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  چکیده

مالی کسري بودجه و  تأمینهاي شیوه توسعه، درحالروي اغلب کشورهاي  هاي اساسی پیشیکی از چالش
هـا بـراي توسـعه    بدهی مخصوصاًمالی  تأمینانتخاب ابزارهاي . ستهاراثرات آن بر رشد اقتصادي این کشو

ها بر متغیرهاي کالن اقتصادي از اهمیت به سـزایی برخـوردار   این سیاست تأثیرسریع اقتصادي و آگاهی از 
هدف از این مطالعه برآورد . مالی کسري بودجه، کلید اصلی اصالحات بخش مالی است تأمیننحوه . است

اي از مجموعـه  ي خـارجی و کسـري بودجـه و صـادرات بـر رشـد اقتصـادي ایـران و        هـا کمی اثرات بدهی
و روش تخمـین   2003-2013ي هـاي پـانلی دوره  بـراي ایـن منظـور از داده   . است توسعه درحالکشورهاي 

هاي خارجی بلندمدت و بدهی کهنتایج بیانگر آن است . استفاده شده است) GMM( یافته تعمیمگشتاورهاي 
امـا صـادرات و   ؛ اسـت  توسـعه  درحـال دار بر رشد اقتصادي کشـورهاي  داراي اثر منفی معنی کسري بودجه

  .توسعه دارد درحالمثبتی بر رشد اقتصادي کشورهاي  تأثیرداراي  مدت کوتاههاي خارجی بدهی
هـاي پانـل، کشـورهاي    هاي خارجی، کسري بودجه، صـادرات، رشـد اقتصـادي، داده   بدهی :هاواژهدیکل

  توسعه درحال
  JEL :F34; C23; O56 يبند طبقه
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  مقدمه
مالی بـراي   تأمینهاي اقتصادي دولت، ارتباط انتخاب ابزارهاي فعالیت تأثیربا توجه به فراگیري 

هـا بـر متغیرهـاي کـالن     ایـن سیاسـت   تـأثیر حذف عدم تعادل و توسعه سریع اقتصادي و آگاهی از 
مـالی کسـري بودجـه، کلیـد اصـلی       تـأمین نحـوه  . اقتصادي از اهمیـت بـه سـزایی برخـوردار اسـت     

مـالی مخـارج خـود، از     تـأمین بسیاري از کشـورها بـراي    1980دهۀدر . اصالحات بخش مالی است
هاي دولتی توسط مالی هزینه تأمین. از اعتبارات نظام بانکی استفاده نمودند خصوص بهمنابع داخلی 

، هنـوز در  يا هیسـرما چراکـه بازارهـاي    ؛گرفتقرار می مورداستفادهبخش غیر بانکی در حد نازلی 
اتکـاي  . هاي مـالی نیـز در دسـترس نبودنـد    اغلب کشورها تشکیل نیافته بود یا قوي نبودند و دارایی

بـه افـزایش نـرخ تـورم      متعاقبـاً کسري بودجه به افزایش نقـدینگی و   تأمینزیاد به منابع بانکی براي 
و  يا هیسـرما توانند براي کشـورها، واردات کاالهـاي   یطور منابع خارجی م همین. منجر خواهد شد

هاي خارجی کشور بـر جریـان خـروج    تولید را به همراه آورد ولی افزایش بدهی ازیموردنهاي داده
هـا  هـا و پرداخـت  گذارد و از کانال افزایش بهره بدهیمی تأثیرسرمایه و کاهش ارزش پول داخلی 

  .دهددولت را افزایش می هاي هزینهپول داخلی،  برحسببراي واردات 
به اروپا، مقـاالت مختلفـی    متحده ایاالت هاي کمک شدن واقع مؤثرپس از جنگ جهانی دوم و 

نظریات رشد اقتصادي در ابتدا محدودیت  بااینکه. خارجی نوشته شد هاي کمک تأثیردر خصوص 
ورود کاالهاي  نهیدرزم ارزمحدودیت  1960دانستند، اما در دهه مانع رشد می ترین مهمرا  انداز پس

 هـاي  کمـک فوق بر این باور بودنـد کـه    هاي نظریه. اضافه شد انداز پسنیز به محدودیت  اي سرمایه
نماینـد و   برطـرف هاي مذکور را  محدودیت توانند می...و بالعوض هاي کمکخارجی اعم از وام، 

بــه کشــورهاي  دهــی وامامــا افــزایش ؛ واقــع شــوند مــؤثرتصــادي در زمینــه رشــد اق ترتیــب ایــن بــه
بدهی خارجی را بر رشد اقتصـادي   تأثیر، 1982و بحران بدهی در سال  1970در دهه  توسعه درحال

بـه   دهـی  وام) 1982(نفتی و وقـوع بحـران بـدهی     ك اولوبین ش يها سالطی . قرار داد موردتردید
بـدهی تـا    بازپرداخـت سـال مـذکور حجـم کـل      10طی  در. افزایش یافت توسعه درحالکشورهاي 

تـا سـقف   یادشـده  بدیهی است که افزایش تولید ناخالص ملی کشورهاي . یازده برابر افزایش یافت
 پـذیر  امکـان تنها از کانـال دریافـت وام بیشـتر     ها بازپرداختبنابراین این ؛ نبود پذیر امکانیازده برابر 

  .شدمی
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 و ينوسـاز  یالمللـ  نیبـ  بانـک  يسـو  از که یجهان انکب 1المللي بینها یبده گزارشبر اساس 
حـدود   توسـعه  درحـال کل بدهی خـارجی کشـورهاي    است دهیرس انتشار به 2015 سالدر  2توسعه
 نیـ ا است که دالر ونیلیم647 و اردیلیم7 معادلاین مقدار سهم ایران  ازمیلیارد دالر بوده که  5506

بر اساس همین گزارش، . را تجربه کرده است يدالر ونیلیم241 شیافزا سال قبل با سهیمقا در رقم
ي هـا  یبـده رقـم   کـه  يطـور  بـه بـوده   توسـعه  درحال يکشورها انیم در رندهیگ وام نیتر بزرگ نیچ

میلیـارد دالر مربـوط بــه    239دالر بـوده کـه از ایـن رقـم      اردیـ لیم 874خـارجی ایـن کشـور حـدود     
ي خارجی چین ها یبدهمیزان . است مدت کوتاهي ها یبدهمیلیارد دالر  625ي بلندمدت و ها یبده

  . برابر افزایش داشته است 6بیش از  2000نسبت به سال  2013در سال 
 سـال  در ایـران  یخـارج  يهـا  یبـده  مانده کل ي،مرکز بانکبر اساس گزارش  حال، نیهم در
 اردیـ لیم4، رانیـ ا یخارج يها یبده مجموع از که است دهیرس دالر ونیلیم107 و اردیلیم5 به 1393

 در زین دالر ونیلیم432 و شده محسوب بلندمدت و مدت انیم يها یبده عنوان به دالر ونیلیم676 و
 رانیـ ا یخارج يها یبده مجموع گزارش، نیا هیبر پا. استشده  درج مدت کوتاه يها یبده فیرد
 یخـارج  یبـده  کـه  بیـ ترت نیـ ا بـه  اسـت  مودهیپ یکاهش يروند 1393 تا 1390 يها سال فاصله در

 1391 سـال  در که بود دهیرس دالر ونیلیم185 و اردیلیم19 با برابر یمبلغ به 1390 سال در که کشور
 و کوتـاه  يهـا  یبـده  مجموع روند نیا ادامه در. کرد دایپ کاهش دالر ونیلیم682 و اردیلیم7 مرز تا

 مانـده  1393 سـال  در تیدرنها و دیرس دالر ونیلیم 655 و اردیلیم6 به 1392 سال در رانیا بلندمدت
 نیـ ا نـد یفرآ در. کـرد  دایـ پ لیـ تقل دالر ونیـ لیم 107 و اردیـ لیم5 سـطح  تـا  کشور یخارج يها یبده

 مقطـع  نیتر شاخصداده  رخ 1393 تا 1390 يها سال فاصله در که رانیا يها یبده یکاهش راتییتغ
 .اسـت  دهیرس ثبت به کشور مدت کوتاه يها یبده با رابطه در و 1391 سال يانتها تا ابتدا فاصله در
 دالر ونیـ لیم185 و اردیـ لیم19 کـه  رانیـ ا يجـار  یخارج يها یبده مانده کل از 1390 سال در رایز

 و اردیــلیم10 و بلندمــدت و مــدت انیــم يهــا یبــده فیــرد در دالر ونیــلیم865 و اردیــلیم8 ،بــوده
 يهـا  یبـده  حجـم  1391 سـال در  که بودشده  اعالم مدت کوتاه يها یبده جزو زین دالر ونیلیم320

 بـه  دالر ونیلیم 377 و اردیلیم9 زانیم به یکاهش با آن مدت کوتاه يها یبده قالب در رانیا یخارج
________________________________________________________________ 
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 اردیـ لیم2 بـا  زین کشور مدت انیم و بلندمدت يها یبده و است دهیرس دالر ونیلیم943 معادل یرقم
 .است داکردهیپ لیتقل دالر ونیلیم739 و اردیلیم6 مرز تا کاهش دالر ونیلیم126 و

 ونیـ لیم240 و اردیـ لیم کیـ  مبلـغ  ران،یـ ا یخـارج  يها یبده مجموع از همین گزارش بر اساس
 ينهادهــا بــه آن بازپرداخــت بــه نســبت دیــبا و شــده دیسررســ) 1394( يســال جــار انیــپا در دالر

 صـندوق  و یجهـان  بانـک  شـامل  عمـده طـور   بـه  کـه  ــ  اعتبـارات  لیقب نیا کننده پرداخت یالملل نیب
 یمبـالغ  بیـ ترت به زین 1396 و 1395 يها سال انیپا در نیهمچن. شود اقدام ـ شوند یم پول یالملل نیب

 خواهـد  دیسررس رانیا يجار يها یبده از دالر ونیلیم 788 و دالر ونیلیم کی و اردیلیم کی معادل
 سـال  يانتهـا  در کشـور  یخـارج  يها یبده از گرید دالر ونیلیم 631 مبلغ ر،یمس نیا ادامه در و شد

 و اردیـ لیم کی دیسررس ،ذکرشده گزارش نیا در آنچه مطابق زین تیدرنها. شود یم دیسررس 1397
 انیپا تا رانیا یافتیدر یالملل نیب اعتبارات محل از که رانیا ماندهیباق یخارج یبده دالر ونیلیم448
 خواهنـد  هیتسـو  خـود  زمان در که استازآن  پس يها سال و 1398 سال به مربوط است 1393 سال
 .شد

 ياقتصـاد اساسـی الزم بـراي توسـعه     گذاري سرمایهتهیه  توسعه درحالدر بسیاري از کشورهاي 
مـالی   تأمینصادراتی براي  درآمدهاياگر . مستلزم وجود ارز است...) شامل کارخانه، تجهیزات و(

دستیابی بـه سـرمایه و تکنولـوژي     کافی نباشد، استقراض خارجی تنها راه ها گذاري سرمایه گونه این
در طـول زمـان افـزایش محصـول موجـب افـزایش خـالص        . الزم براي رشد سریع اقتصـادي اسـت  

بــا توجــه بــه اینکــه در کشــورهاي  . شــود مــیاولیــه  هــاي بــدهیصــادرات الزم بــراي بازپرداخــت 
اراي بـازدهی  ، به همین خاطر سرمایه داستنسبت به کشورهاي پیشرفته سرمایه کمتر  توسعه درحال

