
بررسي تأثير شيوه تأمين مالي دولت بر رشد اقتصادي 
ايران )با تاكيد بر درآمدهاي نفتي و مالياتي دولت(

پذيرش: 1395/08/05دريافت: 1393/02/23

چکيده: مخارج دولت در زيرساخت هاي عمومي، آموزش و بهداشت و درمان مي تواند زيربناي 
رشد باشد، ليکن روش هاي مختلف تأمين مالي اين مخارج، به گونه اي متفاوت رشد اقتصادي 
را تحت تأثير قرار مي دهند. بر اين اساس پژوهش حاضر تالش کرده تا با استفاده از مدل 
رگرسيون انتقال ماليم )STR( و داده هاي ساليانه 1391-1350 به بررسي اثرگذاري شيوه هاي 
مختلف تامين مالي دولت بر رشد اقتصادي در چارچوب مدل هاي رشد اقتصادي متعارف 
بپردازد. نتايج اين پژوهش همگام با مباني نظري موجود، نشان داد که تاثير روش هاي مختلف 
تأمين مالي مخارج عمومي بر رشد اقتصادي مشروط به وضعيت يک اقتصاد؛ به طور خاص 
و منطبق با نتايج اين پژوهش سطح سرمايه گذاري است. به اين نحو که در رژيم اول، يعني 
هنگامي که سهم سرمايه گذاري از GDP کمتر از 28/01 درصد است، تامين مالي از طريق 
درآمدهاي نفتي اثر منفي و تامين مالي از طريق درآمدهاي مالياتي اثر مثبتي بر رشد اقتصادي 
داشته است. اما در رژيم دوم، يعني هنگامي که سهم سرمايه گذاري از GDP بيشتر از 28/01 
درصد است، تامين مالي از هر دو روش درآمدهاي نفتي و مالياتي اثر مثبتي بر رشد اقتصادي 
داشته است. در نهايت و مطابق با انتظارات، نتايج اثر مثبت رشد سرمايه گذاري و جمعيت بر 

رشد اقتصادي را تاييد کرده است. 
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مقدمه
ادبيات ايجاد شده به دنبال مطالعه هاي رومر1 )1986(، لوکاس2 )1988( و کينگ و ربلو3 )1991(، 
بر انواع سياست هاي اقتصادي که مي توانند منجر به رشد يک کشور شوند، متمرکز است. يک شاخه 
از اين ادبيات، آثار روش هاي تأمين مالي دولت در يک اقتصاد در حال رشد را مورد بررسي قرار داده 
و به  دنبال پاسخگويي به پرسش هايي نظير اين است که دولت چگونه بايد مخارجش را در طول زمان 
تأمين مالي نمايد. اين امر توسط افزايش درآمدهاي مالياتي يا ساير منابع بالقوه در دسترس صورت 
مي پذيرد؟ )Espinosa-Vega & Yip, 2000(. مخارج عمومي تأمين مالي شده به واسطه منابع مختلف، 
به گونه اي متفاوت رشد را تحت تأثير قرار مي دهند. ليکن اين پرسش که كدام منبع تأمين مالي داراي 
كمترين انحراف و بيشترين انطباق با رشد اقتصادي است؛ پرسشي است كه توجه زيادي را در اين 
سال ها به خود معطوف نموده است. با اين وجود، اجماعي بر سر اهميت نسبي منابع تأمين مالي و 

نحوه اثرگذاري آنها بر رشد اقتصادي صورت نپذيرفته است.
مخارج دولت در زيرساخت هاي عمومي، آموزش و بهداشت و درمان مي تواند زيربناي رشد باشد. 
تئوري رشد درون زا نشان مي دهد که مخارج بهره ور دولت مي تواند زمينه ساز رشد اقتصادي بلندمدت 
شود. با اين وجود، راهبرد مناسب براي تأمين مالي چنين مخارجي ممکن است بستگي به وضعيت 
در  اضافي  سرمايه گذاري  اقتصادي  آثار  مثال  به عنوان  باشد.  داشته  کشور  بودجه اي  و  مالي  خاص 
بلکه  باشد،  داشته  آن  مالي  تأمين  به چگونگي  بستگي  تنها  نه   است  ممکن  عمومي  زيرساخت هاي 
استرلي4  مطالعه  اساس  بر  باشد.  داشته  و سطح سرمايه گذاري  دولت  فعلي  بدهي  اندازه  به  بستگي 
حجم  به  بسته  کشورها  بين  در  مناسب  مالي  راهبرد  که  است  اين  بر  انتظار   ،)2007( همکاران  و 
درآمدها، سطح و ترکيب مخارج، سطح بدهي ها، منابع طبيعي، نهادهاي عمومي و سطح وسيعي از 
ساير ويژگي هاي منحصر به فرد کشورها متفاوت باشد. بنابراين، با توجه به شرايط مختلف هر کشور، 

به کارگيري روش هاي مختلف تأمين مالي، آثار متفاوتي بر رشد اقتصادي کشورها خواهد داشت.
و  مالياتي  درآمدهاي  قالب  در  را  درآمدهايي  هزينه هاي خود،  مالي  تأمين  براي  دولت مي تواند 
غيرمالياتي جمع آوري نمايد. در صورت عدم تکافوي درآمدهاي دولت براي پوشش هزينه ها و مواجهه 
دولت با کسري بودجه، دولت مي تواند از راه هاي مختلفي از جمله استقراض از مردم )انتشار ابزارهاي 

1. Romer
2. Lucas
3. King & Rebelo
4. Easterly 
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بدهي نظير اوراق قرضه( و استقراض از بانک مرکزي )انتشار پول(1 استفاده نمايد )جعفري صميمي، 
از  1383(. در کشورهايي که دسترسي قابل توجهي به درآمدهاي نفت و گاز دارند، درآمد حاصل 
افزوده مي گردد که  تأمين مخارج دولت  منابع  به  غيرمالياتي  قالب درآمدهاي  منابع در  اين  فروش 
اقتصادي داشته باشد. طبق مطالعه هاي  از جمله رشد  اقتصادي  اثراتي بر متغيرهاي کالن  مي تواند 
مورک2 )1989(، موري3 )1993(، هميلتون4 )1996 و 2003(، هوکر5 )1999(، کانادو و پرز6 )2003( 
درآمدهاي حاصل از فروش نفت بر رشد اقتصادي تأثيرگذار است. از اين رو، چنانچه دولت ها اقدام به 
تأمين مالي مخارج خود از طريق فروش نفت، گاز و ساير منابع انرژي نمايند، مي توان انتظار داشت 

متغيرهاي کالن از جمله رشد اقتصادي تحت تأثير اين موضوع قرار گيرند.
يکي از ويژگي هاي اقتصاد ايران، وابستگي مخارج و فعاليت هاي دولت به درآمدهاي نفت و گاز، 
عالوه بر درآمدهاي مالياتي است. به واقع، بخش عمده اي از مخارج دولت توسط درآمدهاي فروش نفت 
و گاز تأمين مالي مي گردد. عدم کارايي نظام مالياتي و ناتواني دولت در تأمين مخارج خود از طريق 
درآمدهاي مالياتي و دسترسي آسان به درآمدهاي نفتي از ديگر شرايط ويژه اقتصادي ايران است که 
در نظر گرفتن هر کدام از اين ويژگي ها مي تواند نتايج جالب توجهي در تأثير به  کارگيري روش هاي 
مختلف تأمين مالي بر رشد توليد ناخالص داخلي به دنبال داشته باشد. از اين رو، پژوهش حاضر به 
دنبال بررسي آثار روش هاي تأمين مالي مخارج دولت از طريق درآمدهاي آن بر رشد اقتصادي کشور 
با  اقتصادي  رشد  بر  مالياتي  درآمدهاي  طريق  از  مخارج  مالي  تأمين  تأثير  منظور،  به  همين  است. 
تأثير تأمين مالي مخارج دولت از طريق درآمدهاي نفتي و ساير منابع در دسترس مورد مقايسه قرار 
مي گيرد. براي تامين اين هدف از مدل مشتمل بر آستانه رگرسيون انتقال ماليم )STR(7 براي برآورد 
پژوهش  روش شناسي  پژوهش،  پيشينه  بررسي  از  پس  ادامه  در  شد.  خواهد  استفاده  پژوهش  مدل 
معرفي و در قسمت بعد برآورد مدل صورت گرفته و آنگاه به تحليل نتايج پرداخته مي شود. در نهايت 

نيز جمع بندي و توصيه هاي سياستي ارايه مي گردد.

1. Seigniorage
2. Mork
3. Mory
4. Hamilton
5. Hooker
6. Cunado & Perez de Gracia
7. Smooth Transition Regression
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پيشينه�پژوهش
تا اوايل دهه 1990، مباحث مربوط به سياست مالي بر کارکردهاي آن در زمينه ثبات اقتصادي، توزيع 
مجدد درآمد و تخصيص منابع متمرکز بود. رشد بلندمدت معمواًل به عنوان يک هدف مطرح نبود و سياست 
مالي در بيشتر موارد گزينه مناسبي براي کشورهاي در حال توسعه به شمار نمي رفت. در سال هاي اخير 
بحث ها پيرامون ارتباط ميان ابعاد مختلف کيفيت تأمين مالي عمومي و رشد اقتصادي متمرکز شده است 
)De Wulf et al., 2010(. بنابراين، طبق مطالعه کريستي و ريوجا1 )2012( مي توان گفت ادبيات موجود 

نشان دهنده دو رويكرد به مسئله مخارج دولت و رشد اقتصادي است: الف( رويكرد قديم: مطالعه هايي که به 
بررسي رابطه ميان مخارج دولت و ترکيب آن و رشد اقتصادي پرداختند. ب( رويكرد جديد: مطالعه هايي که 

تأثير روش هاي مختلف تأمين مالي مخارج دولت بر رشد اقتصادي را مورد توجه قرار داده اند.
در ادامه به بررسي مطالعه هاي صورت گرفته پيرامون اين دو رويكرد پرداخته مي شود.

