در آزمون ع ی
این فرضیه که  LnYع

 (kتشکیل داد (باباتونتده .)2112 ،البتته
 )kباشد.

که در آن (

تودا و یاماموتو با فرب دو متغیتر  LnXو  ،LnYبترای آزمتون
گرنجری  LnXنیس  ،مدل  VARزیر را تشکیل میدهیم:

()2
∑+

+

∑

در راب ه فوق LnX ،و  LnYبهترتیب لگاریتم طبیعی متغیرهتای وابستته و مستتقل،
وقفه بهینه مدل و

k

ماکزیمم درجه همانباشتگی متغیرهای مدل است  .همچنتین،
گرنجری

برای آزمون این فرضیه که  LnXع

LnY

نیس  ،باید متدل  VARزیتر را

تخمین زد:
()1

∑+

+

∑

اگر معادالت دومتغیره فوق را به فرم ماتریستی درن تر بگیتریم و فترب کنتیم کته
=2

 k+اس  ،خواهیم داش :

()2

 22   LnX t 2   1t 



12   LnYt 2  2t 

 21   LnX t 1 12


11   LnYt 1   22

حال بهعنوان مبال ،به من ور آزمون این فرضیه که  LnYع ی
محدودی
) (Waldاستت

 21   22  0

 LnX t   0  11

  
 LnYt    0    21

گرنجری  LnXنیست ،

را آزمون میکنیم .آماره آزمون مورداستتفاده ،آمتاره والتد

کتته دارای توزیتت

2

مجتتانبی بتتا درجتته آزادی برابتتر بتتا تعتتداد
1. Vector Auto Regressive

رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران :رویکرد آزمون باند و علیت تودا و یاماموتو  محمد موالیی و ابوالقاسم گلخندان

مدل خودرگرسیون برداری و سپس درجه پایتایی متاکزیمم
+

را تعیتین کترد و

883

محدودی های صفر اس  .آماره آزمون مورداستتفاده ،صترفن ر از اینکته متغیرهتای
مدل پایا از هر درجهای ،غیرهمجم یا همجم از هر درجهای باشند ،معتبر خواهتد
بود .مزی

این روش این است

کته متا را از لتزوم اطتالع داشتتن از ویژگتیهتای

همجمعی سیستم بینیاز میکند و تنها اطالع از رتبه متدل خودرگرستیونبترداری و
میکنتد (آرمتن و زارع،

درجه پایایی ماکزیمم متغیرها برای انجام این آزمون کفای
.)0221

در ادامه بحث به برآورد متدل بتا استتفاده از دو روش ع یتتی همگرایتی بانتد
 ARDLو تودا و یاماموتو خواهیم پرداخت

و نتتایج حاصتل از ایتن دو روش را بتا

یکدیگر مقایسه خواهیم کرد.
 .3برآورد مدل
فصلنامه علمی ـ پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال دوم  شماره هفتم  زمستان 2931

 .3-1آزمون مانایی

قبل از انجام آزمون همگرایی باید م مئن شویم کته متغیرهتای موردبررستی ،دارای
درجه انباشتگی بیشتر از ) I(1نیستند .در صورتی میتوان گف

که بهصورت )~ I(d

که ستری زمتانی ،

نشان داده میشود ،برحسب مرتبه  dانباشته اس

که پتس از

 dمرتبه تفاضلگیری به صورت مانا درآید (نوفرستی .)06 :0222 ،درحالیکه متغیرها
انباشته از درجه دو ) I(2یا بیشتر باشند ،مقدار آماره  Fمحاستبهشتده توستط پستران،
شین و اسمی

( ،)2110قابل اعتماد نیست

به من ور انجام آزمون ع ی

(آنتگ .)1332 :2113 ،1عتالوهبتر ایتن

گرنجری تودا و یاماموتو اطالع از درجه مانایی متغیرهتا

الزم اس  .بنابراین باید پیش از ذکر نتایج آزمونها درجه مانایی متغیرها تعیین شود.
در این م العه برای تعیین درجه مانایی از آزمتونهتای ریشته واحتد دیکتی ت فتولر
تعمیمیافته (ADF) 2و فی یپس ت پرون (PP) 3استفاده شده اس  .نتایج این آزمونها در
جدول شماره ( )2آمده اس  .این نتایج نشان می دهد که ک یه متغیرها در س ا مانتا
نمیباشند ،زیرا قدرم ق همه آمارههای دیکی ت فولر تعمیمیافته و فی یتپس ت پترون
1. Ang
2. Augmented Dicky Fuller