باالتر از نرخ بهـره مراکـز    توسعه درحالچون بازدهی سرمایه در کشورهاي  ضمناً. باشند میباالتري 
جهــان یعنــی کشــورهاي  پرســودمــالی غربــی اســت، لــذا ســرمایه از منــاطق کــم ســود بــه منــاطق   

 ).Afshari, 2001( یابد میجریان  توسعه درحال
از  بـرداري  بهـره اقتصاد کالن عامل مهمـی در موفقیـت و یـا عـدم موفقیـت       يها يگذار استیس

بهره باالتر  هاي نرخبازارهاي سرمایه داخلی، عدم تمایل به اعمال  نیافتگی توسعه. منابع خارجی دارد
وسوسـه  . اسـت  انـداز  پـس مـانعی بـر سـر راه پـر کـردن شـکاف       ) نرخ بهره منفی(تورم  هاي نرخاز 

را  المللـی  بـین قـدرت رقابـت   ) قیمـت واردات  داشتن نگهپایین  منظور به(ارز باال  هاي نرخ داشتن نگه
همچنـین اسـتفاده از منـابع اسـتقراض     . شـود  مـی جاري  حساب تسویهکاهش داده و مانعی بر سر راه 
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، حتی با بسته شدن شود میکه موجب رشد متناسب با دوره بازپرداخت بدهی ن هایی فعالیتشده در 
ــداز پــس هــاي شــکاف ــان   ان ــه اقتصــاد ملــی زی ــه  هــا فعالیــتایــن . رســاند مــیو ارز، ب شــامل هزین

تزریق وجوه استقراض شـده بـه بـازار ارز بـراي     . است بر سرمایه هاي پروژهنظامی و  افزارهاي سخت
که کاالهاي لوکس وارد کنند و یـا   دهد میشهري اجازه  هاي اقلیتحفظ ارزش باالي نرخ ارز، به 

بـدتر شـدن رابطـه مبادلـه     . را از کشور خارج کنند و موجب فرار سـرمایه شـوند  هاي خود انداز پس
بهـره   هـاي  نـرخ و افـزایش  ) نسبت ارزش صـادرات بـه واردات  ( توسعه درحالبازرگانی کشورهاي 

. ایـن کشـورها دارد   هـاي  بـدهی  بازپرداخـت منفی بر توانـایی   تأثیرخارجی، هر دو مورد  هاي بدهی
قـرار   تـأثیر همزمـان تحـت    طـور  بـه را  توسـعه  درحـال زیادي از کشـورهاي   تعداد احتماالًمورد اول 

 شـود  مـی بحـران جهـانی در طـول زمـان      گسـترش سـبب   وبـیش  کممورد دوم  که درحالی، دهد می
)Afshari, 2001.(  

 یتمام يبرا و عام طور به بلکه رانیا يبرافقط  نه -یخارج يها یبده با رابطه در که یمهم نکته
 و جا به استفاده صورت در و خود يخود به ها یبده نوع نیا که است نیا شد ادآوری دیبا -کشورها

 نیـ ا نکـه یا بـه با توجه  بلکه شوند ینم محسوب یمنف يا نکته و مضر تنها نهها  آن موقع به بازپرداخت
 نیـ ا کننـده  پرداخـت  ينهادهـا  در کـه  اسـت  ییکشـورها  سـاله  همـه  هیسـهم  ینوع به اعتبارات، لیقب

 نیـ ا افتیدر دارند، شراکت و سهم پول یالملل نیب صندوق و یجهان بانک یعنی یخارج التیتسه
هـا   آن يبـرا مـوردنظر   التیتسـه  کـه  ییهـا  محـل  همـان  درهـا   آن درسـت  يریکـارگ  به و اعتبارات
 کـه  شود یم محسوب ازیامت ینوع کشور هر يبرا آن،موقع  به بازپرداخت البته و استشده  پرداخت

 . برد یم بهره و کرده استفاده گرید يکشورها از کمتر اریبس یحت ازاتیامت نیا از زین رانیا
اي از بحـث در آن آورده بعد از بخش اول که مقدمـه: ین مقاله در پنج بخش تنظیم شده استا

 هـاي  بدهی تأثیردر مورد نحوه ، مبانی نظري )موضـوع اتیبر ادبمروري (شده است، در بخش دوم 
در پایـان ایـن بخـش،    . رشـد اقتصـادي ارائه خواهـد گردیـد  خارجی، کسري بودجه و صادرات بر 

رشــد اقتصــادي صـورت    هـاي خـارجی و   بـدهی در زمینــه رابطــه    شده انجام بر مطالعاتمـروري 
کامل معرفـی خواهـد    طور به، ابتـدا الگـوي پژوهش )روش پژوهش(در بخش سوم . خواهد گرفت

ــپس چگــ   ــد، س ــت آوردن  گردی ــه دس ــاي دادهونگی ب ــورها و دوره    ه ــین کش ـــژوهش و همچن پ
تابلویی که در این مقاله از  هاي دادهدر این مقاله، معرفی خواهند شد و بعدازآن، روش  موردبررسی

در بخـش  . قـرار خواهـد گرفـت، توضـیح داده خواهد شد مورداستفادهبرآورد الگوي  منظور بهآن 
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در بخـش پـنجم، نتـایج و     درنهایـت دهــاي مقالــه اشــاره خواهــد شــد و      چهارم، به نتــایج برآور 
  .پیشنهادها ارائه خواهد گردید

 
  مروري بر ادبیات موضوع

 خارجی و رشد اقتصادي هاي بدهی 1 -2
مثبـت   تـأثیر ، هـا  بـدهی  بازپرداختبا توجه به افزایش بار بدهی و ناتوانی کشورهاي بدهکار در 

 تــأثیرنظـري مربوطــه بـه    هــاي بحـث . قــرار گرفـت  موردتردیـد دي بـدهی خـارجی بــر رشـد اقتصــا   
 توانـد  مـی مـالی خـارجی    هـاي  جریـان کـه   دارنـد  مـی خارجی بر رشد اقتصـادي اذعـان    هاي کمک

امـا  ؛ و یا کسري بودجه را برطرف نمایند و منجر به رشد اقتصـادي شـوند   ارز، انداز پسمحدودیت 
به همین دلیل بسیاري از محققان در پی . اند ننموده ییدتأتجربی همواره رابطه مذکور را  هاي بررسی

بدهی خارجی را بر  تأثیربودن بدهی خارجی بر رشد اقتصادي،  تأثیر بیو یا  تأثیرگذاريیافتن علل 
نشـان   آمـده  عمـل  بـه  هـاي  بررسـی  طـورکلی  بـه . اند دادهقرار  موردبررسی گذاري سرمایهو  انداز پس
بـدهی خـارجی بـر رشـد      تـأثیر کاهش نیابد،  انداز پسدهد که چنانچه با افزایش بدهی خارجی  می

گفـت کـه    تـوان  مـی منتقـدین ایـن نظریـه،     هـاي  بحـث امـا بـا توجـه بـه     ؛ اقتصادي مثبت خواهد بود
مثبتـی   تأثیراست که بدهی خارجی  تر قطعیمثبت بدهی خارجی بر رشد اقتصادي  تأثیر که هنگامی

  .داشته باشد گذاري سرمایهبر 
اولین عامل، میزان مـازاد سـرمایه در   . خارجی مؤثرند هاي کمکاز عوامل در تعیین  چهار دسته

خـارجی   هـاي  کمـک عامل دوم، ظرفیـت جـذب   . خارجی است هاي کمک دهنده ارائهکشورهاي 
عامـل سـوم، عـدم وجـود منـابع طبیعـی و انسـانی اسـت و         . اسـت  کننـده  دریافـت توسط کشورهاي 

خـارجی اسـت    هـاي  کمک کننده دریافتچهارمین عامل، ظرفیت بازپرداخت کشورهاي  ایتدرنه
بار بدهی خارجی مانند درصد بدهی خـارجی بـه صـادرات مـورد آزمـون       هاي شاخص وسیله بهکه 

  .)Firouzi, 2011( ردیگ میقرار 
هـایی   نظریه دیدگاه اول شامل. سه دیدگاه براي استفاده از منابع خارجی وجود دارد طورکلی به

 نظـران  صـاحب  ازنظر. کنند است که منابع خارجی را جهت رشد و پیشرفت اقتصادي مهم تلقی می
انـدك و یـا    انـداز  پـس سـرمایه،   ازنظـر بـه اقتصـادهاي فقیـر     توسـعه  درحالدیدگاه، کشورهاي  این

هـاي ناخـالص در کشـورهاي     گـذاري  سـرمایه متوسط  که درحالی. اند معروفاندك  گذاري سرمایه
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ناخـالص در کشـورهاي    گـذاري  سـرمایه درصد تولید ناخالص ملی است، نرخ  20تا  15 یافته توسعه
 انـداز  پـس نـرخ   واسـطه  بـه  توسـعه  درحالکشورهاي  درواقع. رسد میدرصد  6تا  5به  توسعه درحال

اي االهـاي سـرمایه  توانند از عهده تأمین مالی مخارج مربوط بـه اسـتهالك و تعـویض ک    اندك نمی
، امکـان اسـتفاده   توسـعه  درحـال به دلیل ضعف علمی در کشورهاي  یادشدهعالوه بر موارد . برآیند

براي چنین کشورهایی، منابع خارجی براي رسیدن به  درنتیجه. درست از منابع موجود نیز کم است
است کـه معتقدنـد    یهای یهدیدگاه دوم شامل نظر. ، امري مهم و اساسی استآل دهیارشد اقتصادي 

بـراي  « :نویسد پرفسور بائر می. باشندخارجی جزء جداناشدنی عوامل رشد و توسعه نمی هاي کمک
خارجی شرط الزم یا کافی جهـت رهـایی از فقـر نیسـت، در      هاي کمک، توسعه درحالکشورهاي 

قتصـادي  باالسـري اجتمـاعی و ا   هـاي  پـروژه عوض چنانچه شرایط الزم براي توسعه فراهم باشـند و  
همچنـین اگـر شـرایط    . اسـت  پـذیر  امکـان خارجی  هاي کمکباشد، رشد و توسعه بدون  شده انجام

نبـوده و منـابع    پـذیر  امکانخارجی  هاي کمکفراهم نباشد توسعه اقتصادي، حتی با حضور  یادشده
خـارجی را   هـاي  کمـک یات اسـت کـه   نظر ازگروه سوم شامل آن دسته . »روند خارجی به هرز می

با مـدیریت صـحیح بـدهی خـارجی، امکـان       معتقدنداما ؛ دانند شرط کافی براي رشد اقتصادي نمی
دریـافتی بـه تولیـد     هـاي  وامایـن مـدیریت شـامل تخصـیص      گـردد  یمرشد و توسعه اقتصادي میسر 

  ).Gharabaghi, 1993( است. ..دریافتی و هاي کمککاالهاي صادراتی، جلوگیري از اتالف 
  

  خارجی هاي کمکالگوهاي نظري رابطه رشد با  2-2
  الگوي دو شکافه 1- 2-2

امـا   شـدند  مـی مطـرح   انـداز  پـس شـکاف   بر اسـاس رشد  يالگوهااین الگو، اغلب  ارائهقبل از  
Chenery & Bruno (1962)   نیسـت  انـداز  پـس رشد، شکاف  محدودکنندهنشان دادند تنها عامل .