الف( رويكرد قديم: بررسي رابطه مخارج دولت و تركيب آن با رشد اقتصادي
کالدور2 )1966( به طور مشخص تأکيد مي کند که افزايش مخارج بخش عمومي بر رشد اقتصادي 
اثر مثبت دارد. وي معتقد است که دخالت دولت بر رشد و بهره وري بلندمدت اثر مي گذارد. پيشتر 
ميردال3 )1960( بر اين باور بود که دخالت دولت در اقتصاد مي تواند رشد اقتصادي را تقويت نمايد، 

زيرا دولت با دخالت خود در اقتصاد، نابرابري اجتماعي را کاهش مي دهد.
مطالعه هاي ترنوفسکي و فيشر4 )1995(، فلتنستين و ها5 )1995(، اگنور و نانيديس6 )2006( نيز در 
قالب رويكرد قديم مطالعه هاي قديمي مطرح مي گردند. ترنوفسکي و فيشر )1995( چگونگي اثرگذاري 
ترکيب ميان مصرف دولت و مخارج آن بر روي زيرساخت ها را بر اقتصاد مورد بررسي قرار دادند. فلتنستين 
و ها )1995( نشان دادند که مخارج بر روي زيرساخت هاي عمومي مزايايي براي ساير بخش ها دارد. اگنور 
و نانيديس )2006( تخصيص بهينه مخارج دولتي در ميان مواردي چون سالمت، آموزش و زيرساخت ها را 
مورد مطالعه قرار دادند. به طور کلي در زمينه رابطه ميان مخارج دولت و رشد اقتصادي دو ديدگاه وجود دارد:

يک ديدگاه اين است که هر گونه انتقال منابع از بخش خصوصي به بخش دولتي به دو دليل منجر 

1. Christie & Rioja
2. Kaldor
3. Myrdal
4. Turnovsky & Fisher
5. Feltenstein & Ha
6. Agénor & Neanidis
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به کاهش رشد اقتصادي مي گردد: 1. در اغلب اوقات عملکرد دولت همراه با ناکارايي است. 2. تأمين مالي 
مخارج دولتي که مي تواند از طريق منابع داخلي و خارجي صورت گيرد، هزينه ها و اثرات نامطلوبي را بر 
سيستم اقتصادي تحميل مي کند که اين خود مي تواند مانع رشد اقتصادي شود. به عبارت ديگر، منابع تأمين 
مالي مخارج دولتي از طريق عدم تخصيص بهينه منابع، ارايه غيرکاراي کاالهاي عمومي، افزايش سهم 
مخارج جاري نسبت به مخارج عمراني و همچنين اثرات ضدانگيزشي مي تواند باعث کاهش بهره وري کل 
عوامل توليد شده و اثر منفي بر توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي داشته باشد. به  طور کلي، طرفداران 
اين ديدگاه از تصميم گيري متمرکز، فقدان انگيزه سود و عدم وجود رقابت در بخش دولتي به عنوان علل 
عدم کارايي دولت ياد مي کنند و انتقال منابع از بخش خصوصي به بخش دولتي به منظور افزايش مخارج 
دولت را مانع انباشت سرمايه و گسترش پژوهش ها و نوآوري در بخش خصوصي و به تبع آن در کل اقتصاد 
مي دانند و معتقدند که افزايش مخارج دولت موجب کاهش توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصاد خواهد شد.

ديدگاه ديگر در اين زمينه نقش مهمي را براي دولت در فرآيند رشد اقتصادي در نظر مي گيرد و 
بيان مي کند که افزايش نقش دولت در اقتصاد تأثير مثبت بر توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي 
دارد. يک دليل براي اين نظريه آن است که دولت داراي نقش مهم در زمينه هماهنگ کردن منافع 
عمومي و خصوصي است که مي تواند زمينه را براي رشد اقتصادي فراهم آورد. همچنين، در کشورهايي 
که وجود انحصارها از ويژگي هاي آن  است و فاقد بازار توسعه يافته سرمايه، بيمه و اطالعات هستند، 
دولت مي تواند با شکل دادن به بازار محصول و عوامل توليد و ايجاد زيرساخت هاي مناسب اقتصادي، 
توسعه سرمايه انساني و بهبود فناورانه کارايي را افزايش داده و زمينه را براي فعاليت کاراي بخش 

.)Ghali, 2003; Kweka & Morrisse, 2000( خصوص فراهم نمايد

ب( رويكرد جديد: بررسي رابطه روش هاي مختلف تأمين مالي مخارج دولت با رشد اقتصادي
از منظر نظري، در مورد تأثير منابع تأمين مالي مخارج دولتي بر توليد ناخالص داخلي و رشد 
اقتصادي، مي توان گفت که ماليات )چه به صورت انواع ماليات و چه به صورت کل درآمد مالياتي( بر 
انتخاب افراد بين کار کردن و استراحت کردن، تخصيص منابع از طريق تغيير در قيمت هاي نسبي 
و همچنين انتقال منابع از سمت بخش خصوصي به سمت بخش دولتي، تأثير مي گذارد و در نهايت 
موجب تغيير در سرمايه گذاري بخش خصوصي، ظرفيت توليدي، عرضه کل و رشد اقتصادي خواهد 
شد )Gunalp & Gur, 2002(. از طرفي ديگر، به علت عدم دسترسي به متغيرهايي مانند ذخيره هاي 
از  تقريبي  به عنوان  را مي توان  گاز  و  نفت  فروش  از  درآمد حاصل  و کمک هاي خارجي،  ارزي، طال 
ناخالص  توليد  بر  نفتي  درآمدهاي  تأثير  مورد  در  )يوسفي، 1375(.  نظر گرفت  در  وارداتي  ظرفيت 
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افزايش ظرفيت وارداتي بر  تأثير  اقتصادي از سمت عرضه، مي توان گفت که معمواًل  داخلي و رشد 
واردات کاالهاي سرمايه اي مثبت است. بنابراين، افزايش درآمدهاي نفتي ظرفيت وارداتي و به  دنبال 
آن واردات کاالهاي سرمايه اي را افزايش مي دهد و بر توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي اثرگذار 
ناخالص  توليد  بر  مرکزي  بانک  از  استقراض  تأثير  مورد  در  قلي بگلو، 1381(.  و  )پروين  بود  خواهد 
داخلي و رشد اقتصادي از سمت عرضه، مي توان گفت که استقراض از بانک مرکزي همانند ماليات بر 
تخصيص منابع از طريق تغيير در قيمت هاي نسبي و همچنين انتقال منابع از سمت بخش خصوصي 
بخش خصوصي، ظرفيت  سرمايه گذاري  در  تغيير  موجب  و  مي گذارد  تأثير  دولتي،  بخش  به سمت 

.)Gwartney et al., 1998( توليدي، عرضه کل و رشد اقتصادي خواهد شد
اين  دارد؟  مخارج  اين  مالي  تأمين  روش  به  بستگي  اقتصادي  رشد  بر  عمومي  مخارج  تأثير  آيا 
پرسشي است که رويكرد جديد به مسئله مخارج دولت و رشد اقتصادي به  دنبال پاسخ گويي به آن 
است. آنچه توجه بخش قابل توجهي از مطالعه هاي تجربي و نظري را که پيش از اين درگير شناسايي 
اجزاء مخارج عمومي و پي بردن به ارتباط آن با رشد بودند، به خود جلب نموده است؛ تأثير منابع 
مختلف تأمين مالي هزينه هاي دولت بر رابطه ميان مخارج عمومي و رشد اقتصادي است. موضوعي 
كه در مطالعه هاي انجام شده در اين حوزه جالب توجه است آن است كه اجماعي بر سر اهميت نسبي 

منابع تأمين مالي و نحوه اثرگذاري آنها بر رشد اقتصادي صورت نپذيرفته است. 
صديقي و مالک1 )2001( و گالي2 )2003( به اين نتيجه رسيدند كه اگر تأمين مالي مخارج دولت 
از طريق انتشار پول )استقراض( صورت گيرد، رابطه مخارج دولتي و رشد اقتصادي منفي است؛ اما اگر 
تأمين مالي مخارج دولت از طريق ماليات صورت گيرد، رابطه مخارج دولتي و رشد اقتصادي مثبت 
است. پروين و قلي بگلو )1381( در پژوهش خود دريافتند که تأمين مخارج از طريق افزايش ماليات ها 

مي تواند آثار مفيدي بر رشد اقتصادي داشته باشد. 
از سوي ديگر، بارو3 )1990( و کينگ و ربلو )1990( در بررسي اثر تأمين مالي از طريق ماليات بر رشد 
اقتصادي به رابطه معكوس ميان اين دو متغير دست يافته و بيان کردند که مخارج عمومي اي که توسط 
ماليات به ويژه ماليات بر درآمد تأمين مالي شده اند، رشد را به صورت منفي تحت تأثير قرار مي دهند. پاليووس 
و ييپ4 )1995( نيز در مطالعه خود تأمين مالي مخارج مصرفي دولت از طريق انتشار پول را بر ماليات ارجح 

1. Siddiqui & Malik 
2. Ghali
3. Barro 
4. Palovos & Yip
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دانسته و معتقدند كه تأمين مالي از طريق ماليات آثار مخرب تري نسبت به انتشار پول بر رشد اقتصادي 
دارد. در پرتو اين شواهد و در پرتو مجادله هاي نظري پيرامون مقبوليت نسبي تأمين مالي از طريق روش هاي 
مختلف، پرسيدن اين پرسش به جاست که »آيا مقبوليت نسبي تأمين مالي مخارج دولت از طريق روش هاي 

مختلف بستگي به مرحله توسعه اقتصادي و شرايط ويژه هر کشور دارد؟«. 
ترنوفسکي )1996( در مطالعه خود به بررسي اثر تأمين مالي مخارج از طريق روش هاي ماليات بر 
درآمد و همچنين ابزارهاي بدهي بر رشد اقتصادي را آزمون نمود و دريافت که ترکيب بهينه تأمين 

مالي بستگي به سطح زيرساخت ها نسبت به وضعيت بهينه اجتماعي و درجه ازدحام آن دارد. 
ميلر و روسك1 )1997( بحث دقيقي پيرامون اهميت نسبي افزايش مخارج دولتي كه با استفاده 
انجام دادند و  اقتصادي  ابزارهاي بدهي تأمين مالي شده اند، در پيشبرد رشد  از ماليات و همچنين 
گزارش كردند كه نتايج بسته به درجه توسعه يافتگي كشورها متفاوت است. آنها بيان نمودند كه در 
كشورهاي در حال توسعه افزايش در مخارج عمومي كه توسط ماليات تأمين مالي شده اند به رشد 
اقتصادي باالتري مي انجامد، حال آنكه افزايش در مخارج عمومي كه توسط ابزارهاي بدهي و کسري 
بودجه تأمين مالي شده اند، رشد اقتصادي را به تأخير مي اندازد. براي كشورهاي توسعه يافته، افزايش 
در مخارج عمومي كه به واسطه ابزارهاي بدهي و کسري بودجه ايجاد شده اند رشد اقتصادي را تحت 
تأثير قرار نمي دهد، اين در حالي است که اگر منبع افزايش مخارج ماليات ها باشند، رشد اقتصادي 

کاهش مي يابد. 
فوتاگومي و همکاران2 )2008( آثار انواع مختلف تأمين مالي بر رشد را تابعي از سطح نرخ رشد 
يکنواخت كشورها مي دانند. هانگ3 )2005( و بوس4 و همکاران )2005( در مطالعه هاي خود به نتايج 
باال، مخارج دولتي تأمين مالي شده  با درآمد  بر اساس آن در كشورهاي  يافتند كه  مشابهي دست 
توسط ماليات نسبت به روش تأمين مالي توسط انتشار پول، رشد اقتصادي را به تعويق مي اندازد؛ حال 
آنكه در كشورهاي با درآمد پايين افزايش مخارج دولت كه توسط انتشار پول تأمين مالي شده است 
نسبت به وضعيتي كه توسط ماليات تأمين مالي مي شد، رشد اقتصادي را بيشتر به تأخير مي اندازد. 
چاترجي و ترنوفسکي5 )2005 و 2007( نيز تأثير روش هاي تأمين مالي بر رشد اقتصادي را تابعي از 

ويژگي ساختاري کليدي کشورهاي مورد بررسي دانستند.
1. Miller & Russek
2. Futagami et al.
3. Hung
4. Bose
5. Chatterjee & Turnovsky
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مهرآرا و مکي نيري )1388( در مقاله خود وجود رابطه غيرخطي ميان درآمدهاي نفتي و رشد 
خطاي  تصحيح  الگوي  از  بهره گيري  با  را   1338-1386 دوره  طي  ايران  اقتصاد  در  حقيقي  توليد 
آستانه اي مورد بررسي قرار دادند. بر اساس يافته هاي آنها واکنش رشد اقتصادي به رشد درآمدهاي  
نفتي در رژيم پايين درآمدهاي نفتي، بيشتر از رژيم باالي درآمدهاي نفتي است. آنها اقدام به شناسايي 
حدآستانه   رشد درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران )73 درصد( نمودند که چنانچه رشد درآمدهاي  نفتي 
از حد آستانه  مذکور تجاوز کند، اثرات مثبت خود را از دست داده و تأثير معني داري بر رشد توليد 
و  رانت جويي  فعاليت هاي  افزايش  نفرين منابع،  نتايج مذکور فرضيه   ناخالص داخلي نخواهد داشت. 