810

3. Philips and Perron

از قدرم ق مقادیر بحرانی کوچک تر اس  .اما پس از یکبتار تفاضتلگیتری ،ک یتة
متغیرها بهصورت مانا درآمدهاند؛ درنتیجه همه متغیرها ) I(1میباشند.
جدول شماره ( .)1نتایج آزمونهای ریشه واحد دیکیفولر تعمیمیافته و فیلیپس پرون
م دار آماره )(ADF

متغیر
LnRGDP

)Ln(RGDP/POP
)Ln(RGE/POP
)Ln(RGE/RGDP

تفاضه مرتبه اول
-3/22
()-3/93
-9/12
()-3/99
-9/21
()-3/99
-9/21
()-3/93
-3/05
()-3/92

سح
-2/12
()-3/92
-2/19
()-3/92
-1/22
()-3/92
-2/19
()-3/92
-2/29
()-3/92

)I(d

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

* مقادیر داخل پرانتز مقادیر بحرانی در س ا اطمینان  %22اس .
* وقفه انتخابی برای آماره  ADFو  PPتوسط معیار شوارتز انتخاب شده اس .
مثخذ :محاسبات تحقیق
 .3-2نتایج آزمون همگرایی باند ARDL

پس از بررسی ایستایی متغیرهتای متدل بته بترآورد آزمتون همگرایتی بانتد ،ARDL
ارائه شده توسط پسران ،شین و اسمی

( )2110میپردازیم .با استفاده از ایتن روش،

وجود راب ه تعادلی ب ندمدت را بین متغیرهای اندازه دول
می کنیم .مزی

این روش این اس

و رشد اقتصادی آزمتون

که عالوهبر تعیین تعداد بردارهتای هتمجمعتی،

برخالل روش یوهانسن نیازی به دانستن درجه جمعی متغیرهای موجتود در متدل
نیس

(زرارنژاد و انصاری .)0223 ،تنها زمتانی نمتیتتوان از ایتن روش بته نتیجته

روشنی رسید ،که مقدار  Fبرآوردشده مدل ،بین دو مقدار  Fباند قرار گیترد .در ایتن
آزمون ،به من ور بررسی این موضوع که یک راب ه تعادلی ب ندمدت از ستم
اقتصادی به اندازه دول

رشتد

وجود دارد (آزمون واگنر) ،معادالت تصحیا خ ای نامقیتد

) (UECMزیر را در مدلهای معرفیشده برآورد میکنیم:

رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران :رویکرد آزمون باند و علیت تودا و یاماموتو  محمد موالیی و ابوالقاسم گلخندان

LnRGE

سح
-1/82
()-3/93
-2/82
()-3/93
-3/22
()-3/99
-3/78
()-3/93
-1/52
()-3/92

م دار آماره )(PP

تفاضه مرتبه اول
-3/82
()-3/93
-9/88
()-3/93
-3/29
()-3/93
-9/21
()-3/93
-9/11
()-3/93

درجه
ایستایی
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 معادالت تخمینی آزمون همگرایی باند برای بررسی قانون واگنر.)9( جدول شماره
معادهه تخمینی مدل

مدل

L
L
 l iL nR G E
t i   2iL nR G D P
t i
i1
i1
 3L nR G E
t 1   4L nR G D P
t 1  1t

1

L
L
L nR G Et  0   liL nR G E
)t i  3L nR G E
t i   2iL n(R G D P/ P O P
t 1
i 1
i 1
 4L n(R G D P/ P O P
)t 1  2t

2

L
L
L n(R G E/ P O P
)t  0   liL n(R G E/ P O P
)t i   2iL n(R G D P/ P O P
)t i
i1
i1
 3L n(R G E/ P O P
)t 1   4L n(R G D P/ P O P
)t 1  3t

L
L
L n(R G E/ R G N P
)t  0   liL n(R G E/ R G D P
)t i   2iL n(R G D P/ P O P
)t i
i1
i1
 3L n(R G E/ R G D P
)t 1   4L n(R G D P/ P O P
)t 1   4t