. انـد  مواجهاي با محدودیت ارزي  در ورود کاالهاي سرمایه توسعه درحال کشورهاي ،نداذعان داشت
در الگوي رشد دو شکافه به غیرقابل جانشین شدن . بنابراین شکاف دوم، شکاف ارز خارجی است

این مدل چنانچـه محـدودیت    ازنظر دیگر عبارت بهبا شکاف ارز خارجی تأکید شده است  انداز پس
فـرض دیگـر   . تأثیري بر رشد اقتصادي نخواهد گذاشـت  انداز پسارزي وجود داشته باشد، افزایش 
و سپس با محدودیت ارز  انداز پسابتدا با محدودیت  توسعه درحالاین الگو این بود که کشورهاي 

  .خارجی مواجه خواهند شد
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  ايمحدودیت بودجه بین دوره: نظریه گریفین 2- 2-2
Griffin (1970) خارجی به امور مربوط  هاي وامدرصد از  25هاي آماري پی برد تنها  با بررسی

خارجی صرف مخارج مصـرفی   هاي وامدرصد  75 دیگر عبارت به. است شده دادهبه رشد تخصیص 
 جاي بهخارجی  هاي کمکجریان  توسعه درحالکند، در کشورهاي  وي در ادامه عنوان می. اند شده

ایـن رویـه در هـر دو بخـش     . کنند می عمل ها آنصورت جانشین  مکمل منابع داخلی باشند به اینکه
هـا   خـارجی، مالیـات   هـاي  کمـک در بخـش دولتـی بـا افـزایش     . شود عمومی و خصوصی دیده می

 کـه  ازآنجـایی . گردد می انداز پسیابد و در بخش خصوصی این افزایش منجر به کاهش کاهش می
یابـد، بحـث او بـه     خارجی مصرف حـال و آینـده افـزایش مـی     هاي کمکبود با افزایش  معتقد وي

  .نظریه محدودیت بین دورهاي معروف است
Bowles (1987)  داخلـی در کشـورهاي    انـداز  پـس تحت عنوان کمـک خـارجی و    اي مقالهدر

خارجی باید تجدیدنظري در مدل اولیه هـارود ـ    هاي کمکبحث  باوجود«: نویسد می توسعه درحال
gصورت  بهاو شرط رشد تعادلی که در مدل هارود ـ دومار   ازنظر. دومار صورت بگیرد = اسـت  	

g صورت بهباید  بنـابراین  . خـارجی بـه تولیـد اسـت     هـاي  کمـک ، نسـبت  a باشد کـه در آن  =
خارجی بر رشد اقتصادي  هاي کمککاهش نیابد،  انداز پسخارجی،  هاي کمک چنانچه با افزایش

منفـی نباشـد،    انـداز  پـس خـارجی بـا    هـاي  کمکبولز اگر رابطه  ازنظربنابراین . »گذارد میاثر مثبت 
  .دشو خارجی بر رشد اقتصادي فراهم می هاي کمکآنگاه امکان تأثیر مثبت 

 Coleman & Nixon (1986). نظریه گریفین، انتقادهـاي زیـادي بـر آن وارد شـد     ارائهپس از  
مصــرف را تــابعی از درآمــد و  ،خــود هــاي بحــثبــه نظریــه گــریفین بیــان کردنــد او در در انتقــاد 

از طـرف  . گیرد میرا فقط تابعی از درآمد در نظر  انداز پساما  گیرد میخارجی در نظر  هاي کمک
 ؛در نظر گرفتـه اسـت   I = S+A صورت بهرا  گذاري سرمایهو  انداز پسدیگر گریفین شرط برابري 

 صـورت  بـه شرط فـوق   آنگاهخارجی باشد  هاي کمکتابعی از درآمد و  انداز پساگر  که درحالی

I=S خواهد بود.  
Newlyn (1973)   گـذاري  سـرمایه و  انـداز  پـس برابـري  « :نویسـد  در انتقاد به نظریه گـریفین مـی 

کنـد، مهـم    که این برابري را ایفا می یسمیمکان که درحالیحسابداري اهمیت زیادي ندارد،  ازلحاظ
و تولید متغیرهایی هسـتند کـه بـراي     درآمددر نظریه کالسیکی، نرخ بهره و در نظریه کینزي . است

. از ایـن دو نظریـه نیسـت    کـدام  هیچ بر اساسشوند اما نظریه گریفین  تعدیل و برابري وارد عمل می
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را معـادل   انـداز  پـس گریفین کـاهش  . گیرد مینظریه گریفین تنها یک برابري حسابداري را در نظر 
وي تـأثیر   درواقـع . کنـد  معرفـی نمـی   گـذاري  مایهسرداند و تابعی را براي  می گذاري سرمایهکاهش 
ممکـن اسـت رابطـه     ترتیـب  ایـن  بـه . در نظـر نگرفتـه اسـت    گذاري سرمایهخارجی را بر  هاي کمک

 هـاي  کمـک خارجی مثبت باشد، اما این هیچ دلیلی محکم براي تأثیر مثبـت   هاي کمکو  انداز پس
لزومـاً بـه معنـاي افـزایش      گـذاري  سرمایهچون افزایش منابع . خارجی بر رشد اقتصادي نخواهد بود

گذاري باید  توان بیان کرد که در منابع قابل سرمایه بر این اساس تنها می. نخواهد بود گذاري سرمایه
  .)Thranchyan, 1997( خارجی بررسی گردد هاي کمکتأثیر 
  

  الگو سه شکافه 3- 2-2
ایـن انتقادهـا ایـن     ازجملـه . ارد شدالگوي رشد دو شکافه انتقادهاي زیادي بر آن و ارائهپس از 

فرض عدم  درنتیجه. در تولید کاالهاي صادراتی را دارند گذاري سرمایهبود که منابع داخلی قابلیت 
تـرین انتقادهـاي وارد بـر     امـا یکـی از مهـم   ؛ و محدودیت ارزي غیرواقعـی اسـت   انداز پسجانشینی 

و ارز  انـداز  پـس جـدا از دو شـکاف    خـارجی  هـاي  وامالگوي رشد دو شکافه این بود که دریافـت  
بنـابراین  . خارجی ممکن است به علت از بین بردن شکاف مالی دولت و رفع کسـري بودجـه باشـد   

 Bacha (1990). سومین محدودیتی که براي رشد معرفی شد، محدودیت شکاف مالی دولـت بـود  
 شـده  گرفتـه ه در نظـر  ، ارز خارجی و کسري بودجانداز پسداد که در آن سه شکاف  ارائهمدلی را 

تواند سـه شـکاف یادشـده را پـر کـرده و در مسـیر        اقتصاد توسط منابع خارجی می وي ازنظر. است
  .رشد قرار بگیرد

  
  فرضیه برجستگی 4- 2-2

، گـذارد  مـی که بدهی خارجی از طریق آن بر رشد اقتصادي اثر  هایی کانال ترین اصلییکی از  
 به زمانی اشـاره دارد  برجستگی بدهی. )Krugman, 1988; Sachs, 1989( است 1رجستگی بدهیب

معینـی باشـد، در ایـن صـورت باعـث کـاهش رشـد اقتصـادي          ازحـد  بـیش ه رشد بدهی خارجی ک

________________________________________________________________ 

1- Debt overhang 
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 انتظـار دارنـد  گـذاران   است زیرا سـرمایه  گذاري سرمایهبدهی بزرگ، مانعی براي  بار یک. گردد می
  .جی کاهش یابدطلبکاران خار واسطه به، شان گذاري سرمایهکه بازدهی 

  
  کسري بودجه و رشد اقتصادي 2-3

دیدگاه سـنتی و دیـدگاه   . در مورد اثرات اقتصادي کسري بودجه دو دیدگاه عمده وجـود دارد
دیـدگاه سـنتی کـه     ازنظـر طرفـداران  طرفداران دیـدگاه سـنتی   . طرفداران نظریه برابري ریکاردویی

هـا باعـث    کـاهش مالیـات  . دانان کالسـیک اسـت  اقتصادبسیاري از اقتصاددانان ازجملـه  تأییدمورد 
افزایش مصرف جـاري خواهـد شـد، بـاال رفـتن مصرف بر سیستم اقتصادي اثر خواهد گذاشـت و  

شود؛ بنابراین سطح تولید و اشـتغال   مدت افزایش مصرف موجـب افزایش تقاضاي کل میدر کوتاه
ودجه بر این بـاور اسـت کـه کــاهش  دیـدگاه مرسـوم نئوکالسیک در مورد کسري ب. شود زیاد می

بخـش خصوصـی متنـاظر بــا کســري بودجــه     انداز پس. شود مصرف منجر می مالیـات بـه افـزایش
 کننـدگان  مصـرف دلیل منطقی افـزایش تقاضــاي  . یابدملی کاهش می انداز پسیابد و افـزایش نمی

بعــدي منتقـل    هـاي  نسـل شـود و مالیـات را بـه    این است که وقتی سیاست کسري بودجه اعمال می
کـه   کننـد  مـی احســاس  ) که در یـک دوره زمـانی محـدود قـرار دارنــد ( کنندگان مصرفکند،  می

؛ زیرا نئوکالسیکها بـراي  دهند میبنابراین مصرف خـود را افـزایش  ،است یافته افزایش ها آنثروت 
 کننـدگان  مصرفـی از قبیـل محدود بودن عمر آثار اقتصـادي کسـري بودجـه فروض وتحلیل تجزیه

 بهینـه بـین   حـل  راهیـک   بـر اسـاس  براي مصـرف در طـول زنـدگی   کنندگان مصرف ریزي برنامهو 
هــا اســتدالالت    کینــزین . گیرنـد را در نظر مـی اي که امکان قرض گرفتن وجود داشته باشـددوره

ي منابع تولید در سـطح اشـتغال کامـل و کوتــاه     کارگیرخـود را بـر پایـه دو فـرض امکـان عـدم به
فـرض دوم  . انـد ی کـه دچار محدودیت نقدینگی هستند، مطـرح نمـوده  کنندگان مصرفنگـر بـودن 

بسیار حسـاس  تصرف قابلایـن نکته است که مصرف نسبت به تغییرات درآمد  کننده بیانها  کینزین
اد اسـت و سیاسـت کســري بودجــه باعــث      نگـر زیـ  میـل نهایی به مصرف در افـراد کوتـاه  . اسـت

تقاضــاي   توانـد  میکه  شود، زیرا افراد کسري بودجه را همچون ثروت خالص افـزایش مصرف می
هـا کسـري بودجـه علیرغــم ایـن       بنابراین از دیدگاه کینـزین ؛ گیرند می در نظرکل را افزایش دهد، 

. رونق و رشـد کلـی اقتصاد گـردد  شود، ممکن است سبب حقیقت که باعث باال رفتن نرخ بهره می
گـذاري خصوصـی   کـل سرمایه وري بهرهسـبب  تواند میگذاري دولتی باالتر از سوي دیگر سرمایه
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بنـابراین از دیـدگاه   ؛ خصوصــی را فـراهم سـازد    گـذاري  سـرمایه شده و درنتیجــه زمینــه افــزایش    
گـذاري و همچنــین   سـرمایه  باعث افــزایش در مصـرف و   تواند میها کسري بودجه دولت  کینزین

 .)Jafari Samimi  et al., 2007(شـود افـزایش تقاضـاي کـل 
 1دیدگاه دیگر در مورد کسري بودجه، نظریه ریکاردینها اسـت کـه بــه برابــري ریکــاردویی     

رابـرت   مطـرح و درنهایـت توســط  2بار توسـط دیویـد ریکـاردو این نظریه نخستین. معروف است
دو فــرض انتظــارات عقالیــی مبنــی بــر اینکــه خانوارهـا         بـر اسـاس  این نظریه . شدتکمیل  3بارو