کاهش بهره وري را به ويژه در دوره هاي رونق باالي درآمدهاي نفتي، تأييد مي کند.
مهرآرا )1393( با استفاده از روش شناسي هم انباشتگي گري گوري- هنسن 1 به اين نتيجه دست يافت 
که در بلندمدت درآمدهاي نفتي، آثار منفي بر رشد اقتصادي ايران داشته است و در کوتاه مدت واکنش رشد 

اقتصادي نسبت به تکانه هاي نفتي نامتقارن و براي تکانه هاي کاهشي قيمت نفت شديدتر است.
تفاوت هاي موجود، يک سري ويژگي هاي مشترک داشتند:  باال علي رغم  اشاره شده در  مطالعه هاي 
ويژه  شرايط  به  مشروط  مطالعه ها  اين  در  عمومي  مخارج  مالي  تأمين  مطلوب  حالت  مي رسد  نظر  به 
کشورهاست. باور غالبي که بين اقتصاددانان وجود دارد اين است که اثر روش هاي مختلف تأمين مالي 
مخارج عمومي بر رشد اقتصادي مشروط به وضعيت يک اقتصاد است و شواهد اخير از اين باور حمايت 
مي کند. بر اساس مطالعه استرلي و همکاران )2007(، انتظار بر اين است که راهبرد مالي مناسب در بين 
کشورها بسته به حجم درآمدها، سطح و ترکيب مخارج، سطح بدهي ها، منابع طبيعي، نهادهاي عمومي 
باشد. کريستي و ريوجا )2012(  به فرد کشورها متفاوت  از ساير ويژگي هاي منحصر  و سطح وسيعي 
دريافتند که تأمين مالي مناسب مخارج مولد دولت بستگي به شرايط مالي کشور دارد. بنابراين، تأثير 
سرمايه گذاري عمومي اضافي بستگي به دو موضوع چگونگي تأمين مالي و سطوح موجود بدهي و نرخ هاي 
مختلف ماليات دارد. آنها يک مدل رشد دوبخشي درون زا را براي بررسي چگونگي اختالف در ترکيب و 
زماني که دريافتند  آنها  کردند.  معرفي  اثر مي گذارند،  بلندمدت  رشد  بر  که  دولت  مخارج  مالي   تأمين 

نرخ هاي ماليات خيلي باال نيستند، تأمين مالي سرمايه گذاري عمومي توسط افزايش ماليات ها ممکن است 
رشد بلندمدت را افزايش دهد. اگر نرخ هاي فعلي ماليات باال باشند، سرمايه گذاري عمومي تنها زماني رشد 
را افزايش مي دهد که به وسيله تغيير ساختار مخارج عمومي تأمين مالي شود. آنها همچنين دريافتند که 
سرمايه گذاري عمومي اضافي که توسط ابزارهاي بدهي تأمين مالي شده است، مي تواند تأثير معکوس بر رشد 

بلندمدت به دليل افزايش نرخ بهره و هزينه هاي بدهي داشته باشد.
1. Gregory-Hansen Co-integration
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بر اين اساس، پژوهش حاضر در چارچوب رويكرد دوم به مسئله اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادي 
)كه اين موضوع را تابعي از شيوه هاي تأمين مالي مي داند( با توجه به شرايط ويژه اقتصاد ايران و اتكاي 
آن به درآمدهاي نفتي و از سوي ديگر وضعيت ناكارآمد نظام مالياتي، به بررسي اثر شيوه هاي تأمين 

مالي دولت بر رشد اقتصادي با تأكيد بر درآمدهاي نفتي و مالياتي مي پردازد.

روش�پژوهش
به منظور بررسي فرضيه اثرگذاري غيرخطي شيوه تأمين مالي دولت بر رشد اقتصادي به پيروي 
از تراسورتا1 )2004( و ثانه2 )2015( و بر اساس مدل هاي رشد اقتصادي متعارف، الگوي رگرسيون 

انتقال ماليم )STR( زير براي بررسي اين اثرگذاري غيرخطي لحاظ شده است:

6 
 

تواند تأثیر معکوس بر می ،گذاری عمومی اضافی که توسط ابزارهای بدهی تأمین مالی شده استمالی شود. آنها همچنین دریافتند که سرمایه
 های بدهی داشته باشد.دلیل افزایش نرخ بهره و هزینهرشد بلندمدت به

های حاضر در چارچوب رویکرد دوم به مسئله اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی )که این موضوع را تابعی از شیوه پژوهشاساس،  بر این
داند( با توجه به شرایط ویژه اقتصاد ایران و اتکای آن به درآمدهای نفتی و از سوی دیگر وضعیت ناکارآمد نظام مالیاتی، به تأمین مالی می
 پردازد.های تأمین مالی دولت بر رشد اقتصادی با تأکید بر درآمدهای نفتی و مالیاتی میبررسی اثر شیوه

 
 پژوهش روش
( و بر 2015) 2چنو  (2004) 1مالی دولت بر رشد اقتصادی به پیروی از تراسورتا تأمینمنظور بررسی فرضیه اثرگذاری غیرخطی شیوه به

 :لحاظ شده است این اثرگذاری غیرخطی برای بررسی( زیر STRسیون انتقال مالیم )الگوی رگر ،های رشد اقتصادی متعارفاساس مدل
     (1) 

 
گذاری از تولید )سهم سرمایه KIشامل متغیرهای برداری از متغیرهای توضیحی مدل،  t،رشد تولید ناخالص حقیقی EGکه درآن 

)نسبت درآمدهای مالیاتی  TTG ؛)نسبت درآمدهای نفتی دولت به تولید ناخالص داخلی( OTG)نرخ رشد جمعیت(؛  PGناخالص داخلی(؛ 
های انضمام وقفهه های این متغیرها، ب)نسبت سایر درآمدهای دولت به تولید ناخالص داخلی( و وقفه RTG؛ دولت به تولید ناخالص داخلی(

.3استمتغیر رشد اقتصادی   p ,...,, ب قسمت خطی و بردار ضرای 10  p ,...,, بردار ضرایب قسمت غیرخطی  10
(0,)د شرط گردکه فرض می جزء اخالل این معادله است tu .است 2iidut   کند. ضمناً تابع می تأمینراG  ،که یک تابع الجستیک

 دهد:ها را نشان میه انتقال مالیم بین رژیمک است (2)بین صفر و یک است، به فرم  و کراندار پیوسته
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تعداد  K. پارامتر ه یا محل وقوع تغییر رژیم استآستاندهنده حد نشان cپارامتر سرعت انتقال و  نشانگر متغیر انتقال، sدر این تابع، 
 دهد.دفعات تغیر رژیم را نشان می

. شروع این مرحله با تنظیم یک مدل خطی است. گام اول تشخیص مدل استدارای سه مرحله اساسی  STRبه صورت کلی برآورد مدل 
AR یرد. مرحله دوم شامل آزمون وجود رابطه غیرخطی بین متغیرها، گعنوان نقطه شروع برای تحلیل مورد استفاده قرار میاست که به

، LSTRمنظور بررسی وجود رابطه غیرخطی از نوع . در این مرحله بهر رژیم استگیری در مورد تعداد دفعات تغییو تصمیم tsانتخاب
 د:روکار میهب (3)ها، رگرسیون تقریبی تشخیص متغیر انتقال و تعیین تعداد رژیم

      (3                                                           )                                                     
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که در آن  tt   :خواهد بود (4رابطه )، رابطه به صورت نباشد tقسمتی از ts. اگراست1,~

                                                 
1. Terasvirta 
2 . Thanh 

ده در مدل، بر اساس آمار و اطالعات، بانک اطالعات سری زمانی اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران های تامین مالی لحاظ شالزم به ذکر است شیوه. 3
های ساالنه از محل درآمد نفت و منابع مالی دولت جهت اجرای عملیات هر برنامه عمرانی و برنامهلحاظ شده است. بر اساس این اطالعات،  1350-1391برای دوره 

در خزانه متمرکز خواهد شد که  ه. وجوه مربوطاستها و اعتبارات داخلی و خارجی نیز وام مستقیم و سایر درآمدهای دولت وهای مستقیم و غیراتمشتقات آن، مالی
سایر  .3 و الیاتدرآمد م .2. درآمد نفت 1اصلی لحاظ شده است: منابع تامین مالی دولت سه حوزه  برای اساسبر این  .دگردهای دولت محسوب میمنابع دریافت

  (.1394، درآمدها )منبع: سایت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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 برداري از متغيرهاي توضيحي مدل، شامل متغيرهاي 
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تواند تأثیر معکوس بر می ،گذاری عمومی اضافی که توسط ابزارهای بدهی تأمین مالی شده استمالی شود. آنها همچنین دریافتند که سرمایه
 های بدهی داشته باشد.دلیل افزایش نرخ بهره و هزینهرشد بلندمدت به

های حاضر در چارچوب رویکرد دوم به مسئله اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی )که این موضوع را تابعی از شیوه پژوهشاساس،  بر این
داند( با توجه به شرایط ویژه اقتصاد ایران و اتکای آن به درآمدهای نفتی و از سوی دیگر وضعیت ناکارآمد نظام مالیاتی، به تأمین مالی می
 پردازد.های تأمین مالی دولت بر رشد اقتصادی با تأکید بر درآمدهای نفتی و مالیاتی میبررسی اثر شیوه

 
 پژوهش روش
( و بر 2015) 2چنو  (2004) 1مالی دولت بر رشد اقتصادی به پیروی از تراسورتا تأمینمنظور بررسی فرضیه اثرگذاری غیرخطی شیوه به