L
L
L n(R G E/ R G D P
)t  0   liL n(R G E/ R G D P
)t i   2iL nR G D P
t i
i1
i1
 3L n(R G E/ R G D P
)t 1   4L nR G D P


t 1
5t

3

9

9

 بهمن ور بررسی این موضوع که یک راب ه تعتادلی ب ندمتدت از انتدازه دولت،در مقابل
 معتادالت تصتحیا، در آزمون همگرایی باند،)به رشد اقتصادی وجود دارد (دیدگاه کینز
:( زیر را در مدلهای معرفیشده برآورد میکنیمUECM) خ ای نامقید
 معادالت تخمینی آزمون همگرایی باند برای بررسی نگرش کینزی.)2( جدول شماره
معادهه تخمینی مدل

مدل

L
L
L nRG D Pt  0   liL nRG D P
t i   2iL nRG Et i  3L nRG D P
t 1  4L nRG Et 1
i1
i1
 1t

1

L
L
L n(R G D P/ P O P
)t  0   liL n(R G D P/ P O P
)t i   2iL nR G E
t i
i1
i1
 3L n(R G D P/ P O P
)t 1  4L nR G E


t 1
2t

2

L
L
L n(R G D P/ P O P
)t  0   liL n(R G D P/ P O P
)t i   2iL n(R G E/ P O P
)t i
i1
i1
 3L n(R G D P/ P O P
)t 1  4L n(R G E/ P O P
)t 1  3t

3

L
L
L n(RG D P/ P O P
)t  0   liL n(RG D P/ P O P
)t i   2iL n(RG E/ RG D P)t i
i1
i1
 3L n(RG D P/ P O P
)t 1  4L n(RG E/ RG D P)t 1   4t

9

L
L
L nRG D P
)t i  3L nRG D P
t  0   liL nRG D P
t i   2iL n(RG E/ P O P
t 1
i1
i1
 4L n(RG E/ P O P
)t 1  5t

9
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L nR G E
t  0 

 بهمن ور بررسی قانون واگنر و دیدگاه کینتزی در پتنج متدل،نتایج آزمون همگرایی باند
 نتایج این جدول نشتان متیدهتد. ) آمده اس2(  در جدول شماره،مورد بررسی تحقیق
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در حالتی که متغیر وابسته ،اندازه دول

اس  ،آمتاره  Fمحاستباتی در پتنج متدل متورد

بررسی از حد پایین مقادیر بحرانی در س ا خ ای  2درصد ( )1/21و س ا خ ای 01
نمیتوان فرضیه صفر مبنیبر عدم

درصد ( )1/11کوچکتر اس ؛ بنابراین در این حال

وجود راب ه ب ندمدت را رد نمود .بهعبارت دیگر براساس آزمون همگرایی بانتد ،قتانون
واگنر در اقتصاد ایران تثیید نمیشود .براساس نتایج جدول شماره ( )2درحالتیکه متغیر
مقادیر بحرانی در س ا خ ای  2درصد ( )2/32بیشتر است  .در متدلهتای  0و  2نیتز
آماره  Fمحاسباتی از حد باالی مقادیر بحرانی در س ا خ ای  01درصد ( )1/32بیشتتر
اس  .بنابراین با استفاده از نتایج آزمون همگرایتی بانتد  ARDLمتیتتوان فرضتیه صتفر
مبنیبر عدم وجود راب ه ب ندمدت را رد نمود .بهعبارت دیگر براساس آزمون همگرایتی
باند ،دیدگاه کینز در اقتصاد ایران تثیید میشود.
جدول شماره ( .)5نتایج آزمون همگرایی باند در مدلهای معرفیشده
(

م ادیر حدود بحرانی آماره F
10%
5%
)I(1
)I(0
)I(1
)I(0

1

RGDP
RGE
RGE
RGDP

9/59

9/03

9/79

9/02

2

)(RGDP/POP
RGE
RGE
)(RGDP/POP

9/59

9/03

9/79

9/02

3

)(RGDP/POP) (RGE/POP
)(RGE/POP) (RGDP/POP

9/59

9/03

9/79

9/02

9/59

9/03

9/79

9/02

9/59

9/03

9/79

9/02

فرضیه صفر (

مدل

9
9

)(RGE/RGDP
((RGDP/POP

)(RGDP/POP
)(RGE/RGDP

)(RGDP) (RGE/RGDP
)(RGE/RGDP) (RGDP

آماره F

3/11
**9/75
3/12
*8/71
3/21
*8/12
2/19
*9/52
2/72
**9/22

نبود جه ع ی را نشان میدهد.
* عالم
* عالم های و بهترتیب نشاندهنده معناداری در س ا  2درصد و  01درصد اس .
مثخذ :مقادیر بحرانی آماره  ،Fاز جدول ( Fپسران ،شین و اسمی ص  )211و سایر نتتایج
بر اساس محاسبات تحقیق
 .3-3نتایج آزمون علیت تودا و یاماموتو )(TY