. باشـد، شکل گرفته است هستند و فرض افق دید خانوارها که تا زمـان وضـع مالیـات مـی نگر آینده
کسـري بودجـه از طریــق اسـتقراض در آینـده مجبـور      تأمینهـا و  چون دولـت بـا کـاهش مالیـات

هـا را افزایش دهد، بنابراین دیـدگاه،   مالیـات ها آنهاي خود و بهره براي بازپرداخت بدهیشود  می
کـاهش   درنتیجـه کـه افزایش در قرضه دولـت   اند دریافتهریکاردو معتقد است که مـردم بـه تجربـه 

بـراي فـراهم    کننـدگان  مصـرف این . کند ها در زمان حال یک درآمد موقـت نصـیب فرد می مالیات
 انـداز  پـس دنبـال افـزایش قرضـه دولـت، بیشـتر       کردن امکان پرداخـت مالیـات بیشـتر در آینـده بـه 

و  هـا  خـانواده هــاي مــردم، وام و اعتبارهـاي بیشـتري را در اختیـار      انداز پـس و افزایش در  کنند می
 انداز پسدولت، با افزایش وسیله  افزایش تقاضاي وام به درنتیجه. دهـد اقتصادي قـرار مـی هاي بنگاه

هـا، درآمـد دائمـی ایجـاد      کنـد و کـاهش در مالیـات    شود؛ بنـابراین نـرخ بهـره تغییـر نمـی   خنثی می
دهنــد تــا از    و مصرف خـود را تغییـر نمـی    کنند می انداز پسکند و خانوارها درآمـد موقـت را  نمی

وجـود آمـدن    هـاي جـاري باعـث بـه     تي مالیاتی آینده را که کاهش مالیاها بدهی، انداز پسبابـت 
هــاي   باید بـا افـزایش مالیــات    بنابراین هرگونه کاهش مالیات فعلی می؛ شده اسـت، بپردازنـد ها آن

بخـش عمـومی را    انـداز  پـس خصوصـی، کـاهش    انـداز  پسآینـده مطابقـت داشـته باشد و افزایش 
مانــد؛ بنــابراین    بدون تغییر بـاقی مـی   نرخ بهره درنتیجهملی و  انداز پس. کامالً جبـران خواهـد کرد

، اثــرات کــاهش مالیــات    دیگـر  عبـارت  به. بخش خصوصی بدون تغییر خواهد ماند گذاري سرمایه
بخـش خصوصـی شـده و بـا توجــه بــه    انداز پسناشـی از کسري بودجه سبب افزایش متناسب در 

________________________________________________________________ 

1- Ricardian Equivalence 
2- David Ricardo 
3- Robert Barro 
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ـــوي   ـــرف از سـ ـــودن مصـ ـــی بـ ــرفمنطقـ ــدگان مص ــرو  کنن ـــی  گ در نظ ـــد دائمـ ـــرفتن درآمـ ـ
ریکـاردو بـر ایــن عقیـده   . کنـد ملی، نرخ بهره تغییر نمی انداز پسدر  تغییر عدم، با کنندگان مصرف

بایـد در زمـان    هرحـال  بههاي دولت بوده کـه بود که افزایش کسري بودجه، ناشی از افزایش هزینه
ه از سیاسـت کســري بودجـه ناشـی شـده     هـا کـ بنابراین کاهش مالیـات؛ حال یا بعداً پرداخت شود

نـدارد و از ایـن طریـق ســایر متغیرهـاي اقتصـادي ازجملـه      انداز پساست، هیچ اثري بر مصـرف و 
طرفداران دیدگاه سـنتی معتقدنـد کـه     که درحالیگـذارد؛  رشد اقتصـادي را بـدون تغییـر بـاقی مـی

هاي جاري کـه سـبب کسـري بودجـه      مالیات کـه کـاهش نمایند میچنـین تصـور  کنندگان مصرف
، نزدیـک کنندگان مصرفدهد؛ اما  را افزایش می ها آنشـود، درآمـد  می تأمینشده و از طریق وام 

 وتحلیـل  تجزیـه آن را  درسـتی  بـه کامل درك نکـرده و   طور بهبین هستند و مفهوم کسري بودجه را 
اثـرات چنـدان    هـا  آننده بر میزان مصرف جاري هاي آی ؛ زیـرا بـر ایـن باورنـد کـه مالیاتکنند نمی

کاهش و از ایـن   ها آن انداز پسدهند و درنتیجه  بنـابراین مصـرف خود را افزایش می. زیادي نـدارد
نکتـه دیگـري کــه طرفــداران دیــدگاه نظریــه       . طریق بـر رشــد اقتصــادي اثـر خواهـد گذاشـت     

کننــدگان  دیت اخذ وام اسـت کـه بـراي مصـرف    ، مسئله محدوکنند میریکـاردویی بـه آن اشـاره 
از دیـــدگاه . دهـــد امــا دیــدگاه ســنتی، ایــن مســـئله را مهـــم جلـــوه مـــی؛ اهمیـــت زیـــادي نـــدارد

کنندگان اهمیـت زیـادي نداشــته باشــد   ریکـاردویی اگـر مسـئله محدودیت اخذ وام براي مصرف
بــا احتمــال بیشــتري     کنندگان مصرفـورت و فرضـیه درآمـد دائمی داراي اعتبار باشد، در آن ص

اسـت، خواهنـد بـود و  شده وضعهاي دولت هاي آینده که براي بازپرداخت بدهی در انتظـار مالیات
 تـأثیر مصرف جاري خود را تغییر نخواهند داد و از این طریـق ســایر متغیرهــاي اقتصــادي تحــت      

  .)Mankiw, 2004(گیرند قرار نمی
، مسـئله  کنند میکه طرفداران نظریه ریکـاردو در مـورد کسـري بودجـه مطـرح  ايآخرین نکته

کنـد کـه چـون     دیــدگاه ریکــاردو، چنــین اسـتدالل مـی      تأییدبا  رابرت بارو. آینده است هاي نسل
را بـازیگران مسـتقل صـحنه     هـا  آنهاي نسل کنونی هستند، پـس نباید آینده فرزندان و نوه هاي نسل

حساب آورد؛ بلکه فرض مسلم ایـن است که نسل کنونی به نسـل آینـده اهمیـت داده و    اقتصادي به
هـا همانـا هـدایایی اسـت کـه       دوستی در روابط متقابل بین نسل دلیـل ایـن نوع. کند میبه آنان توجه 

بنابراین هرگونه کاهش در مالیـات فعلـی   ؛ گذارند صورت ارث براي فرزندان خود باقی میمردم به
نرخ بهــره بــدون تغییــر بـاقی      ترتیب این بههاي آینده مطابقت داشته باشد و  ـا افزایش مالیاتبایـد ب
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البته دیدگاه ریکاردو به این معنی نیست کـه همـه تغییـرات مـالی بــر متغیرهـاي اقتصـادي    . ماند می
یقـین بـر میـزان     اثرند؛ بلکه اگر سیاست مالی بر خریدهاي حال و آینده دولت اثر داشته باشد، بهبی

و از ایـن طریــق بـر سـایر متغیرهـاي اقتصـادي اثـر خواهـد          مثبـت  تـأثیر  کننـدگان  مصـرف مصرف 
باعـث  ) هـا  نـه کـاهش در مالیـات   (خریـدهاي دولـت    بایـد توجـه داشـت کـه کـاهش در. گذاشت

دهـد،   اگر دولـت اعالم کند که خریدهاي خـود را در آینـده کـاهش مـی    . شود افزایش مصرف می
هـاي کنـونی هـیچ تغییـري داده      شود کـه مصـرف امروز باالتر رود؛ حتی اگـر در مالیـات   ث میباع

  . (Barro, 1974)یابدها کاهش می نشـود؛ زیـرا ایـن به آن مفهوم است که در آینده مالیات
 

  صادرات و رشد اقتصادي 2-4
تـوان   مـی صادرات و رشد اقتصـادي  ارتباط بین درزمینۀ موجود  هاي تئوريبا مروري اجمالی بر 

گروهـی از محققـان   دربردارنـدة  اولین گـروه  . را به دو گروه عمده تقسیم کرد ها تئوريو  ها همطالع
عقالیی در راستاي اثبات این فرضـیه کـه    هاي تئورياست که در مطالعات خود به دنبال دستیابی به 

. هسـتند  1رشـد  بـه  ي صـادرات منجـر  ضـیه گردد یا به عبارتی فر صادرات منجر به رشد اقتصادي می
ایـن توانـایی بـالقوه اسـت کـه بتوانـد عوامـل خـارجی مثبتـی در سـایر            دربردارنـده خش صادرات ب

مـدیریتی کـارا و    هـاي  سـبک به کمـک دسـتیابی بـه     مکانیسم اقتصادي ایجاد نماید، این هاي بخش
ایش تقاضـا بـراي صـادرات    افز. )Feder, 1983(شود  تولیدي مدرن محقق می هاي تکنیکهمچنین 

را براي تخصصی شـدن در یــک بخــش صــادراتی، اقتــصادهاي انـدازه و تخصـیص         هایی انگیزه
غیرتجاري با کارایی کمتر به بخش تجاري صادرات بـا کـارایی بـاالتر را   هاي بخشمجدد منابع از 

طور ویژه، اســتدالل   هب. گردد و رشد تولید می وري بهرهمنجر به افزایش  درنهایتکه  شود منجر می
دهــد و همچنــین    پیــشرفته را افــزایش مــی    هـاي  تکنولـوژي شده که صادرات باالتر، دسـتیابی بـه   

ي اقتــصادي  هـا  فعالیـت مـدیریتی و   هـاي  تکنیـک هـا، یادگیري بر اساس آموزش و تجربـه،   مهارت
ــه        ــوط بـ ــکالت مربـ ــل مشـ ــه حـ ــرده و بـ ـــشویق کـ ـــارآفرین را تـ ــی  ارزکـ ــک مـ ــد کمـ   کنـ

 )Reppas & chirstopoulos, 2005( .  توسعه صادرات و گسترش تولید کاالهاي صادراتی باعـث

________________________________________________________________ 

1- Export-Led Growth 
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گـردد   مـی  1شـدن مقیـاس تولیـد    تـر  بـزرگ وري تولیـد از طریـق اثـرات ناشـی از     افـزایش در بهـره  
)Helpman & Krugman, 1986( . شود کـه تـوان رقابـت     رشد صادرات کشور باعث میهمچنین

 یابد کـه ایـن خـود باعـث افـزایش کـارایی تولیدکننـدگان داخلـی و         زایشتولیدکنندگان داخلی اف
 نیسـت  شـود و نتیجـه ایـن امـر چیـزي جـز رشـد اقتصـادي بـاالتر          شکوفایی کارآفرینان داخلی می

)Makki & Somwaru, 2004(. 
ي بـین رشـد اقتصـادي و صـادرات در     ا شواهد تجربـی و نظـري داللـت بـر آن دارد کـه رابطـه      

، دیگـر  عبـارتی  به. هاي هر کشور متفاوت است و با توجه به شرایط و زیرساختکشورهاي مختلف 
با رابطه بـین ایـن دو    يا عمدهتفاوت  یافته توسعهاقتصادي در کشورهاي صادرات و رشد  بین رابطه

به ایـن نتیجــه   2پربیش. )Grossman & Helpman, 1992(دارد  توسعه درحالمتغیر در کشورهاي 
پایـدار باشـد و دلیـل آن را هـم بـدتر       توانـد  میرشد اقتصادي ن -فرضیه صادراته رسـیده اسـت ک

. کنـد  مـی بیـان   یافتـه  توسـعه شـدن نـرخ مبادلـه و تقاضـاي ناکارا بـراي تولیـدات کشـورهاي کمتـر     
که فاکتورهاي دیگري سـبب   کنند میرشـد اقتصادي استدالل  -همچنین مخالفین نظریـه صـادرات

 & Reppas(اهمیــت بیشـتري نسـبت بـه صــادرات دارنــد        مراتـب  بهد کـه شـو رشد اقتصادي می

chirstopoulos, 2005(.  
  