 :لحاظ شده است این اثرگذاری غیرخطی برای بررسی( زیر STRسیون انتقال مالیم )الگوی رگر ،های رشد اقتصادی متعارفاساس مدل
     (1) 

 
گذاری از تولید )سهم سرمایه KIشامل متغیرهای برداری از متغیرهای توضیحی مدل،  t،رشد تولید ناخالص حقیقی EGکه درآن 

)نسبت درآمدهای مالیاتی  TTG ؛)نسبت درآمدهای نفتی دولت به تولید ناخالص داخلی( OTG)نرخ رشد جمعیت(؛  PGناخالص داخلی(؛ 
های انضمام وقفهه های این متغیرها، ب)نسبت سایر درآمدهای دولت به تولید ناخالص داخلی( و وقفه RTG؛ دولت به تولید ناخالص داخلی(

.3استمتغیر رشد اقتصادی   p ,...,, ب قسمت خطی و بردار ضرای 10  p ,...,, بردار ضرایب قسمت غیرخطی  10
(0,)د شرط گردکه فرض می جزء اخالل این معادله است tu .است 2iidut   کند. ضمناً تابع می تأمینراG  ،که یک تابع الجستیک

 دهد:ها را نشان میه انتقال مالیم بین رژیمک است (2)بین صفر و یک است، به فرم  و کراندار پیوسته
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تعداد  K. پارامتر ه یا محل وقوع تغییر رژیم استآستاندهنده حد نشان cپارامتر سرعت انتقال و  نشانگر متغیر انتقال، sدر این تابع، 
 دهد.دفعات تغیر رژیم را نشان می

. شروع این مرحله با تنظیم یک مدل خطی است. گام اول تشخیص مدل استدارای سه مرحله اساسی  STRبه صورت کلی برآورد مدل 
AR یرد. مرحله دوم شامل آزمون وجود رابطه غیرخطی بین متغیرها، گعنوان نقطه شروع برای تحلیل مورد استفاده قرار میاست که به

، LSTRمنظور بررسی وجود رابطه غیرخطی از نوع . در این مرحله بهر رژیم استگیری در مورد تعداد دفعات تغییو تصمیم tsانتخاب
 د:روکار میهب (3)ها، رگرسیون تقریبی تشخیص متغیر انتقال و تعیین تعداد رژیم

      (3                                                           )                                                     
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که در آن  tt   :خواهد بود (4رابطه )، رابطه به صورت نباشد tقسمتی از ts. اگراست1,~

                                                 
1. Terasvirta 
2 . Thanh 

ده در مدل، بر اساس آمار و اطالعات، بانک اطالعات سری زمانی اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران های تامین مالی لحاظ شالزم به ذکر است شیوه. 3
های ساالنه از محل درآمد نفت و منابع مالی دولت جهت اجرای عملیات هر برنامه عمرانی و برنامهلحاظ شده است. بر اساس این اطالعات،  1350-1391برای دوره 

در خزانه متمرکز خواهد شد که  ه. وجوه مربوطاستها و اعتبارات داخلی و خارجی نیز وام مستقیم و سایر درآمدهای دولت وهای مستقیم و غیراتمشتقات آن، مالی
سایر  .3 و الیاتدرآمد م .2. درآمد نفت 1اصلی لحاظ شده است: منابع تامین مالی دولت سه حوزه  برای اساسبر این  .دگردهای دولت محسوب میمنابع دریافت
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که درآن EG رشد توليد ناخالص حقيقي، 
KI )سهم سرمايه گذاري از توليد ناخالص داخلي(؛ PG )نرخ رشد جمعيت(؛ OTG )نسبت درآمدهاي 

ناخالص  توليد  به  دولت  مالياتي  درآمدهاي  )نسبت   TTG داخلي(؛  ناخالص  توليد  به  دولت  نفتي 
به  اين متغيرها،  ناخالص داخلي( و وقفه هاي  توليد  به  داخلي(؛ RTG )نسبت ساير درآمدهاي دولت 
و  قسمت خطي  ضرايب  بردار   
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است3.  اقتصادي  رشد  متغير  وقفه هاي  انضمام 
 جزء اخالل اين معادله است که فرض 
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 بردار ضرايب قسمت غيرخطي است. 
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 دهد:ها را نشان میه انتقال مالیم بین رژیمک است (2)بین صفر و یک است، به فرم  و کراندار پیوسته
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تعداد  K. پارامتر ه یا محل وقوع تغییر رژیم استآستاندهنده حد نشان cپارامتر سرعت انتقال و  نشانگر متغیر انتقال، sدر این تابع، 
 دهد.دفعات تغیر رژیم را نشان می

. شروع این مرحله با تنظیم یک مدل خطی است. گام اول تشخیص مدل استدارای سه مرحله اساسی  STRبه صورت کلی برآورد مدل 
AR یرد. مرحله دوم شامل آزمون وجود رابطه غیرخطی بین متغیرها، گعنوان نقطه شروع برای تحلیل مورد استفاده قرار میاست که به

، LSTRمنظور بررسی وجود رابطه غیرخطی از نوع . در این مرحله بهر رژیم استگیری در مورد تعداد دفعات تغییو تصمیم tsانتخاب
 د:روکار میهب (3)ها، رگرسیون تقریبی تشخیص متغیر انتقال و تعیین تعداد رژیم

      (3                                                           )                                                     
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که در آن  tt   :خواهد بود (4رابطه )، رابطه به صورت نباشد tقسمتی از ts. اگراست1,~

                                                 
1. Terasvirta 
2 . Thanh 

ده در مدل، بر اساس آمار و اطالعات، بانک اطالعات سری زمانی اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران های تامین مالی لحاظ شالزم به ذکر است شیوه. 3
های ساالنه از محل درآمد نفت و منابع مالی دولت جهت اجرای عملیات هر برنامه عمرانی و برنامهلحاظ شده است. بر اساس این اطالعات،  1350-1391برای دوره 

در خزانه متمرکز خواهد شد که  ه. وجوه مربوطاستها و اعتبارات داخلی و خارجی نیز وام مستقیم و سایر درآمدهای دولت وهای مستقیم و غیراتمشتقات آن، مالی
سایر  .3 و الیاتدرآمد م .2. درآمد نفت 1اصلی لحاظ شده است: منابع تامین مالی دولت سه حوزه  برای اساسبر این  .دگردهای دولت محسوب میمنابع دریافت

  (.1394، درآمدها )منبع: سایت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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 را تأمين مي کند. ضمنًا تابع G که يک تابع الجستيک، پيوسته و 
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تواند تأثیر معکوس بر می ،گذاری عمومی اضافی که توسط ابزارهای بدهی تأمین مالی شده استمالی شود. آنها همچنین دریافتند که سرمایه
 های بدهی داشته باشد.دلیل افزایش نرخ بهره و هزینهرشد بلندمدت به

های حاضر در چارچوب رویکرد دوم به مسئله اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی )که این موضوع را تابعی از شیوه پژوهشاساس،  بر این
داند( با توجه به شرایط ویژه اقتصاد ایران و اتکای آن به درآمدهای نفتی و از سوی دیگر وضعیت ناکارآمد نظام مالیاتی، به تأمین مالی می
 پردازد.های تأمین مالی دولت بر رشد اقتصادی با تأکید بر درآمدهای نفتی و مالیاتی میبررسی اثر شیوه

 
 پژوهش روش
( و بر 2015) 2چنو  (2004) 1مالی دولت بر رشد اقتصادی به پیروی از تراسورتا تأمینمنظور بررسی فرضیه اثرگذاری غیرخطی شیوه به

 :لحاظ شده است این اثرگذاری غیرخطی برای بررسی( زیر STRسیون انتقال مالیم )الگوی رگر ،های رشد اقتصادی متعارفاساس مدل
     (1) 

 
گذاری از تولید )سهم سرمایه KIشامل متغیرهای برداری از متغیرهای توضیحی مدل،  t،رشد تولید ناخالص حقیقی EGکه درآن 

)نسبت درآمدهای مالیاتی  TTG ؛)نسبت درآمدهای نفتی دولت به تولید ناخالص داخلی( OTG)نرخ رشد جمعیت(؛  PGناخالص داخلی(؛ 
های انضمام وقفهه های این متغیرها، ب)نسبت سایر درآمدهای دولت به تولید ناخالص داخلی( و وقفه RTG؛ دولت به تولید ناخالص داخلی(

.3استمتغیر رشد اقتصادی   p ,...,, ب قسمت خطی و بردار ضرای 10  p ,...,, بردار ضرایب قسمت غیرخطی  10
(0,)د شرط گردکه فرض می جزء اخالل این معادله است tu .است 2iidut   کند. ضمناً تابع می تأمینراG  ،که یک تابع الجستیک
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ده در مدل، بر اساس آمار و اطالعات، بانک اطالعات سری زمانی اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران های تامین مالی لحاظ شالزم به ذکر است شیوه. 3
های ساالنه از محل درآمد نفت و منابع مالی دولت جهت اجرای عملیات هر برنامه عمرانی و برنامهلحاظ شده است. بر اساس این اطالعات،  1350-1391برای دوره 

در خزانه متمرکز خواهد شد که  ه. وجوه مربوطاستها و اعتبارات داخلی و خارجی نیز وام مستقیم و سایر درآمدهای دولت وهای مستقیم و غیراتمشتقات آن، مالی
سایر  .3 و الیاتدرآمد م .2. درآمد نفت 1اصلی لحاظ شده است: منابع تامین مالی دولت سه حوزه  برای اساسبر این  .دگردهای دولت محسوب میمنابع دریافت

  (.1394، درآمدها )منبع: سایت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

ttttt uscGEG  (,,)(.) 