مدل  VARدر آزمون ع ی
رشد اقتصادی ع
بهصورت زیر اس :

گرنجری تودا و یاماموتو بترای آزمتون ایتن فرضتیه کته

گرنجری اندازه دول

رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران :رویکرد آزمون باند و علیت تودا و یاماموتو  محمد موالیی و ابوالقاسم گلخندان

وابسته ،رشد اقتصادی اس  ،آماره  Fمحاستباتی در متدلهتای  2 ،2و  1از حتد بتاالی

نیس  ،در پنج مدل مورد بررسی تحقیتق
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جدول شماره ( .)3معادالت  VARتخمیتی آزمون ) (TYبرای بررسی قانون واگنر
معادهه  VARمدل

مدل

2

1

2
3

4

5

2

2

LnRGEt  0   1iLnRGEt i   2iLn(RGDP / POP)t i  2t
p 1
i1
2

2

Ln(RGE / POP)t  0   1iLn(RGE / POP)t i   2iLn(RGDP / POP)t i  3t
p 1
i1
2

2

Ln(RGE / RGNP)t  0   1iLn(RGE / RGNP)t i   2iLn(RGDP / POP)t i   4t
p1
i1

2

2

Ln(RGE / RGNP)t  0   1iLn(RGE / RGNP)t i   2iLnRGDPt i  5t
p 1
i1

همچنین برای آزمون این فرضیه که اندازه دولت
نیس  ،مدل  VARآزمون ع ی

عت

گرنجتری رشتد اقتصتادی

گرنجری تودا و یاماموتو را برای مدلهتای مخت تز

فصلنامه علمی ـ پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال دوم  شماره هفتم  زمستان 2931

تحقیق بهصورت زیر تشکیل میدهیم:
جدول شماره ( .)7معادالت  VARتخمینی آزمون ) (TYبرای بررسی نگرش کینزی
معادهه  VARمدل

مدل

2

1
2
3

2

2

Ln(RGDP / POP)t  0   1iLn(RGDP / POP)t i   2iLnRGEt i  2t
p 1
i1
2

2

Ln(RGDP / POP)t  0   1iLn(RGDP / POP)t i   2iLn(RGE / POP)t i  3t
p 1
i1
2

4
5

2

LnRGDPt  0   1iLnRGDPt i   2iLnRGEt i  1t
p 1
i1

2

Ln(RGDP / POP)t  0   1iLn(RGDP / POP)t i   2iLn(RGE / RGDP)t i   4t
p 1
i1
2

2

LnRGDPt  0   1iLnRGDPt i   2iLn(RGE / RGDP)t i  5t
p 1
i1

آزمونهای ایستایی برای ک یه متغیرهای پتنج متدل موردبررستی نشتان داد کته ایتن
متغیرها در س ا نامانا بوده و حتداکبر درجته انباشتتگی آنهتا «یتک» است  .تعتداد
وقفههای بهینه در تخمین تمام مدلها نیز براستاس معیتار آکائیتک ) (AICو شتوارتز
)« (SCیک» تشخیص داده شده اس ؛ بنابراین مرتبه ) (VARآزمتون ع یت
تودا و یاماموتو یعنی

811

2

LnRGEt  0   1iLnRGEt i   2iLnRGDPt i  1t
p 1
i1

این آزمون در قسم

)=2

 (k +اس  .به همین ع

گرنجتری

در تخمین معتادالت

VAR

باال ،وقفه بهینه  2درن ر گرفته شده اس  .نتایج آزمون ع یت

گرنجری تودا و یاماموتو در جدول شماره ( )2آمده اس  .براساس نتایج این جدول
(آماره آزمون والد و س وح احتمال محاسبهشده) ،در تمام متدلهتای موردبررستی،
وجود راب ه ع ی