  شده انجام بر مطالعاتمـروري  2-5
  مطالعات خارجی 1- 2-5

Griffin & Enos (1970)  بـه   توسـعه  درحالکشور  32بر اساس مطالعات آماري خود در مورد
ــیده  ــه رس ــن نتیج ــا  ای ــه تنه ــد ک ــد از  25ان ــککدرص ــاي م ــد و    ه ــزایش تولی ــب اف ــارجی موج خ

. درصـد دیگـر بـراي مخـارج مصـرفی صـرف شـده اسـت         75 کـه  درحـالی ها شـده،  گذاري سرمایه
 Papanek. شـود  هاي داخلـی مـی  انـداز  پـس خارجی تنها سبب کـاهش حجـم    هاي کمک، درنتیجه
در و رشـد   انـداز  پـس خصوصـی خـارجی،    گـذاري  سـرمایه بـا عنـوان کمـک،     اي مقالهدر  (1973)

و  1950زمانی دهـه   صورت بین کشوري و براي دوره همطالعه خود را ب یافته توسعهکشورهاي کمتر 
________________________________________________________________ 

1- Economics of scale 
2- Perbisch 
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هاي خـود بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه کمـک خـارجی بـا           وي در بررسی. به انجام رسانید 1960دهه 
کشور آسیایی و حاشیه دریاي مدیترانـه   31بر رشد اقتصادي  داري معنی تأثیر 47/0و  46/0 ضرایب

و خـالص   بلندمـدت  هـاي  اسـتقراض صورت مجموع  ههایی را بدر این مقاله وي کمک. داشته است
در یـک مطالعـه بـین     Voivodas (1974). کنـد  دولـت تعریـف مـی    وسـیله  بهانتقاالت دریافت شده 

 Dacy (1975). اسـت  معنـی  بیرشد اقتصادي  خارجی و هاي کمککشوري دریافت که رابطه بین 

مثبــت  تـأثیر ، نشــان داد کـه  Griffin & Enos (1970)وسـیله مطالعــه تجربـی؛ در تائیـد نظریــه     هبـ 
. اسـت  انـداز  پـس  خارجی بر هاي کمکمثبت  تأثیرخارجی بر رشد اقتصادي همگام با هاي  کمک

Stoneman (1975)       انـداز  پـس خـارجی و   هـاي  ککمـ در مطالعات خود بـا ایـن نتیجـه رسـید کـه 
 & Dowling .بـر رشـد اقتصــادي خواهنـد گذاشــت    داري معنــیمثبـت و   تــأثیرناخـالص داخلـی   

Hiemenz (1982)  دار معنـی خـارجی بـر رشـد اقتصـادي مثبـت و       هـاي  کمک تأثیرنشان دادند که 
خـارجی   هـاي  کمـک بر رشـد اقتصـادي بیشـتر از     انداز پس تأثیردریافت که  Singh (1985). است
دار خارجی معکوس و معنی هاي کمکنشان داند که رابطه رشد با  Mosley et al., (1987). است
در یـک بررسـی بـین کشـوري بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه رابطـه            Levy (1988) کـه  درحـالی . است

  .و رشد اقتصادي در آفریقا مثبت بوده است گذاري سرمایهخارجی با  هاي کمک
Fry (1984) نشـان داد   توسـعه  درحـال بدهی خارجی بر رشد اقتصادي کشورهاي  تأثیر بامطالعه

وي در ادامه تحقیق خود به ایـن  . که رابطه معکوس بین رشد اقتصادي و بدهی خارجی وجود دارد
نیز  Ramamurthi (1992). گذاري منفی بوده استبدهی خارجی بر سرمایه تأثیررسد که نتیجه می

 داري معنـی  طـور  بـه بدهی خارجی بر رشد اقتصادي  تأثیرتیجه رسید که خود به این ن هاي در تحقیق
بدهی خارجی بر رشـد اقتصـادي کشـورهاي جنـوب      تأثیر بامطالعه Lyoha (1999) .استمعکوس 

 هـاي  انگیـزه توانـد   نشان داد که بازپرداخت بدهی خارجی می 1970- 1994آفریقا، در سري زمانی 
 Were. سـازد  و رشـد اقتصـادي در ایـن کشـورها فـراهم مـی       ريگـذا  سرمایهبسیاري را براي جبران 

-95دورة بـدهی خـارجی بـر رشـد اقتصـادي در کنیـا بـراي         تأثیرتحت عنوان  اي مقالهدر  (2001)
 گـذاري  سـرمایه به ایـن نتیجـه رسـید کـه تـراکم بـدهی خـارجی بـر روي رشـد اقتصـادي و            1970

کشـور   59پانـل مربـوط بـه     هـاي  دادهبـا اسـتفاده از    schclarek (2004). منفی دارد تأثیرخصوصی 
، به بررسی رابطه بدهی خـارجی بـر   1970-2002کشور صنعتی در فاصله زمانی  24و  توسعه درحال

در کشــورهاي  تــر پــاییندهــد، بــدهی خــارجی  ایــن پــژوهش نشــان مــی. رشــد اقتصــادي پرداخــت
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داري بـین بـدهی    معنـی  رابطـه  کـه  درحـالی . گـردد  منجر به رشد اقتصـادي بـاالتر مـی    توسعه درحال
تـأثیر بـدهی    Presbitero (2005) .خارجی و رشـد اقتصـادي در کشـورهاي صـنعتی وجـود نـدارد      

ترکیبـی   هاي دادهاین مطالعه با استفاده از . کشور فقیر را بررسی کرد 152خارجی بر رشد اقتصادي 
د اقتصـادي را تصـدیق   ، رابطه خطی منفـی بـین بـدهی خـارجی و رشـ     1977-2005در دوره زمانی 

 122ترکیبی  هاي داده، به بررسی اثر بدهی خارجی بر نرخ رشد اقتصادي با Hepp (2005). کند می
او به این نتیجه رسید که کاهش بـدهی  . پرداخت 2001ـ   1970در دوره زمانی  توسعه درحالکشور 

تـأثیر مثبــت و   نیســتند، (HIPC) در کشـورهایی کــه در گـروه کشــورهاي بسـیار فقیــر و بـدهکار    
این در حالی است کـه کـاهش بـدهی در کشـورهایی کـه       گذارد میبر رشد اقتصادي  توجهی قابل

 رابطۀ بلندمدتیک ۀ در مقالHameed et al.,  (2008). دعضو گروه فوق نیستند، تأثیر ناچیزي دار
ایـن مطالعـه   . کردنـد  وتحلیل تجزیهرا بین بدهی خارجی و رشد اقتصادي در پاکستان  مدت کوتاهو 

تولید ناخالص داخلی، بـدهی خـارجی و سـرمایه مـالی را روي رشـد اقتصـادي کشـور         پویاي تأثیر
کـار و   وري بهـره منفـی روي   تـأثیر دهد که بار بدهی خـارجی یـک    نتایج نشان می. کند بررسی می

د کـه  دهـ  همچنین نتایج ایـن تحقیـق نشـان مـی    . با رشد اقتصادي مغایر است درنتیجهسرمایه دارد و 
 تـأثیر  بلندمـدت روي رشد اقتصادي در  درنتیجهنسبت بدهی خارجی روي تولید ناخالص داخلی و 

 Safia. دهـد  منفی دارد که ایـن هـم توانـایی کشـور را در اسـتفاده از بـدهی خـارجی کـاهش مـی         

Shabbir (2008) 2003هـاي  براي دوره توسعه درحالکشور  24هاي خود با کمک دادهۀ در مقال-
ایـن   هـاي  یافتـه . بین بدهی خـارجی و رشـد اقتصـادي را کشـف کنـد     ۀ کند تا رابطسعی می، 1976

مطالعه با هردوي تئوري فشار بدهی و اظهارات فرضیه محـدودیت قابلیـت تبـدیل بـه پـول سـازگار       
مغایر دارد و سـطح بـاالي بـدهی خـارجی      تأثیراست که در آن بدهی خارجی روي رشد اقتصادي 

 اقتصـادي  رشـد  بـر  بودجـه  کسـري  اثـر  مطالعـه  بـه  Keho (2010) .شـود  مـی  1ايباعث اثـر تخلیـه  

 علیـت  آزمـون  از اسـتفاده  با 1980-2005 دوره طی پولی اتحادیه و عضو آفریقا غرب کشورهاي

 رشـد  و بودجه کسري بین ،دهد می نشان تحقیق این هاي یافته. پرداخت 2و یاماموتو تودا گرنجري

بودجـه   کسـري  امـا  ندارد، وجود معناداري ارتباط توگو و سنگال ،عاج ساحل اقتصادي کشورهاي
________________________________________________________________ 

1- Crowding Out 
2- Toda and Yamamoto 
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 .اسـت  شـده  بورکینافاسـو  و مـالی  نیجـر،  بنـین،  کشـورهاي  اقتصـادي  رشـد  بـر  منفـی  اثـر  باعـث 
Ogummuyiwa (2011) آیـا  کـه  اسـت  پرسـش  ایـن  بـراي  پاسـخی  یـافتن  دنبـال  به اي مطالعه در 

 یـا خیـر؟   است شده 1970-2007 دوره طی نیجریه اقتصادي رشد تسریع باعث خارجی هاي بدهی

 گرنجـري،  آزمون علیت مانند اقتصادسنجی مختلف هاي تکنیک از استفاده با تحقیق این هاي یافته

 رابطـه  نبـود  از حـاکی  (VECM) برداري خطاي تصحیح الگوي و وهانسونی هم انباشتگی آزمون

 رشـد  بـر  خـارجی  هـاي  بدهی ناچیز و ضعیف اثر و اقتصادي رشد و خارجی هاي بدهی بین علیت

 و مـدت  کوتـاه  تـأثیر  به بررسی، Nawaz, Qureshi & Awan (2012) .است کشور این اقتصادي
. پرداختنـد  1980-2010زمـانی   دوره طـی  پاکسـتان  اقتصـادي  رشد بر خارجی هايبدهی بلندمدت

 دهنده نشان گرنجري علیت آزمون و یوهانسون یانباشتگهم  آزمون از استفاده با این تحقیق نتایج

 در همچنـین . اسـت  اقتصـادي  رشـد  و خـارجی  هـاي  بـدهی  بـین  بلندمـدت  رابطـه تعـادلی   وجـود 

 Ramazan .دارد وجـود  دوطرفـه  علیت رابطه اقتصادي رشد و خارجی هاي بدهیبین  مدت کوتاه

& Eatzaz (2014)  دوره طی  را پاکستان در ياقتصاد رشد بر یخارج یبده تأثیر وتحلیل تجزیهبه
 کـه  دهـد  مـی  نشـان  جینتـا . ررسی کردنـد ب ARDL یانباشتگ هم کردیرواستفاده از  با 2009-1970

 در یحتـ  ای و یابد کاهشتواند  می سوء اثر نیا اما دارد،اقتصادي رشد  بر یمنف تأثیر یخارج یبده
 Dogan & Bilgili. شـود  معکـوس   حیصـح  و درسـت  ياقتصـاد  کالن هاي سیاست وجود صورت
در . کنـد  اعـالم مـی   یعمـوم  بودجـه  يکسر یمال تأمینرا  یخارج یبده يبرا عمده لیدل ،(2014)