مي گردد شرط 
کراندار بين صفر و يک است، به فرم )2( است که انتقال ماليم بين رژيم ها را نشان مي دهد:

1. Terasvirta
2. Thanh

زماني  اطالعات سري  بانک  آمار،  اساس  بر  در مدل،  لحاظ شده  مالي  تامين  است شيوه هاي  به ذکر  3. الزم 
اقتصادي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران براي دوره 1391-1350 لحاظ شده است. بر اساس اين اطالعات، 
منابع مالي دولت جهت اجراي عمليات هر برنامه عمراني و برنامه هاي ساالنه از محل درآمد نفت و مشتقات آن، 
ماليات هاي مستقيم و غيرمستقيم و ساير درآمدهاي دولت و نيز وام ها و اعتبارات داخلي و خارجي است. وجوه 
مربوطه در خزانه متمرکز خواهد شد که منابع دريافت هاي دولت محسوب مي گردد. بر اين اساس براي منابع 
تامين مالي دولت سه حوزه اصلي لحاظ شده است: 1. درآمد نفت 2. درآمد ماليات و 3. ساير درآمدها )منبع: 

سايت بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، 1394(. 
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تواند تأثیر معکوس بر می ،گذاری عمومی اضافی که توسط ابزارهای بدهی تأمین مالی شده استمالی شود. آنها همچنین دریافتند که سرمایه
 های بدهی داشته باشد.دلیل افزایش نرخ بهره و هزینهرشد بلندمدت به

های حاضر در چارچوب رویکرد دوم به مسئله اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی )که این موضوع را تابعی از شیوه پژوهشاساس،  بر این
داند( با توجه به شرایط ویژه اقتصاد ایران و اتکای آن به درآمدهای نفتی و از سوی دیگر وضعیت ناکارآمد نظام مالیاتی، به تأمین مالی می
 پردازد.های تأمین مالی دولت بر رشد اقتصادی با تأکید بر درآمدهای نفتی و مالیاتی میبررسی اثر شیوه

 
 پژوهش روش
( و بر 2015) 2چنو  (2004) 1مالی دولت بر رشد اقتصادی به پیروی از تراسورتا تأمینمنظور بررسی فرضیه اثرگذاری غیرخطی شیوه به

 :لحاظ شده است این اثرگذاری غیرخطی برای بررسی( زیر STRسیون انتقال مالیم )الگوی رگر ،های رشد اقتصادی متعارفاساس مدل
     (1) 

 
گذاری از تولید )سهم سرمایه KIشامل متغیرهای برداری از متغیرهای توضیحی مدل،  t،رشد تولید ناخالص حقیقی EGکه درآن 

)نسبت درآمدهای مالیاتی  TTG ؛)نسبت درآمدهای نفتی دولت به تولید ناخالص داخلی( OTG)نرخ رشد جمعیت(؛  PGناخالص داخلی(؛ 
های انضمام وقفهه های این متغیرها، ب)نسبت سایر درآمدهای دولت به تولید ناخالص داخلی( و وقفه RTG؛ دولت به تولید ناخالص داخلی(

.3استمتغیر رشد اقتصادی   p ,...,, ب قسمت خطی و بردار ضرای 10  p ,...,, بردار ضرایب قسمت غیرخطی  10
(0,)د شرط گردکه فرض می جزء اخالل این معادله است tu .است 2iidut   کند. ضمناً تابع می تأمینراG  ،که یک تابع الجستیک

 دهد:ها را نشان میه انتقال مالیم بین رژیمک است (2)بین صفر و یک است، به فرم  و کراندار پیوسته
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تعداد  K. پارامتر ه یا محل وقوع تغییر رژیم استآستاندهنده حد نشان cپارامتر سرعت انتقال و  نشانگر متغیر انتقال، sدر این تابع، 
 دهد.دفعات تغیر رژیم را نشان می

. شروع این مرحله با تنظیم یک مدل خطی است. گام اول تشخیص مدل استدارای سه مرحله اساسی  STRبه صورت کلی برآورد مدل 
AR یرد. مرحله دوم شامل آزمون وجود رابطه غیرخطی بین متغیرها، گعنوان نقطه شروع برای تحلیل مورد استفاده قرار میاست که به

، LSTRمنظور بررسی وجود رابطه غیرخطی از نوع . در این مرحله بهر رژیم استگیری در مورد تعداد دفعات تغییو تصمیم tsانتخاب
 د:روکار میهب (3)ها، رگرسیون تقریبی تشخیص متغیر انتقال و تعیین تعداد رژیم
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ده در مدل، بر اساس آمار و اطالعات، بانک اطالعات سری زمانی اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران های تامین مالی لحاظ شالزم به ذکر است شیوه. 3
های ساالنه از محل درآمد نفت و منابع مالی دولت جهت اجرای عملیات هر برنامه عمرانی و برنامهلحاظ شده است. بر اساس این اطالعات،  1350-1391برای دوره 

در خزانه متمرکز خواهد شد که  ه. وجوه مربوطاستها و اعتبارات داخلی و خارجی نیز وام مستقیم و سایر درآمدهای دولت وهای مستقیم و غیراتمشتقات آن، مالی
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 پارامتر سرعت انتقال و c نشان دهنده حد آستانه يا محل 
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1. Terasvirta 
2 . Thanh 

ده در مدل، بر اساس آمار و اطالعات، بانک اطالعات سری زمانی اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران های تامین مالی لحاظ شالزم به ذکر است شیوه. 3
های ساالنه از محل درآمد نفت و منابع مالی دولت جهت اجرای عملیات هر برنامه عمرانی و برنامهلحاظ شده است. بر اساس این اطالعات،  1350-1391برای دوره 

در خزانه متمرکز خواهد شد که  ه. وجوه مربوطاستها و اعتبارات داخلی و خارجی نیز وام مستقیم و سایر درآمدهای دولت وهای مستقیم و غیراتمشتقات آن، مالی
سایر  .3 و الیاتدرآمد م .2. درآمد نفت 1اصلی لحاظ شده است: منابع تامین مالی دولت سه حوزه  برای اساسبر این  .دگردهای دولت محسوب میمنابع دریافت

  (.1394، درآمدها )منبع: سایت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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در اين تابع، s نشانگر متغير انتقال، 
وقوع تغيير رژيم است. پارامتر K تعداد دفعات تغير رژيم را نشان مي دهد.

به صورت کلي برآورد مدل STR داراي سه مرحله اساسي است. گام اول تشخيص مدل است. 
شروع اين مرحله با تنظيم يک مدل خطي AR است که به عنوان نقطه شروع براي تحليل مورد استفاده 
 و تصميم گيري 
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تواند تأثیر معکوس بر می ،گذاری عمومی اضافی که توسط ابزارهای بدهی تأمین مالی شده استمالی شود. آنها همچنین دریافتند که سرمایه
 های بدهی داشته باشد.دلیل افزایش نرخ بهره و هزینهرشد بلندمدت به

های حاضر در چارچوب رویکرد دوم به مسئله اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی )که این موضوع را تابعی از شیوه پژوهشاساس،  بر این
داند( با توجه به شرایط ویژه اقتصاد ایران و اتکای آن به درآمدهای نفتی و از سوی دیگر وضعیت ناکارآمد نظام مالیاتی، به تأمین مالی می
 پردازد.های تأمین مالی دولت بر رشد اقتصادی با تأکید بر درآمدهای نفتی و مالیاتی میبررسی اثر شیوه

 
 پژوهش روش
( و بر 2015) 2چنو  (2004) 1مالی دولت بر رشد اقتصادی به پیروی از تراسورتا تأمینمنظور بررسی فرضیه اثرگذاری غیرخطی شیوه به

 :لحاظ شده است این اثرگذاری غیرخطی برای بررسی( زیر STRسیون انتقال مالیم )الگوی رگر ،های رشد اقتصادی متعارفاساس مدل
     (1) 

 
گذاری از تولید )سهم سرمایه KIشامل متغیرهای برداری از متغیرهای توضیحی مدل،  t،رشد تولید ناخالص حقیقی EGکه درآن 

)نسبت درآمدهای مالیاتی  TTG ؛)نسبت درآمدهای نفتی دولت به تولید ناخالص داخلی( OTG)نرخ رشد جمعیت(؛  PGناخالص داخلی(؛ 
های انضمام وقفهه های این متغیرها، ب)نسبت سایر درآمدهای دولت به تولید ناخالص داخلی( و وقفه RTG؛ دولت به تولید ناخالص داخلی(

.3استمتغیر رشد اقتصادی   p ,...,, ب قسمت خطی و بردار ضرای 10  p ,...,, بردار ضرایب قسمت غیرخطی  10
(0,)د شرط گردکه فرض می جزء اخالل این معادله است tu .است 2iidut   کند. ضمناً تابع می تأمینراG  ،که یک تابع الجستیک

 دهد:ها را نشان میه انتقال مالیم بین رژیمک است (2)بین صفر و یک است، به فرم  و کراندار پیوسته
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تعداد  K. پارامتر ه یا محل وقوع تغییر رژیم استآستاندهنده حد نشان cپارامتر سرعت انتقال و  نشانگر متغیر انتقال، sدر این تابع، 
 دهد.دفعات تغیر رژیم را نشان می

. شروع این مرحله با تنظیم یک مدل خطی است. گام اول تشخیص مدل استدارای سه مرحله اساسی  STRبه صورت کلی برآورد مدل 
AR یرد. مرحله دوم شامل آزمون وجود رابطه غیرخطی بین متغیرها، گعنوان نقطه شروع برای تحلیل مورد استفاده قرار میاست که به

، LSTRمنظور بررسی وجود رابطه غیرخطی از نوع . در این مرحله بهر رژیم استگیری در مورد تعداد دفعات تغییو تصمیم tsانتخاب
 د:روکار میهب (3)ها، رگرسیون تقریبی تشخیص متغیر انتقال و تعیین تعداد رژیم
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قرار مي گيرد. مرحله دوم شامل آزمون وجود رابطه غيرخطي بين متغيرها، انتخاب 
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LSTR، تشخيص متغير انتقال و تعيين تعداد رژيم ها، رگرسيون تقريبي )3( به کار مي رود:
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 :لحاظ شده است این اثرگذاری غیرخطی برای بررسی( زیر STRسیون انتقال مالیم )الگوی رگر ،های رشد اقتصادی متعارفاساس مدل
     (1) 

 
گذاری از تولید )سهم سرمایه KIشامل متغیرهای برداری از متغیرهای توضیحی مدل،  t،رشد تولید ناخالص حقیقی EGکه درآن 

)نسبت درآمدهای مالیاتی  TTG ؛)نسبت درآمدهای نفتی دولت به تولید ناخالص داخلی( OTG)نرخ رشد جمعیت(؛  PGناخالص داخلی(؛ 
های انضمام وقفهه های این متغیرها، ب)نسبت سایر درآمدهای دولت به تولید ناخالص داخلی( و وقفه RTG؛ دولت به تولید ناخالص داخلی(

.3استمتغیر رشد اقتصادی   p ,...,, ب قسمت خطی و بردار ضرای 10  p ,...,, بردار ضرایب قسمت غیرخطی  10
(0,)د شرط گردکه فرض می جزء اخالل این معادله است tu .است 2iidut   کند. ضمناً تابع می تأمینراG  ،که یک تابع الجستیک

 دهد:ها را نشان میه انتقال مالیم بین رژیمک است (2)بین صفر و یک است، به فرم  و کراندار پیوسته
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تعداد  K. پارامتر ه یا محل وقوع تغییر رژیم استآستاندهنده حد نشان cپارامتر سرعت انتقال و  نشانگر متغیر انتقال، sدر این تابع، 
 دهد.دفعات تغیر رژیم را نشان می

. شروع این مرحله با تنظیم یک مدل خطی است. گام اول تشخیص مدل استدارای سه مرحله اساسی  STRبه صورت کلی برآورد مدل 
AR یرد. مرحله دوم شامل آزمون وجود رابطه غیرخطی بین متغیرها، گعنوان نقطه شروع برای تحلیل مورد استفاده قرار میاست که به

، LSTRمنظور بررسی وجود رابطه غیرخطی از نوع . در این مرحله بهر رژیم استگیری در مورد تعداد دفعات تغییو تصمیم tsانتخاب
 د:روکار میهب (3)ها، رگرسیون تقریبی تشخیص متغیر انتقال و تعیین تعداد رژیم
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که در آن  tt   :خواهد بود (4رابطه )، رابطه به صورت نباشد tقسمتی از ts. اگراست1,~