متغیر رشد اقتصادی به متغیر اندازه دول

از سم

بهعبارتی قانون واگنر در اقتصاد ایران تثیید نمیشود .این درحالی است
راب ه ع ی

از سم

متغیر اندازه دول

رد متیشتود؛
کته وجتود

به متغیر رشد اقتصادی در مدلهای  2 ،2در

درصد تثیید میشود؛ به این معنی که رویکرد کینزی با اقتصاد ایران متناسبتر اس .
با مقایسه نتایج آزمون ع ی
گرف

باند و ع ی

گرنجری تودا و یاماموتو متیتتوان نتیجته
یکطرفه از سم

که بین رشد اقتصادی و اندازه دول  ،ع ی

اندازه دولت

به رشد اقتصادی وجود دارد (تثیید نگرش کینزی و رد قانون واگنر).
جدول( .)8نتایج آزمون علیّت تودا و یاموتو( )TYدر مدل معرفی شده
مدل

فرضیه صفر (

(

وقفه آزمون

+

) (k

1

RGDP
RGE
RGE
RGDP

2

2

)(RGDP/POP
RGE
RGE
)(RGDP/POP

2

3

)(RGDP/POP) (RGE/POP
)(RGE/POP) (RGDP/POP

2

4
5

)(RGE/RGDP
)(RGDP/POP

)(RGDP/POP
)(RGE/RGDP

)(RGDP) (RGE/RGDP
)(RGE/RGDP) (RGDP

2
2

آماره آزمون واهد

احتمال

1/12
***9/92
1/99
*2/29
1/22
*0/91
9/22
*9/95
2/89
**9/78

7/9990
7/1107
7/9282
7/7182
7/3570
7/7239
7/1211
7/7893
7/2899
7/7055

)(chi - sq

)(prob

نبود جه ع ی را نشان میدهد.
* عالم
* عالم های  ، ،و  بهترتیب نشاندهنده معناداری در س ا  2درصتد 01 ،درصتد
و  02درصد اس .
مثخذ :محاسبات تحقیق

جمعبندی و پیشنهادات
به طورک ی در این مقاله به بررستی راب ته ع یّت
پرداخته ایم .در این پژوهش راب ه ع یّ

انتدازه دولت

گرنجری اندازه دول

بتا رشتد اقتصتادی
و رشد اقتصتادی بتا

استفاده از دو روش آزمون همگرایی باند (پسران ،شین و اسمی  ))2110( ،و روش
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س ا  2درصد ،در مدلهای  1و  2در س ا  01درصتد و در متدل  0در ست ا 02

پیشنهادی تودا و یاماموتو ( ،)0222آزمون شتده است  .بتدین من تور از متدلهتای
ارائهشده توسط هانگ ( ،)2116برای اقتصتاد ایتران طتی دوره زمتانی 0211-0222
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استفاده شده اس .
نتایج آزمون های همگرایی باند و ع یّ
بررسی راب ه ع یّ

میان اندازه دول

گرنجتری تتودا و یامتاموتو بتهمن تور

و رشد اقتصادی ،نشان میدهد که یک راب ته

به رشد اقتصادی وجتود دارد؛ درحتالیکته ایتن راب ته

ع یّ

از سم

اندازه دول

ع یّ

در جه

عکس وجود ندارد .بهعبارت دیگر ،نتایج این آزمونهتا تثییدکننتده

رویکرد کینزی و نشان دهنده عدم تثیید قانون واگنر برای اقتصاد ایران اس ؛ یعنی با
افزایش مخارج (عمرانی) دول  ،اندازه دول

بزرگتر شده اس

اقتصادی نیز افزایش یافته اس  .با توجه به اینکه دول

و بهدنبال آن رشتد

در سالهای اخیر ،بخشی از

مخارج خود را صرل امور ساختاری و زیربنایی کشور (از قبیتل تترمیم و گستترش
راهها ،سرمایهگذاری های ب ندمدت در امور نف

و پتروشیمی و گسترش آمتوزش و

بهداش ) نموده اس  ،بهن ر می رسد که یکی از آیار آن ،افزایش رشد اقتصتادی در
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اقتصاد ایران بوده اس  1.البته نمیتوان تثییر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایتران
را نادیده گرف  .درآمدهای نفتی در سالهای اخیر در حدود  21در صتد از بودجته
عمومی کشور را به خود اختصاص داده اس  .بنتابراین ،نقتش متؤیری در افتزایش
مخارج دول