 تـا  1974 دوره يبـرا ترکیـه   یخـارج  رشـد  و یبـده  يرهـا یمتغ نیبـ  رابطه یبررسخود براي  طالعهم
 رابطـه  ،وتحلیـل  تجزیـه  در. اسـتفاده کردنـد   وتحلیل تجزیهبراي  نگیچیسوئ مارکوف مدل از 2009

 موردبررسـی  یخصوصـ  و یدولتـ  یخـارج  هـاي  وام گرفتن نظر دربا  یخارج استقراض و رشد نیب
 يرهـا یمتغ ره،یـ متغ چنـد  ایپو نگیچیسوئ مارکوف مدل از حاصل جینتا به توجه با. است قرارگرفته

اقتصـادي داشـته    رشـد  بر مثبت تأثیررود  انتظار می یانسان هیسرما و گذاري سرمایه مانند یاصل رشد
 ایـ و  یدولتـ  یخـارج  اسـتقراض  اوالً ؛کـرد  خالصـه  ریـ ز شـرح  بـه  تـوان  مـی مقالـه را   ها یافته. باشد

 توسـعه  و رشـد  در دولتـی  اسـتقراض  یمنفـ  تأثیر ،دوما. دارداقتصادي  رشد بر یمنف تأثیر یخصوص
 ،درنهایت. است باالتر ياقتصاد توسعه و رشد بر یخصوصبخش  استقراضنسبت به تأثیر  ياقتصاد

 دنبـال  را یخطـ  ریمسـ  کیـ  ياقتصـاد  توسـعه و  اسـتقراض  يرهـا یمتغ کـه  دهـد  مـی  نشـان  ایجنت نیا
  .کنند مین
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  مطالعات داخلی 2- 2-5
Ansari (1996)  کـه در شـرایطی کـه کشـور مـازاد       کننـد  مـی با توجه به تحقیقات خود توصیه

 کنند مییه همچنین توص. نماید گیري وامجهت رفع کسري تجاري اقدام به  تواند میدارد،  انداز پس
کشـور   23سـپس  . باشـد  تـر  بـزرگ  بازپرداخـت  قدر مطلقاز  انداز پسکه در این شرایط باید مازاد 

مطالعـه،   بـر اسـاس نتـایج   . کنند میفوق بررسی  هاي توصیهرا به لحاظ عمل نمودن به  توسعه درحال
مـذکور عمـل    هـاي  توصـیه بـه   1982-90هـاي  در فاصـله سـال   موردبررسیاز کشورهاي  کدام هیچ

. مثبتـی بـر رشـد اقتصـادي ایـن کشـورها بگـذارد        تـأثیر و بدهی خـارجی نتوانسـته اسـت     اند ننموده
Thranchyan (1997)   بــدهی خــارجی بــر رشــد اقتصــادي کشــورهاي       تــأثیر جهــت بررســی

و الگـوي سـري زمـانی    ) 1985-93(منتخـب  کشور  35، دو الگوي بین کشوري براي توسعه درحال
نتـایج حاصـله بیـانگر ایـن مطلـب بـود کـه بـدهی         . قراردادنـد  موردمطالعـه ، )1359-72( رانیابراي 

ناخالص داخلـی آنـان    گذاري سرمایهمنفی که بر  تأثیر، با توجه به توسعه درحالخارجی کشورهاي 
بـا اسـتفاده از    Zeinalzadeh (1998) .گذاشته اسـت، رابطـه منفـی بـا رشـد اقتصـادي داشـته اسـت        

براي ایران دریافتند کـه بـدهی    1359-75ة روش تحلیل رگرسیون در دور هاي بار بدهی وشاخص
کشورهاي بدهکار جهان قرار ندارد  بندي ردهدر  شده تعیینخارجی ایران، با توجه به استانداردهاي 

و نتایج حاصل از مطالعات رگرسیون بیانگر این مطلب است که بدهی خارجی ایـران، بـا توجـه بـه     
گذاشـته اسـت، رابطـه منفـی بـا رشـد        انـداز  پـس گذاري ناخالص داخلی و مایهمنفی که بر سر تأثیر

در ضمن کسري بودجه دولـت و کسـري تـراز تجـاري هـر دو مسـبب بـروز        . اقتصادي داشته است
معـادالت   مبا استفاده از یک مدل سیسـت  Quli Begloo (1999). اندهاي خارجی در ایران بودهبدي

 تـأمین هـاي  هـر یـک از روش   کـارگیري  بهنتایج حاصل از ۀ به مقایسسازي همزمان و از طریق شبیه
و  1340-75کارگیري اطالعات سـري زمـانی    هنتایج حاصل از برآورد الگو با ب. مالی پرداخته است

مثبـت و   تأثیر نمایانگر) 3SLS( یمعمولحداقل مربعات  يا مرحلهبا استفاده از روش برآوردگر سه 
وضعیت بدهی  هرقدراست که  شده مشخصها بر پایه یافته. بوده است پول روي تولیدعرضۀ ناچیز 

اهمیـت باشـد    حـائز و کـاهش نوسـانات در ذخـایر خـارجی     ) بانک مرکـزي ( یبانکدولت به نظام 
بهبـود   گـذار  سیاسـت تـر اسـت و اگـر هـدف     استفاده از اعتبارات اعطائی بخش خصوصـی مناسـب  

ا کمتـرین تغییـرات باشـد، افـزایش مالیـات و      گـذاري خصوصـی همـراه بـ    وضعیت تولید و سـرمایه 
کـاهش در نوسـانات اکثـر     کـه  هنگـامی  درمجمـوع . تـر خواهـد بـود   صادرات نفت و گـاز مناسـب  
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 .مناسـب خواهـد بـود    ها مالیاتمخارج از طریق افزایش  تأمینمتغیرهاي هدف داراي اهمیت باشد، 
Jafari Samimi et al., (2007)در را اقتصـاد کـالن   عملکـرد  و بودجـه  کسـري  بلندمدت ، رابطه 

 هـم  روش از بـا اسـتفاده   مطالعـه  این در ها آن. اند داده قرار موردمطالعه ،1357-83دوره  طی ایران

 در اقتصـادي  رشـد  بودجـه و  کسـري  بـین  کـه  رسـیدند  نتیجـه  این به یوسلیوس -یوهانسون جمعی

 عمرانـی  مخـارج  بـا  بلندمـدت در  اقتصـادي  رشد رابطه همچنین. دارد وجود منفی رابطه بلندمدت

 بررسـی  بـه  اي مطالعه در Farahbakhsh & Frzynvsh (2009) .است منفی تورم با و مثبت دولت

دوره  طـی  ترکیبـی  هـاي  داده روش بـا  اقتصـادي  رشد و جاري حسابکسري  بر بودجه کسري اثر
 از حـاکی  تحقیـق  ایـن  نتایج. پرداختند مختلف درآمدي هاي گروه با کشور 70براي  2006-1985

 درآمـد  بـا  کشـورهاي  در اقتصادي رشد و جاري حساب کسري و بودجه بین کسري که است آن

 .است برقرار پایین و متوسط درآمدهاي با کشورهاي براي ارتباط این اما ندارد، ارتباطی وجود باال
Safdari & Mehrizi (2011)، تولیـد ناخـالص   (اي به بررسی رابطـه بلندمـدت پـنج متغیـر      در مقاله

در ایـران در  ) دولتـی، بـدهی خـارجی و واردات    گـذاري  سرمایهخصوصی،  گذاري سرمایهداخلی، 
بـه ایـن    (VAR) با استفاده از آزمون خود رگرسیون برداري ها آن. پرداختند 1974-2007 هايسال

خصوصـی   گـذاري  سـرمایه تولید ناخـالص داخلـی و    نتیجه رسیدند که بدهی خارجی تأثیر منفی بر
 & Delavari .خصوصـی دارد  گـذاري  سـرمایه مثبتی با  رابطهدولتی  گذاري سرمایههمچنین، . دارد

Basir (2011)دوره  طی ایران رشد اقتصادي بر بودجه کسري و اقتصادي ثباتی بی تأثیر بررسی ، به
 بـرداري  خطـاي  تصـحیح  جمعـی و  هـم  مـدل  از آن آمـاري  تبیـین  بـراي  و پرداختنـد  85-1352

(VECM) در اقتصـادي  رشـد  بـر  بودجـه  کسـري  تـأثیر  داد، نشان تحقیق هاي یافته. کردند استفاده 

بـا  ، Molayi & Golkhandan (2014) .اسـت  بـوده  معنـادار  و منفـی  بلندمـدت  و مـدت  کوتـاه 
ــه ــم  بـ ــارگیري روش هـ ــتگی کـ ــونی انباشـ ــلیوس    وهانسـ ــاي    و 1ـ یوسـ ــحیح خطـ ــدل تصـ مـ

هاي خـارجی و رشـد    مدت بین بدهی به بررسی تجربی رابطه بلندمدت و کوتاه )VECM( 2برداري
نتــایج حــاکی از آن اســت کــه اثــر . انــد پرداختــه) 1359-1390(اقتصــادي ایــران طــی دوره زمــانی 

 .مـدت منفـی و معنـادار اسـت     هاي خـارجی بـر رشـد اقتصـادي ایـران در بلندمـدت و کوتـاه        بدهی
________________________________________________________________ 

1- Johansen and Juselius 
2- Vector Error Correction Model 
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کسـري بودجـه بایـد در جهـت      تـأمین رو، استفاده صحیح از استقراض خارجی و دیگر منـابع   ازاین
موقـع دیـون    همچنین توانـایی پرداخـت بـه   . هاي با بازدهی باال باشد گذاري افزایش اشتغال و سرمایه
  .مثبت بر رشد اقتصادي در بلندمدت است تأثیرخارجی و داخلی داراي 

  
 پژوهش روش

 مدلتصریح  3-1
هـاي خـارجی و کسـري بودجـه بـر روي رشـد        بـدهی  ریتـأث در این تحقیق بدنبال تعیـین میـزان   

 Jayaraman & Lau (2009)بـدین منظـور از مـدل    . اقتصادي کشـورهاي در حـال توسـعه هسـتیم    
هاي خارجی و کسـري بودجـه بعنـوان متغیرهـاي اصـلی و صـادرات و       که بدهی استفاده شده است

  . اند شدهرشد اقتصادي با یک وقفه به عنوان متغیرهاي کنترلی به مدل اضافه 
푅퐺퐷푃 	= 	 훼 푅퐺퐷푃 	+ 	훼 퐸퐷 	+ 훼 퐸푋푃 + 훼 퐵퐷 	+ 	 휀 			   )1                   (    

هـاي خـارجی    بـدهی  ED شاخص عددي، صورت بهلید واقعی بیانگر تو RGDPدر این معادله، 
 یواقعــکســري بودجــه  GDP%( ،BD( یواقعــصــادرات کــاال و خــدمات  EXP، )%GDP( یواقعــ

)GDP% ( وε  براي واقعی کردن متغیرهاي اسمی از شـاخص  . دهدخطاي تصادفی را نشان میجملۀ
هاي خـارجی   بدهی جاي بههمچنین در مدل دیگري . استفاده شده است (CPI) کننده مصرفقیمت 
براي تخمین مدل . استفاده شده است EDLو بلندمدت  EDS مدت کوتاهخارجی  هاي بدهیکل از 