                                                 
1. Terasvirta 
2 . Thanh 

ده در مدل، بر اساس آمار و اطالعات، بانک اطالعات سری زمانی اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران های تامین مالی لحاظ شالزم به ذکر است شیوه. 3
های ساالنه از محل درآمد نفت و منابع مالی دولت جهت اجرای عملیات هر برنامه عمرانی و برنامهلحاظ شده است. بر اساس این اطالعات،  1350-1391برای دوره 

در خزانه متمرکز خواهد شد که  ه. وجوه مربوطاستها و اعتبارات داخلی و خارجی نیز وام مستقیم و سایر درآمدهای دولت وهای مستقیم و غیراتمشتقات آن، مالی
سایر  .3 و الیاتدرآمد م .2. درآمد نفت 1اصلی لحاظ شده است: منابع تامین مالی دولت سه حوزه  برای اساسبر این  .دگردهای دولت محسوب میمنابع دریافت

  (.1394، درآمدها )منبع: سایت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

ttttt uscGEG  (,,)(.) 
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03210فرضیه صفر خطی بودن مدل به صورت   H آزمون فرضیه نیز آماره  ورد استفاده برایکه آماره آزمون م است
های زیر بر روی باید برای تشخیص نوع مدل غیرخطی سلسله آزمون ،. بعد از آنکه فرضیه خطی بودن رابطه بین متغیرها رد شداست Fآزمون 

                                   انجام گیرد:                                                                         3 مدل کمکی

1. 0: 304 H  
2. 00: 3203  H  
3. 00: 32102  H  

 LSTR2، مدل 03Hهصورت رد فرضیشود. در نشان داده می2Fو3Fو4Fترتیب باهای صفر فوق را بههای مربوط به فرضیهآماره آزمون
21د که با آزمودن فرضیه صفر گردل انتقال رژیم نمایی( تایید می)مد ESTRبا دو بار تغییر رژیم( یا  LSTR)مدل  cc  توان یکی از می

 د.گردبا یک بار تغییر رژیم( انتخاب می LSTR)مدل  LSTR1مدل  02Hو  04Hهای این دو را انتخاب نمود. در صورت رد فرضیه

تخمین مدل بوده که این مرحله شامل یافتن مقادیر مناسب اولیه برای تخمین غیرخطی و تخمین مدل با  STRگام دوم در تخمین مدل 
 . ستنمایی او روش حداکثر درست 1رافسون -استفاده از الگوریتم نیوتن

های مختلفی نظیر عدم های گرافیکی همراه با آزمونشامل تحلیل . این مرحله معموالًارزیابی مدل است STRمرحله آخر برآورد مدل 
الزم به ذکر . در پسماندهاست ماندههای مختلف، عدم وجود رابطه غیرخطی باقیوجود خطاهای خودهمبستگی، ثابت بودن پارامترها بین رژیم

 استفاده شده است. JMulTiافزار گرسیون انتقال مالیم در این پژوهش از نرماست برای برآورد مدل ر

 
 مالیاتی و سایر درآمدهای دولت از کل درآمدهای دولت: روند سهم درآمدهای نفتی، 1نمودار 

 هاتجزیه و تحلیل یافته
ویژگی آمار  شود.پرداخته میهای آمار توصیفی متغیرها و روند متغیرهای تامین مالی دولت به بررسی ویژگی پژوهش،قبل از برآورد مدل 

ه ارای (1)ل درآمدهای دولت در نمودار و روند سهم درآمدهای نفتی، مالیاتی و سایر درآمدهای دولت از ک (1)توصیفی متغیرها در قالب جدول 
                                                 

1. Newton-Raphson 

      )4(

 است که آماره آزمون مورد 
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الزم به ذکر . در پسماندهاست ماندههای مختلف، عدم وجود رابطه غیرخطی باقیوجود خطاهای خودهمبستگی، ثابت بودن پارامترها بین رژیم

 استفاده شده است. JMulTiافزار گرسیون انتقال مالیم در این پژوهش از نرماست برای برآورد مدل ر

 
 مالیاتی و سایر درآمدهای دولت از کل درآمدهای دولت: روند سهم درآمدهای نفتی، 1نمودار 

 هاتجزیه و تحلیل یافته
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ه ارای (1)ل درآمدهای دولت در نمودار و روند سهم درآمدهای نفتی، مالیاتی و سایر درآمدهای دولت از ک (1)توصیفی متغیرها در قالب جدول 
                                                 

1. Newton-Raphson 

فرضيه صفر خطي بودن مدل به صورت 
استفاده براي آزمون فرضيه نيز آماره آزمون F است. بعد از آنکه فرضيه خطي بودن رابطه بين متغيرها 
رد شد، بايد براي تشخيص نوع مدل غيرخطي سلسله آزمون هاي زير بر روي مدل کمکي 3 انجام گيرد:
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1. Newton-Raphson 

            

آماره آزمون هاي مربوط به فرضيه هاي صفر فوق را به ترتيب با F4 و F3 و F2 نشان داده مي شود. در 
صورت رد فرضيه H03، مدل LSTR2 )مدل LSTR با دو بار تغيير رژيم( يا ESTR )مدل انتقال رژيم 
نمايي( تاييد مي گردد که با آزمودن فرضيه صفر C1 = C2 مي توان يکي از اين دو را انتخاب نمود. در 
صورت رد فرضيه هاي H04 و H02 مدل LSTR1 )مدل LSTR با يک بار تغيير رژيم( انتخاب مي گردد.
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گام دوم در تخمين مدل STR تخمين مدل بوده که اين مرحله شامل يافتن مقادير مناسب اوليه براي 
تخمين غيرخطي و تخمين مدل با استفاده از الگوريتم نيوتن- رافسون1 و روش حداکثر درست نمايي است. 
مرحله آخر برآورد مدل STR ارزيابي مدل است. اين مرحله معمواًل شامل تحليل هاي گرافيکي 
بين  پارامترها  بودن  ثابت  خودهمبستگي،  خطاهاي  وجود  عدم  نظير  مختلفي  آزمون هاي  با  همراه 
براي  است  به ذکر  پسماندهاست. الزم  در  باقي مانده  رابطه غيرخطي  رژيم هاي مختلف، عدم وجود 

برآورد مدل رگرسيون انتقال ماليم در اين پژوهش از نرم افزار JMulTi استفاده شده است.

7 
 





3

1
0

j

j
ttjtt sGS                                                                                                                    )4(      

03210فرضیه صفر خطی بودن مدل به صورت   H آزمون فرضیه نیز آماره  ورد استفاده برایکه آماره آزمون م است
های زیر بر روی باید برای تشخیص نوع مدل غیرخطی سلسله آزمون ،. بعد از آنکه فرضیه خطی بودن رابطه بین متغیرها رد شداست Fآزمون 

                                   انجام گیرد:                                                                         3 مدل کمکی

1. 0: 304 H  
2. 00: 3203  H  
3. 00: 32102  H  

 LSTR2، مدل 03Hهصورت رد فرضیشود. در نشان داده می2Fو3Fو4Fترتیب باهای صفر فوق را بههای مربوط به فرضیهآماره آزمون
21د که با آزمودن فرضیه صفر گردل انتقال رژیم نمایی( تایید می)مد ESTRبا دو بار تغییر رژیم( یا  LSTR)مدل  cc  توان یکی از می

 د.گردبا یک بار تغییر رژیم( انتخاب می LSTR)مدل  LSTR1مدل  02Hو  04Hهای این دو را انتخاب نمود. در صورت رد فرضیه

تخمین مدل بوده که این مرحله شامل یافتن مقادیر مناسب اولیه برای تخمین غیرخطی و تخمین مدل با  STRگام دوم در تخمین مدل 
 . ستنمایی او روش حداکثر درست 1رافسون -استفاده از الگوریتم نیوتن

های مختلفی نظیر عدم های گرافیکی همراه با آزمونشامل تحلیل . این مرحله معموالًارزیابی مدل است STRمرحله آخر برآورد مدل 
الزم به ذکر . در پسماندهاست ماندههای مختلف، عدم وجود رابطه غیرخطی باقیوجود خطاهای خودهمبستگی، ثابت بودن پارامترها بین رژیم

 استفاده شده است. JMulTiافزار گرسیون انتقال مالیم در این پژوهش از نرماست برای برآورد مدل ر

 
 مالیاتی و سایر درآمدهای دولت از کل درآمدهای دولت: روند سهم درآمدهای نفتی، 1نمودار 

 هاتجزیه و تحلیل یافته
ویژگی آمار  شود.پرداخته میهای آمار توصیفی متغیرها و روند متغیرهای تامین مالی دولت به بررسی ویژگی پژوهش،قبل از برآورد مدل 

ه ارای (1)ل درآمدهای دولت در نمودار و روند سهم درآمدهای نفتی، مالیاتی و سایر درآمدهای دولت از ک (1)توصیفی متغیرها در قالب جدول 
                                                 

1. Newton-Raphson 

نمودار 1: روند سهم درآمدهاي نفتي، مالياتي و ساير درآمدهاي دولت از كل درآمدهاي دولت

تجزيه�و�تحليل�يافته�ها
قبل از برآورد مدل پژوهش، به بررسي ويژگي هاي آمار توصيفي متغيرها و روند متغيرهاي تامين مالي 
دولت پرداخته مي شود. ويژگي آمار توصيفي متغيرها در قالب جدول )1( و روند سهم درآمدهاي نفتي، 
مالياتي و ساير درآمدهاي دولت از کل درآمدهاي دولت در نمودار )1( ارايه شده است. با توجه به نمودار 
)1(، منبع اصلي تامين مالي هزينه هاي دولت از طريق درآمدهاي نفتي بوده، اگرچه روند تامين مالي دولت 
از طريق درآمدهاي نفتي طي دوره 1391-1350، بر خالف روند تامين مالي از طريق ماليات و ساير منايع 
از يک روند نزولي برخوردار بوده است. در ضمن، منبع اصلي تامين مالي دولت از طريق درآمدهاي نفتي و 
مالياتي بوده که به طور متوسط و به ترتيب 56/5 و 32/4 درصد درآمدهاي دولت از طريق اين منابع و به طور 

متوسط تنها حدود 11/1 درصد از آن توسط ساير منابع درآمدي2 تامين شده است.
1. Newton-Raphson

2. شامل درآمدهاي حاصل از مالکيت دولت، درآمد حاصل از فروش کاال و خدمات دولتي، درآمد حاصل از 



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
کم

و ي
م 

ست
 بي

ال
س

ه 1
مار

ش
13

95
ار 

به

14

جدول 1: ويژگي هاي آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش
EGKIPGOTGTTGRTG