و رشد اقتصادی داشته است  .امتا افتزایش بتیرویته مختارج جتاری

دول  ،منجر به افزایش نقدینگی پول در جامعه و افزایش تقاضا و متعاقب آن تتورم
شدید همراه با بیکتاری شتده و پدیتده تتورم ت رکتودی را بتهوجتود آورده است .
بنابراین  ،بخشی از درآمدهای نفتی که منجر به افزایش مخارج جاری (و بته تبت آن
افزایش اندازه دول ) شده اس  ،تثییر مببتی بر رشد اقتصادی ایران نداشته اس ؛ اما
آن بختتش از درآمتتدهای نفتتتی کتته صتترل مختتارج عمرانتتی دولتت

بتترای

سرمایه گذاری های زیربنایی و مولد شده اس  ،رشد اقتصادی را در کشتور افتزایش
داده است  .درضتتمن م العتتات عست ی( ،)0222جرجتترزاده( )0220و مجاوریتتان و
 .1بنا بر آمار منتشره ،تا سال ( 1325پایان برنامه توسعه چهارم) اقتصاد ایران دارای نرخ رشـدی بـاالی  9در
صد بوده و از رونق نسبتاً مناسبی برخوردار بوده است .اما علـت کـاهع رشـد اقتصـادی در دو سـال اخیـر ،
گسترش تحری های اقتصادی ،کاهع شدید درآمدهای ارزی و محدود کردن معـامالت بـانکی و تجـاری بـا
خارج بوده است که بهعنوان یک عامه برونزا تل ی می شود و اگرچه باعث اثرات ان باضـی پـوهی و مـاهی در
کشور شده است ،اما در اندازه دوهت تغییری ایجاد نکرده است.

رزاقی ( )0222مؤید نتایج این تحقیق در ارتبا با ایرات مبب

مختارج عمرانتی بتر

رشد اقتصادی ایران (تثیید نگرش کینزی) و بروز بیماری ه ندی اس .
بنابراین ،گرچه با افزایش اندازه دول

در ایران رشد اقتصادی افزایش مییابتد،

اما بایستی به این نکته توجه کرد که در صورت افزایش غیرمتعارل مختارج دولت ،
ممکن اس

دول

با محدودی هایی در تثمین منتاب متالی مواجته شتود .همچنتین

(اندازه بهینه) مبب

و از آن به بعد بهدلیل بترونرفت

افزایش مالیاتها ،منفی اس

سترمایهگتذاری خصوصتی و

(پیرایی و نوروزی)0-22 ،0220،؛ بنتابراین الزم است

در کنار نتایج این تحقیق ،آیار منفی مذکور را نیز مورد توجه قرار داد.
در پایان ،پیشنهاد می شود که دول

آن بخش از هزینههای خود را افزایش دهد

کتته باعتتث ستترمایهگتتذاریهتتای زیربنتتایی و دارای بتتازده ب ندمتتدت و مکمتتل
سرمایهگذاری بخش خصوصی میشود .بتهعبتارت دیگتر ،سیاست هتای اقتصتادی
دول

باید در جه

غیرنفتی باشد؛ تح

افزایش رشد اقتصتادی از طریتق تقویت
چنین شرای ی اس

ستاختارهای اقتصتاد

که افتزایش انتدازه دولت  ،برطبتق قتانون

واگنر ،معقول بهن ر میرسد و خدمات دولتی فراگیر میشود.
برای پرهیز از تشدید بیماری ه ندی در ایران ،دول

بایتد هزینتههتای جتاری

خود را از محل درآمدهای مالیتاتی تتثمین کنتد و درآمتدهای نفتتی را بترای ایجتاد
زیرساخ های اقتصادی و سرمایه گذاری های استراتژیک مورد استتفاده قترار دهتد؛
بدینترتیب با مدیری

مخارج عمومی به اندازه بهینه سهم مخارج دولت

ناخالص داخ ی نائل گردد.

در تولیتد
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براساس منحنی آرمی ،تثییر افزایش مخارج دول

بر رشد اقتصتادی تتا حتد معینتی
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