. اسـتفاده شــده اســت  2003- 2013ة بــراي دور توســعه درحـال کشــور  90در دســترس  هـاي  دادهاز 
 کننده مصرفقیمتی  و شاخص بدهی خارجی و رشد اقتصادي، صادرات و کسري بودجه هاي داده

الزم به ذکر اسـت کـه بـا توجـه بـه عـدم وجـود        . اند شدهاستخراج ) WDI-2014( یجهاناز بانک 
استفاده شده اسـت   1کشور 90از اطالعات  صرفاً، توسعه درحالاطالعات کافی برخی از کشورهاي 

________________________________________________________________ 

 -نیهرزگـو  و یبوسـن  -يویـ بول -بوتـان  -نیبنـ  – زیـ بل -بالروس -بنگالدش -جانیآذربا -ارمنستان -آنگوال -ریالجزا -یآلبان -افغانستان -1
جمهوري  -کنگوجمهوري دموکرات  -ایکلمب -يمرکز يقایآفر يجمهور -کامبوج -کیپ ورد -نافاسویبورک -بلغارستان -لیبرز -بوتسوانا

 -گرانـادا  -غنـا  -گرجسـتان  -ایـ گامب -یجـ یف -یوپیـ ات -السـالوادور  -مصر -کنینیدوم يجمهور -کنینیدوم -عاج ساحل -کایکاستار -کنگو
 -زسـتان یقرق يجمهـور  -ایـ کن -قزاقسـتان  -اردن -کایجامائ -رانیا یاسالم يجمهور -ياندونز -هندوستان -مجارستان -هندوراس -گواتماال

 -نپـال  -کیـ موزامب -مـراکش  -مغولسـتان  -مولدووا -سیمور -یمال -ویمالد -يمالز -ماداگاسکار -هیمقدون -ایبریل -لسوتو -یلتون -الئوس
 -شـل یس -صربسـتان  -سنگال -پیپرنس و سائوتومه -ساموآ -روآندا -یرومان -نیپیلیف -پرو -پاراگوئه -پاکستان -هیجرین -جرین -کاراگوئهین
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  .باشند می توسعه درحالجزء کشورهاي ) IMF(پول  المللی بینصندوق  يبند طبقهکه بر اساس 
 

  روش برآورد 3-2
 هاي داده. شود استفاده می پانل هاي دادهروش ، موردمطالعه هاي دادهبه علت نوع  مطالعه این در

سازند و محققان  تخمین و نتایج نظري فراهم می هاي روشپانل، محیط بسیار مناسبی براي گسترش 
امکـان مطالعـه    هشـوند کـ   مـی  یمسـائل مقطعی سري زمانی براي بررسـی   هاي دادهقادر به استفاده از 

پـانلی، روشـی    هـاي  دادهروش . فقط مقطعی یا فقط سري زمـانی وجـود نـدارد    هاي محیطدر  ها آن
  ).Baltagi,2005(مقطعی و سري زمانی است  هاي دادهبراي تلفیق 

Baltagi (1995) در است متغیرهاي مانا نسـبت بـه   هاي پانلی قابه این نتیجه رسید که روش داده
؛ زمانی و مطالعات مقطعی این قـدرت را نداشـتند   هاي سري که درحالیمکان و زمان را لحاظ کند، 

ایـن  . دهـد است که برآوردهاي نااریب و سـازگار مـی   هاي پانلی اینبنابراین یک امتیاز روش داده
تـر، درجـه آزادي بیشـتر و کـارایی     خطـی کم  مدل همچنین، اطالعات بیشتر، تغییرپذیري بیشتر، هـم 

هاي توزیع. را نشان دهد) تطبیق یا اصطالح(هاي تعدیل پویایی تواند میکند و بهتر بیشتر را ارائه می
دهنـد ولـی   را نشان نمـی ) چندجانبهپویایی ( چندجانبهآیند تغییرات مقطعی که نسبتاً ثابت به نظر می

هـاي پـانلی   روش داده. گیـرد قـرار مـی   موردمطالعـه هاي پـانلی بهتـر   این تغییرات توسط روش داده
در مطالعـات مقطعـی و سـري زمـانی      راحتی بهاثرات یکه  گیري اندازهتوانایی بهتري در تشخیص و 

-را در مقایسه با داده يتر دهیچیپرفتار  هاي مدلدهند نیستند، دارد و اجازه می بینی پیشخاص قابل 
  .انی خاص ساخته و آزمایش نمودهاي مقطعی یا سري زم

 
  نتایج تجربی

  آزمون ریشه واحد 4-1
دیکـی   -، فیشر2شین و پسران ، ایم،1چو و نیل لوین، هاي آزمونجهت بررسی مانایی متغیرها از 

                                                                                                 
 -نیاوکرا -اوگاندا -هیترک -تونس -توگو -لندیتا -ایتانزان -کستانیتاج -نیگرناد و نسنتیو -ایلوس -النکا يسر -یجنوب يقایآفر -رالئونیس

 .ایزامب -وانواتو
1- Levin, Lin & Chu 
2- Im, Pesaran and Shin 
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 Choi و Maddala & Wu (1999) که توسط) PP( 2فلپس پرون -و فیشر) ADF( 1افتهی میتعمفولر 
ریشـه واحـد    هاي آزمون ترین مهماین چهار آزمون از . ارائه شده است، استفاده شده است (2001)

-ریشه واحـد مبتنـی بـر داده    هاي آزمونهاي مختلف در  ، ممکن است روشاستپانل  هاي دادهدر 
فرضیه صفر مبنـی بـر وجـود یـک ریشـه       ها آزموندر تمام این . هاي پانل نتایج متناقضی ارائه دهند

 .تاسواحد 
نتـایج ایـن جـدول     بـر اسـاس  . ارائه شـده اسـت  ) 1(خالصه نتایج آزمون ریشه واحد در جدول 

بـر   مبـدأ هاي خارجی و کسري بودجـه در حالـت عـرض از     توان گفت که بدهیمی طور خالصه به
همچنین در حالت عرض از . در سطح ایستا هستند PPو  LLC، IPS ،ADFاساس هر چهار آزمون 

همـه متغیرهـا در   . و روند تنها کسري بودجه بر اساس هر چهار آزمـون در سـطح ایسـتا هسـت     مبدأ
بـا   و روند بـر اسـاس هـر چهـار آزمـون،      مبدأو با عرض از  مبدأحالت در هر دو حالت با عرض از 

  .شوند میمانا  یريتفاضل گ بار یک
  

  واحد ریشه هاي آزمون نتایج: )1(جدول 
    MW(PP)  MW(ADF)  IPS  LLC  نتیجه

A: Level  
  مبدأمدل با عرض از 

- 
86/272  

)0000/0( 
56/189  

)2627/0( 
0011/0  

)5004/0(  
13/6 -  

)0000/0( RGDP 

I(0) 
86/260  

)0001/0( 
65/269  

)0000/0( 
90/3-  

)0000/0(  
35/13 -  

)0000/0( 
ED 

- 
55/211  

)0538/0( 
08/223  

)0160/0(  
67/1 -  

)0479/0( 
54/6 -  

)0000/0( EXP 

I(0) 
10/244  

)0000/0( 
40/233  

)0003/0( 
37/3-  

)0004/0( 
82/9-  

)0000/0(  BD 

 و روند مبدأمدل با عرض از 

-  
44/267  

)0000/0(  
29/237  

)0020/0(  
05/2-  

)0204/0(  
03/10  

)0000/1( RGDP 

________________________________________________________________ 

1- Augmented Dicky-Fuller 
2- Philips-Peron 
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- 
70/241  

)0015/0(  
72/189  

)2951/0(  
39/0  

)6529/0(  
48/11 -  

)0000/0( ED 

-  
35/199  

)1538/0( 
86/222  

)0164/0(  
06/2 -  

)0198/0(  
18/11 -  

)0000/0(  EXP 

I(0) 
20/300  

)0000/0(  
04/227  

)0003/0(  
76/3 -  

)0001/0( 
19/82 -  

)0000/0(  BD 

B: First differences  
  مبدأبا عرض از  مدل

I(1) 
46/613  

)0000/0(  
46/528  

)0000/0(  
56/14-  

)0000/0(  
80/22 -  

)0000/0(  RGDP 

I(1) 
70/570  

)0000/0(  
06/494  

)0000/0(  
67/13-  

)0000/0(  
10/20 -  

)0000/0(  ED 

I(1) 
52/782  

)0000/0(  
83/631  

)0000/0(  
90/17 -  

)0000/0(  
65/25-  

)0000/0(  EXP 

I(1) 
95/683  

)0000/0(  
48/510  

)0000/0(  
72/18 -  

)0000/0(  
18/65-  

)0000/0(  BD 

 و روند مبدأمدل با عرض از 

I(1) 
11/655  

)0000/0(  
85/397  

)0000/0(  
71/8-  

)0000/0(  
57/23 -  

)0000/0(  RGDP 

I(1) 
21/653  

)0000/0(  
58/433  

)0000/0(  
14/11 -  

)0000/0(  
02/23 -  

)0000/0(  ED 

I(1) 
11/704  

)0000/0(  
59/453  

)0000/0(  
22/11 -  

)0000/0(  
02/24 -  

)0000/0(  EXP 

I(1) 
11/586  

)0000/0(  
21/333  

)0000/0(  
81/4-  

)0000/0(  
21/6 -  

)0000/0(  BD 

 محاسبات تحقیق: منبع
رش یپذ عدم احتمال پرانتزداخل  ریمقاد. است قرارگرفتهمورد آزمون  N = 11، T = 90 نمونه با پنل کی در ریمتغ چهار

 χ2 عیتوز کی از استفاده با) PP- شریف( MW آزمون و) ADF-شریف( MW آزمون يبرا احتمال. دهد میرا نشان 
 .محاسبه شده است نرمال عیتوزیک  با استفاده از IPSو  LLC هاي آزمون که درحالی ،شده محاسبه

  

  انباشتگیآزمون هم 4-2
. شـوند مـدت اقتصـادي آزمـون مـی    ، وجود روابط بلنـد 1انباشتگی پنلیهاي آزمون همدر تحلیل

________________________________________________________________ 

1- Co-integration analysis 
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زمانی اقتصـادي   هاي سريبسیاري از  اگرچهانباشتگی آن است که هم وتحلیل تجزیهایده اصلی در 
 مانا ها،ترکیب خطی این متغیر بلندمدتاما ممکن است در  هستند) حاوي روندهاي تصادفی(نامانا 

  .باشند) و بدون روند تصادفی(
را آزمون و  بلندمدتکند که این رابطه تعادلی هم انباشتگی به ما کمک می هايوتحلیل تجزیه 

کـه توسـط نظریـه     هااي از متغیر ویژهباشد، مجموعه  اگر یک نظریه اقتصادي صحیح. یمبرآورد کن
تئوري اقتصادي تنهـا روابـط    عالوه به. شوندبا یکدیگر در بلندمدت مرتبط می شده مشخصمذکور 

مـدت  کوتـاه  هـاي  یـایی پوکرده و اطالعاتی در خصوص  یحتصر) مدتبلند( یکاستات صورت بهرا 
ها بودن متغیر رغم ناماناتئوري ما انتظار داریم علی اعتبار در صورت. دهدمیان متغیرها به دست نمی

، صـورت  یـن ا یـر در غ. یک ترکیب خطی استاتیک از این متغیرها مانا و بدون روند تصـادفی باشـد  
از هـم انباشـتگی    طـور گسـترده   بـه بـه همـین دلیـل    . گیـرد زیر سؤال قـرار مـی   موردنظراعتبار نظریه 