0/040/280/020/130/060/02ميانگين
0/040/280/030/110/060/02ميانه

0/180/400/080/400/090/05حداکثر
0/030/030/040/01-0/150/20-حداقل

0/070/050/020/080/010/01انحراف معيار
0/671/680/131/12-0/360/86-چولگي

3/403/997/375/772/203/20کشيدگي
0/560/030/000/000/540/01سطح احتمال آماره کاي دو آزمون جارک-برا

424242424242تعداد مشاهده ها

منبع: محاسبه شده بر اساس داده هاي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، 1394

بعد از بررسي ويژگي هاي آمار توصيفي متغيرها در اين مرحله به برآورد مدل پژوهش پرداخته 
مي شود. اولين گام در برآورد يک مدل STR تعيين وقفه هاي متغيرهاي مورد استفاده در مدل است. 
اين کار با استفاده از معيارهاي آکائيک1، شوارتز2 و حنان کوئين3 انجام مي گيرد. با توجه به تعداد 
مشاهده هاي معيار شوارتز به عنوان مالک براي تعيين وقفه در نظر گرفته شده است که بر اساس اين 

معيار وقفه بهينه براي متغيرهاي لحاظ شده در مدل پژوهش يک تعيين مي گردد4. 
در گام بعدي بايد وجود رابطه غيرخطي بين متغيرها مورد آزمون قرار گرفته و در صورت تاييد 
تعداد  و  انتقال مناسب  متغير  استفاده در مدل،  بين متغيرهاي مورد  از  بايد  رابطه غيرخطي،  وجود 
رژيم هاي مدل غيرخطي بر اساس آماره آزمون هاي F3 ،F2 ،F و F4 تعيين گردد. نتايج برآورد اين مرحله 
از پژوهش در قالب جدول )1( ارايه شده است. با توجه به ارزش احتمال آماره آزمون F گزارش شده در 
جدول )2(، فرضيه صفر اين آزمون مبني بر خطي بودن مدل، براي وقفه اول نسبت درآمدهاي نفتي 
دولت به توليد ناخالص داخلي )OTG( و سهم سرمايه گذاري از توليد ناخالص داخلي )KI( رد و فرض 

جرايم و خسارات و درآمدهاي متفرقه است.
1. Akaike Info Criterion
2. Schwarz Criterion
3. Hannan-Quinn Criterion

4. در تعيين وقفه بهينه، با توجه به اينکه در پژوهش از داده هاي ساليانه استفاده شده، براي متغيرهاي مدل وقفه يک تا 
چهار لحاظ شده و مدلي به عنوان مدل بهينه انتخاب شده که مقدار تابع جريمه شوارتز آن در نرم افزار EViews  حداقل 

شده است. در ضمن براي برآورد اين معادله از برنامه نويسي در نرم افزار EViews استفاده شده است.



ن...
يرا

ی ا
صاد

اقت
د 

رش
بر 

ت 
دول

ی 
مال

ن 
أمي

ه ت
شيو

ير 
تأث

ی 
رس

بر
ان

گر
 دي

ی و
يم

صم
ی 

فر
جع

د 
حم

ا

15

وجود رابطه غيرخطي براي اين متغيرها پذيرفته مي شود. گام بعدي انتخاب متغير انتقال مناسب از بين 
متغيرهاي انتقال ممکنه براي مدل غيرخطي است. براي انتخاب متغير انتقال، اولويت با متغير انتقالي 
است که فرضيه صفر آزمون F آن به طور قوي تري رد شود. بر اين اساس مناسب ترين متغير انتقال با 
 )KI)t-1(*( براي مدل پژوهش وقفه اول سهم سرمايه گذاري از توليد ناخالص داخلي )توجه به جدول )2
تعيين مي گردد. انتخاب الگوي مناسب براي متغير انتقال با توجه به آماره هاي F2 ،F3  و F4 گام بعدي 
در تخمين يک مدل STR است. با توجه به نتايج گزارش شده در جدول )2( الگوي پيشنهادي مناسب 
براي متغير انتقال الگوي پژوهش LSTR1 يعني مدل الجستيک با يک نقطه آستانه اي انتخاب مي گردد.

جدول 2: نوع مدل و متغير انتقال براي مدل پژوهش

متغير�انتقال
ارزش�احتمال

Fآماره�
ارزش�احتمال

F4آماره�
ارزش�احتمال

F3آماره�
ارزش�احتمال

F2آماره�
مدل�پيشنهادي

EG)t-1(0/070/560/080/03Linear

KI)t(0/710/840/880/09Linear

OTG)t(0/210/530/080/21Linear

PG)t(0/200/130/730/11Linear

TTG)t(0/970/940/960/35Linear

RTG)t(0/510/340/840/24Linear

KI)t-1(*0/030/040/060/07LSTR1*

OTG)t-1(0/040/080/050/06LSTR2

PG)t-1(0/070/220/030/76Linear

TTG)t-1(0/190/140/770/14Linear

RTG)t-1(0/160/170/770/14Linear

منبع: يافته های پژوهش

مرحله دوم در مدل سازي يک مدل STR، مرحله تخمين است. با توجه به ماهيت غيرخطي اين 
مدل ها، اين مرحله با يافتن مقادير مناسب اوليه براي تخمين مدل شروع مي گردد که با استفاده از 
اين مقادير اوليه، الگوريتم نيوتن-رافسن و حداکثرسازي تابع ML پارامترها برآورد مي شوند که نتايج 

در قالب جدول )3( گزارش شده اند1.

1. الزم به ذکر است که عرض از مبدأ و وقفه اول رشد جمعيت از بخش خطي و متغيرهاي وقفه اول سهم 
سرمايه گذاري از توليد ناخالص داخلي و وقفه اول رشد جمعيت از بخش غيرخطي مدِل برآورد شده به دليل 

آنکه از لحاظ آماري حتي در سطوح باال هم معني دار نبودند، حذف شده اند.
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جدول 3: نتايج تخمين مدل پژوهش

بخش�خطي

ارزش�احتمالآماره�آزمون�tضريب
EG)t-1(0/093/550/00

KI)t(-0/16-2/930/01
OTG)t(0/274/560/00
PG)t(0/362/970/01

TTG)t(0/632/620/02
RTG)t(0/033/560/00
KI)t-1(0/243/930/00

OTG)t-1(-0/28-4/550/00
TTG)t-1(-0/61-3/190/01

بخش�غيرخطي
CONST0/122/420/03
EG)t-1(-0/05-1/860/07

KI)t(0/182/090/04
OTG)t(-0/46-3/410/00
PG)t(-0/231/720/10

TTG)t(0/382/100/05
RTG)t(-0/02-3/190/01

OTG)t-1(0/593/510/00
TTG)t-1(-0/33-2/340/30

R2:�85/73�����������AIC:-6/28���������SC:-5/36���������HQ:-5/95
آزمون هاي ارزيابي

0/73<p-value F)Test of No Error Autocorrelation(<0/97
p-value F)Test of No Remaining Nonlinearity(=0/34
p-value F)Test of Parameter Constancy Test(=0/03

p-value F)ARCH-LM TEST with 8 lags(=0/75
p-Value Chi^2)JARQUE-BERA TEST(=0/57

منبع: يافته های پژوهش
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آستانه سهم  مقدار  براي  و   3/11 )γ ( يکنواختي  پارامتر  براي  زده شده  تخمين  نهايي  مقادير 
سرمايه گذاري از توليد ناخالص داخلي برابر با 28/01 درصد است. بنابراين تابع انتقال به صورت رابطه 

)5( خواهد بود:

10 
 

KI(t) 18/0 09/2 04/0 
OTG(t) 46/0- 41/3- 00/0 
PG(t) 23/0- 72/1 10/0 

TTG(t) 38/0 10/2 05/0 
RTG(t) 02/0- 19/3- 01/0 

OTG(t-1) 59/0 51/3 00/0 
TTG(t-1) 33/0- 34/2- 30/0 

R2: 85/73           AIC:-6/28         SC:-5/36         HQ:-5/95 
 های ارزیابیآزمون

73/0 <p-value F(Test of No Error Autocorrelation)< 97/0  

p-value F(Test of No Remaining Nonlinearity)= 34/0  

p-value F(Test of Parameter Constancy Test)= 03/0  

p-value F(ARCH-LM TEST with 8 lags)= 75/0  

p-Value Chi^2(JARQUE-BERA TEST)= 57/0  

 
برابر با  گذاری از تولید ناخالص داخلیسهم سرمایهو برای مقدار آستانه  11/3( مقادیر نهایی تخمین زده شده برای پارامتر یکنواختی )

 خواهد بود: (5رابطه ). بنابراین تابع انتقال به صورت درصد است 01/28
(5) 
 

 :. بنابراین برای رژیم اولاست G=1و در رژیم دوم  G=0، در رژیم اول شناسی پژوهشبا توجه به نکات اشاره شده در بخش روش

(6                         ) 
ttt

ttttttt

RTGTTGTTG
OTGOTGPGKIKIEGEG

03.061.063.0
28.027.036.024.016.009.0

1

111






  

 :و برای رژیم دوم

 (7)                
ttt

ttttttt

RTGTTGTTG
OTGOTGPGKIKIEGEG

01.094.001.1
31.019.013.024.002.004.012.0

1

111






              

 :رگرسیون غیرخطی برآورد شدهبر اساس 
  از  گذاریسرمایهچون مجموع ضرایب سهمGDP (KIدر رژیم اول و دوم به ) با انتظارات  همگاماست،  26/0و  08/0ترتیب برابر با

 دار بر رشد اقتصادی در هر دو رژیم داشته است.گذاری اثر مثبت و معنیسرمایهتوان گفت که می
 نرخ افزایش  داراثر مثبت و معنی است، بنابراین نتایج 13/0و  36/0ترتیب برابر با م اول و دوم بهضریب نرخ رشد جمعیت در رژی

  کند.عنوان شاخصی از نیروی کار( را بر رشد اقتصادی تایید میجمعیت )به رشد
  ضریب نسبت درآمدهای نفتی بهGDP (OTGدر رژیم اول و دوم به ) دهد این نشان می است، 12/0و  -01/0ترتیب برابر با

به نحوی که در رژیم دوم، یعنی  .وابسته است های دولتی و خصوصیگذاری بخشاثربخشی درآمدهای نفتی به سطح سرمایه
درصد است، این منبع تامین مالی برخالف رژیم اول، یعنی هنگامی که  01/28بیشتر از  GDPگذاری از هنگامی که سهم سرمایه

 درصد است، اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دوره تحت مطالعه داشته است. 01/28کمتر از  GDPگذاری از سهم سرمایه
  با توجه به ضریب نسبت درآمدهای مالیاتی بهGDP (TTGکه در رژیم اول و دوم به ) توان است، می 07/0و  02/0ترتیب برابر با

افزوده شده  GDPر شدت اثرگذاری مثبت نسبت درآمدهای مالیاتی به گذاری در رژیم دوم باظهار نمود که با افزایش سطح سرمایه
گذاری رمایهس مالیاتی دولت همانند درآمدهای نفتی به سطحاز محل درآمدهای اثرگذاری منبع تامین مالی عبارت دیگر  است. به

های مختلف تأمین مالی مخارج ، اثر روش)به عبارت دیگر و همگام با مبانی نظری موجود و باور غالب اکثر اقتصاددانان وابسته است

      1
11 01.2811.3exp1,01.28,11.3 
  tt KIKIG       )5(

با توجه به نکات اشاره شده در بخش روش شناسي پژوهش، در رژيم اول G=0 و در رژيم دوم 
G=1 است. بنابراين براي رژيم اول:

10 
 

KI(t) 18/0 09/2 04/0 
OTG(t) 46/0- 41/3- 00/0 
PG(t) 23/0- 72/1 10/0 

TTG(t) 38/0 10/2 05/0 
RTG(t) 02/0- 19/3- 01/0 

OTG(t-1) 59/0 51/3 00/0 
TTG(t-1) 33/0- 34/2- 30/0 

R2: 85/73           AIC:-6/28         SC:-5/36         HQ:-5/95 
 های ارزیابیآزمون
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های مختلف تأمین مالی مخارج ، اثر روش)به عبارت دیگر و همگام با مبانی نظری موجود و باور غالب اکثر اقتصاددانان وابسته است

      1
11 01.2811.3exp1,01.28,11.3 
  tt KIKIG

        )6(

و براي رژيم دوم:

10 
 

KI(t) 18/0 09/2 04/0 
OTG(t) 46/0- 41/3- 00/0 
PG(t) 23/0- 72/1 10/0 

TTG(t) 38/0 10/2 05/0 
RTG(t) 02/0- 19/3- 01/0 

OTG(t-1) 59/0 51/3 00/0 
TTG(t-1) 33/0- 34/2- 30/0 

R2: 85/73           AIC:-6/28         SC:-5/36         HQ:-5/95 
 های ارزیابیآزمون

73/0 <p-value F(Test of No Error Autocorrelation)< 97/0  

p-value F(Test of No Remaining Nonlinearity)= 34/0  

p-value F(Test of Parameter Constancy Test)= 03/0  

p-value F(ARCH-LM TEST with 8 lags)= 75/0  

p-Value Chi^2(JARQUE-BERA TEST)= 57/0  

 
برابر با  گذاری از تولید ناخالص داخلیسهم سرمایهو برای مقدار آستانه  11/3( مقادیر نهایی تخمین زده شده برای پارامتر یکنواختی )

 خواهد بود: (5رابطه ). بنابراین تابع انتقال به صورت درصد است 01/28
(5) 
 

 :. بنابراین برای رژیم اولاست G=1و در رژیم دوم  G=0، در رژیم اول شناسی پژوهشبا توجه به نکات اشاره شده در بخش روش

(6                         ) 
ttt

ttttttt

RTGTTGTTG
OTGOTGPGKIKIEGEG

03.061.063.0
28.027.036.024.016.009.0

1

111






  

 :و برای رژیم دوم

 (7)                
ttt

ttttttt

RTGTTGTTG
OTGOTGPGKIKIEGEG

01.094.001.1
31.019.013.024.002.004.012.0

1

111






              

 :رگرسیون غیرخطی برآورد شدهبر اساس 
  از  گذاریسرمایهچون مجموع ضرایب سهمGDP (KIدر رژیم اول و دوم به ) با انتظارات  همگاماست،  26/0و  08/0ترتیب برابر با

 دار بر رشد اقتصادی در هر دو رژیم داشته است.گذاری اثر مثبت و معنیسرمایهتوان گفت که می
 نرخ افزایش  داراثر مثبت و معنی است، بنابراین نتایج 13/0و  36/0ترتیب برابر با م اول و دوم بهضریب نرخ رشد جمعیت در رژی

  کند.عنوان شاخصی از نیروی کار( را بر رشد اقتصادی تایید میجمعیت )به رشد
  ضریب نسبت درآمدهای نفتی بهGDP (OTGدر رژیم اول و دوم به ) دهد این نشان می است، 12/0و  -01/0ترتیب برابر با

به نحوی که در رژیم دوم، یعنی  .وابسته است های دولتی و خصوصیگذاری بخشاثربخشی درآمدهای نفتی به سطح سرمایه
درصد است، این منبع تامین مالی برخالف رژیم اول، یعنی هنگامی که  01/28بیشتر از  GDPگذاری از هنگامی که سهم سرمایه

 درصد است، اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دوره تحت مطالعه داشته است. 01/28کمتر از  GDPگذاری از سهم سرمایه
  با توجه به ضریب نسبت درآمدهای مالیاتی بهGDP (TTGکه در رژیم اول و دوم به ) توان است، می 07/0و  02/0ترتیب برابر با

افزوده شده  GDPر شدت اثرگذاری مثبت نسبت درآمدهای مالیاتی به گذاری در رژیم دوم باظهار نمود که با افزایش سطح سرمایه
گذاری رمایهس مالیاتی دولت همانند درآمدهای نفتی به سطحاز محل درآمدهای اثرگذاری منبع تامین مالی عبارت دیگر  است. به

های مختلف تأمین مالی مخارج ، اثر روش)به عبارت دیگر و همگام با مبانی نظری موجود و باور غالب اکثر اقتصاددانان وابسته است

      1
11 01.2811.3exp1,01.28,11.3 
  tt KIKIG

   )7(

بر اساس رگرسيون غيرخطي برآورد شده:
با  از KI( GDP( در رژيم اول و دوم به ترتيب برابر  ـ چون مجموع ضرايب سهم سرمايه گذاري 
0/08 و 0/26 است، همگام با انتظارات مي توان گفت که سرمايه گذاري اثر مثبت و معني دار بر رشد 

اقتصادي در هر دو رژيم داشته است.
ـ ضريب نرخ رشد جمعيت در رژيم اول و دوم به ترتيب برابر با 0/36 و 0/13 است، بنابراين نتايج 
اثر مثبت و معني دار افزايش نرخ رشد جمعيت )به عنوان شاخصي از نيروي کار( را بر رشد اقتصادي 

تاييد مي کند. 
ـ ضريب نسبت درآمدهاي نفتي به OTG( GDP( در رژيم اول و دوم به ترتيب برابر با 0/01- و 
0/12 است، اين نشان مي دهد اثربخشي درآمدهاي نفتي به سطح سرمايه گذاري بخش هاي دولتي و 
خصوصي وابسته است. به نحوي که در رژيم دوم، يعني هنگامي که سهم سرمايه گذاري از GDP بيشتر 
از 28/01 درصد است، اين منبع تامين مالي برخالف رژيم اول، يعني هنگامي که سهم سرمايه گذاري 
از GDP کمتر از 28/01 درصد است، اثر مثبت و معني دار بر رشد اقتصادي دوره تحت مطالعه داشته 

است.
ـ با توجه به ضريب نسبت درآمدهاي مالياتي به TTG( GDP( که در رژيم اول و دوم به ترتيب برابر 
با 0/02 و 0/07 است، مي توان اظهار نمود که با افزايش سطح سرمايه گذاري در رژيم دوم بر شدت 
اثرگذاري مثبت نسبت درآمدهاي مالياتي به GDP افزوده شده است. به عبارت ديگر اثرگذاري منبع 
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تامين مالي از محل درآمدهاي مالياتي دولت همانند درآمدهاي نفتي به سطح سرمايه گذاري وابسته 
اثر روش هاي  با مباني نظري موجود و باور غالب اکثر اقتصاددانان،  است )به عبارت ديگر و همگام 
مختلف تأمين مالي مخارج عمومي بر رشد اقتصادي مشروط به وضعيت يک اقتصاد، به طور خاص و 

منطبق با نتايج اين مطالعه وابسته به سطح سرمايه گذاري است(.
در مورد اثرگذاري نسبت ساير درآمدهاي دولت به RTG( GDP( بر رشد اقتصادي با توجه به 
از  اندکي  اين درآمدها نسبت  بيان کرد اگر چه  اول و دوم مي توان  ضرايب 0/03 و 0/01 در رژيم 

درآمدهاي دولت را تشکيل مي دهند، اما در هر دو رژيم اثر مثبتي بر رشد اقتصادي داشته اند. 
مرحله سوم و به عبارتي مرحله بعد از تخمين مدل، مرحله ارزيابي مدل است که خالصه نتايج 
بررسي خطاهاي احتمالي رخ داده در مراحل تخمين در جدول )3( آورده شده است. با توجه به سطح 
رابطه غيرخطي  نماندن  باقي  )وجود خطاي خودهمبستگي،  ارزيابي مدل  آزمون هاي  آماره  احتمال 
در پسماندهاي مدل، ثابت بودن پارامترها در رژيم هاي مختلف، وجود ناهمساني واريانس ها و نرمال 
نبودن باقي مانده ها( مي توان مدل غيرخطي تخمين زده شده را از نظر کيفي قابل قبول ارزيابي نمود.

بحث،�نتيجه�گيري�و�پيشنهادها
در مطالعه حاضر تالش شد تا با استفاده از داده هاي ساليانه 1391-1350 و مدل رگرسيون انتقال 
ماليم )STR( اثرگذاري شيوه هاي مختلف تامين مالي دولت بر رشد اقتصادي ايران مورد بررسي قرار 
گيرد. يافته ها نشان داد نحوه اثرگذاري روش هاي مختلف تامين مالي مخارج دولت بر رشد اقتصادي 
وابسته به ساير فرض هاي اقتصاد کالن، به طور خاص و مطابق با نتايج اين مطالعه سطح سرمايه گذاري 
است. به اين نحو که در رژيم اول، يعني هنگامي که سهم سرمايه گذاري از GDP کمتر از 28/01 
درصد است، تامين مالي از طريق درآمدهاي نفتي اثر منفي و تامين مالي از طريق درآمدهاي مالياتي 
اثر مثبتي بر رشد اقتصادي داشته است. اما در رژيم دوم، يعني هنگامي که سهم سرمايه گذاري از 
GDP بيشتر از 28/01 درصد است، تامين مالي از هر دو روش درآمدهاي نفتي و مالياتي اثر مثبتي 

بر رشد اقتصادي داشته است. اگرچه در رژيم دوم و همگام با افزايش سطح سرمايه گذاري، بر شدت 
اثرگذاري مثبت تامين مالي از طريق درآمدهاي مالياتي افزوده شده است. در نهايت يافته ها مطابق 
تاييد  را  بررسي  مورد  دوره  اقتصادي  رشد  بر  و جمعيت  مثبت رشد سرمايه گذاري  اثر  انتظارات،  با 
کرده است. بر اساس نتايج حاصله و با هدف ايجاد يک رويه مثبت در رشد اقتصادي به برنامه ريزان 
برنامه ريزي و هدف گذاري شيوه هاي  اقتصادي توصيه مي گردد که در  و سياست گذارن سطح کالن 
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مختلف تامين مالي دولت، مالحظه هاي اقتصاد کالن به ويژه سطح سرمايه گذاري، به عنوان يک متغير 
محوري در نظر گرفته شود و در سياست هاي تامين مالي خود به دنبال اجراي يک بسته سياستي 

باشند نه يک سياست خاص. 
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