 ,Enders(اسـتفاده شـده اسـت     بلندمـدت اقتصادي و تخمین پارامترهاي  هاي نظریه منظور آزمون به

2004.(  
 1بـه روش پیشـنهادي پـدرونی    عمومـاً پـانلی   يهـا  از دادهآزمون هم انباشتگی به هنگام اسـتفاده  

هـاي یـک   بر مبناي آزمـون مانـا بـودن باقیمانـده     2گرنجر-آزمون هم انباشتگی انگل. شودانجام می
گیـرد  است صورت می I)1(یا  1 از درجهمتغیرهاي معادله رگرسیون انباشته  که هنگامیرگرسیون، 

)Gujarati, 2002( .هـا  آنهـاي  انباشته باشند پـس بایـد باقیمانـده   هم یرهااگر متغ )0(I  انباشـته از   یـا
. بـود  خواهنـد  I )1( یمانـده باقانباشـته نباشـند   دیگـر اگـر متغیرهـا هـم     از طـرف . درجه صـفر شـوند  

Pedroni (2004)  وKao (2000)  پانلی گسترش دادند يها دادهاین آزمون را براي.  
آورده شـده اسـت کـه از روش پـدرونی و کـاو بـا        3 و 2 در جدولنتایج آزمون هم انباشتگی 

نتـایج آزمـون هـم    . فرضیه صفر مبنی بر عدم هم انباشـتگی بـراي ایـن آزمـون اسـتفاده شـده اسـت       
در  اصـطالحاً گـروه اول  . است شده مشخصکه در دو گروه  تاسآماره  7انباشتگی پدرونی شامل 

؛ آمـاره  Phillips & Perron (1988)مشابه آزمـون   rhoو  vکه شامل آماره پنل  است 3حدود ابعاد

________________________________________________________________ 

1- Pedroni 
2- Engle-Granger Cointegration Test 
3- within dimension 
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. اسـت  ADFاي مشابه آزمون تـک معادلـه  ) پنل پارامتریک( ADFو ) پنل غیر پارامتریک( PPپنل 
 Im et al., (1997)میـانگین پنـل    هـاي  آزمـون ، بـا گـروه   دشـون  مـی نامیده  1گروه دوم که بین ابعاد

 ,Pham & Nguyen(اسـت   ADFو  PP و rhoآزمون گـروه   3این گروه شامل . است یسهمقا قابل

2010.(  
  

 نتایج آزمون هم انباشتگی پدرونی: )2(جدول 

 با عرض از مبدأ  با عرض از مبدأ و روند
PedroniCointegration 

P-value  آزمونآماره  P-value  آماره آزمون  
0118/0  26/2 - 9436/0 58/1- Panel v-Statistic 
0000/1 78/7 0000/1 03/5 Panel rho-Statistic 
0000/0 76/7 - 0002/0 49/3- Panel PP-Statistic 
0001/0  63/3 - 0007/0 20/3- Panel ADF-Statistic 
0000/1 74/9 0000/1 53/8 Group rho-Statistic 
0000/0 73/20 - 0000/0 76/9 - Group PP-Statistic 
0000/0 78/8- 0000/0 94/5- Group ADF-Statistic 

 محاسبات تحقیق: منبع

  
انباشتگی یا وجود در جدول مذکور هم شده ارائهنتایج  بر اساسگردد مالحظه می طور که همان

هاي خارجی، صادرات و کسري بودجه در حالـت بـا   بین تولید ملی و بدهی بلندمدترابطه تعادلی 
% 1در سـطح   ADF و PP آمـاره گـروه   و دو ADF و PP بـر اسـاس دو آمـاره پنـل     مبـدأ عرض از 

در  ADF و PP و روند بر اساس دو آماره پنـل  مبدأهمچنین در حالت با عرض از . شودپذیرفته می
. شـود پذیرفتـه مـی  % 1در سطح  ADF و PP و دو آماره گروه %5در سطح  vو آماره پنل  %1سطح 

هـاي خـارجی،   دهند کـه یـک ارتبـاط قـوي بلندمـدت بـین تولیـد ملـی و بـدهی         این نتایج نشان می
 .وجود داردصادرات و کسري بودجه 

خـارجی،   هـاي  بـدهی بـین تولیـد ملـی و     بلندمـدت انباشتگی یا وجود رابطه تعادلی همچنین هم
  .شودپذیرفته می% 5صادرات و کسري بودجه بر اساس آزمون کاو نیز در سطح 

________________________________________________________________ 

1- between dimensions 
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 نتایج آزمون هم انباشتگی کاو: )3(جدول 
Prob. t-Statistic 

ADF 0111/0  287/2 -  
40/126 Residual variance 
60/144 HAC variance 

 محاسبات تحقیق: منبع

  
  تخمین مدل 4-3

. اسـت ) GMM( افتـه ی تعمـیم  يگشـتاورها یـا   1پانـل پویـا   صورت بهدر این تحقیق روش تخمین 
 & Arellano لهیوسـ  بـه  پنل هاي دادهبا تکیه بر مدل پویاي  (GMM) یافته تعمیمروش گشتاورهاي 

Bond (1991)  وArellano & Bover (1995)  دسـته  دو از روش ایـن  در. اسـت  شـده  داده توسـعه 
 زایـی  درون مشـکل  مـذکور،  روش. شـود  مـی  اسـتفاده  3زمـانی  سـري  هـاي  داده و 2مقطعـی  هاي داده

 ریـ متغ عنـوان  بـه در این روش متغیر وابسته با یـک دوره تـأخیر   . نماید می رفع را توضیحی متغیرهاي
روابـط پویـا بـا حضـور متغیـر وابسـته وقفـه دار در میـان متغیرهـاي          . گـردد  وارد مدل مـی  یحیتوض

  .)Abrishami et al., 2006(شود  الگوسازي میتوضیحی 
برآوردیابی معمول مانند روش حداقل مربعات خطـا   يها روشیک مسئله اساسی در استفاده از 

گرها در حالت تعداد مشاهدات زیـاد و دوره زمـانی   ددرستنمایی آن است که این برآور حداکثرو 
هـاي معمـول    نین ممکن است بعضی از فرضهمچ. نلی پویا ناسازگارنداکم براي پارامترهاي مدل پ

هـاي   پس روش. خطا، برقرار نباشد هاي مؤلفهدر مدل رگرسیون مانند ناهمبستگی متغیر توضیحی و 
 چـون . کند پیشنهاد شده است عمل می ها تفاضلدیگري مانند متغیرهاي ابزاري که عموماً بر اساس 

بر اساس این متغیرها براي یک پـارامتر   دهآم دست به، در یک مدل تعداد برآوردگرهاي طورکلی به
یک روش جایگزین بـراي   عنوان به )GMM( یافته تعمیمخصوص زیاد بوده، لذا روش گشتاوري  هب

را  GMM تخمـین . )Kaji, 2007(گردد رگرسیون خطی پویاي پنلی ارائه می هاي مدلبرآوردیابی 
  .م دادانجا 1متعامد هاي انحراف و 4به دو صورت اولین اختالف توان می

________________________________________________________________ 

1- Dynamic Panel Data Model 
2- Cross- Section 
3- Time Series 
4- First Differences 
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x∗ = ∆x = x − x , 	, t = 1, … , T − 1,																												First	Differneces 

x∗ = ∆x = 0 

x = x −
1

T − 1
x

T − t
T − t + 1

/

	 , t

= 1, … , T − 2										Orthogonal	Deviations	 
 زنابـزار تخمـین   نـوان ع بـه براي رفع همبستگی متغیر وابسته با وقفه و جمله خطا، وقفه متغیرهـا  

GMM   هـاي همچنـین سـازگاري تخمـین زننـده    . رودبه کـار مـی GMM     بسـتگی بـه معتبـر بـودن ،
 & Arellanoبراي آزمـون ایـن موضـوع از آمـاره پیشـنهاد شـده توسـط        . ابزارهاي بکار رفته دارد

Bond (1991)  وArellano & Bover (1995) دارد  نـام  2سـارگان  که آزمون این شود، استفاده می
آزمون فرضـیه صـفر    نیدر ا. )Yavari, et al.2010( سنجد می را کاررفته به ابزارهاي کل اعتبار که

سـارگان کـه در    آزمـون  نتیجـه  بـه  توجـه  با. حاکی از عدم همبستگی ابزارها با اجزاي اخالل است
 برخوردار زمال اعتبار از کاررفته به ابزاري گفت متغیرهاي توان می ،ذکرشدهبراي هر مدل  4 جدول

  .شود فرض صفر مبنی بر مناسب بودن ابزارهاي بکار رفته در مدل پذیرفته می و باشند می
کل در  صورت بهخارجی  هاي بدهیدر حالت اول . در دو حالت صورت گرفته است ها تخمین

 بلندمـدت و  مـدت  کوتـاه خـارجی بـه    هـاي  بدهیدر حالت دوم  که درصورتیاست  شده گرفتهنظر 
منفـی روي رشـد    تـأثیر هاي خارجی کل و کسري بودجه  بر اساس نتایج، بدهی. است شده تفکیک

% 0,7هاي خارجی کل، رشـد اقتصـادي    با یک درصد افزایش در بدهی که طوري بهاقتصادي دارند 
% 0,035همچنین بـا یـک درصـد افـزایش در کسـري بودجـه رشـد اقتصـادي         . کند کاهش پیدا می
بـا یـک    کـه  طوري بهمثبت روي رشد اقتصادي دارد  تأثیرصادرات  که درحالی. کند کاهش پیدا می

 .کند افزایش پیدا می% 0,21رشد اقتصادي  خدمات، کاال ودرصد افزایش در صادرات 
 تـأثیر خارجی بلندمـدت   هاي بدهیمثبت ولی  تأثیر مدت کوتاهخارجی  هاي بدهیدر مدل دوم 

خــارجی  هــاي بــدهیه بــا یــک درصــد افــزایش در کــطــوريهبــ. منفــی روي رشــد اقتصــادي دارد
 هـاي  بـدهی و بـا یـک درصـد افـزایش در      کند میافزایش پیدا % 0,032، رشد اقتصادي مدت کوتاه

                                                                                                 
1- Orthogonal Deviations 
2- Sargan test 
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منفـی ولـی    تـأثیر کسـري بودجـه   . کنـد  مـی کـاهش پیـدا   % 0,12خارجی بلندمدت رشـد اقتصـادي   
مثبت روي رشد اقتصادي دارند و با یک درصـد افـزایش در کسـري بودجـه، رشـد       تأثیرصادرات 
  .کند میافزایش پیدا % 0,24کاهش و با یک درصد افزایش در صادرات % 0,005اقتصادي 

  
  توسعه درحالکشور  90براي  GMMنتایج برآورد مدل : )4(جدول 

    ها دادهکل 
 متغیر  1مدل   2مدل 

 *707/0 * 70/0 GDP(-1) 
 ----  *07/0 - ED 

 *032/0   ---- EDS 
 *12/0 -  ---- EDL 

 *24/0  *21/0 EX 
 *005/0-  *035/0-  BD 

103,84  62,68  J-statistic 
90  91  Instrument rank 

0,1511  0,9897  Saragan test 
 تعداد کشورها  90  90
 مشاهدات تعداد  664  664

  درصد 99در سطح  داري معنی* 
 تحقیق محاسبات :منبع

  
سـرانه   درآمـد  داراي از کشـورهاي  مختلـف  گـروه  دو بـراي  مـدل  بـرآورد  نتایج ،5 جدول در

. است شده منعکس 1متوسط حد از تر پایینپایین و  سرانه درآمد داراي کشورهاي و باال به متوسط
. منفـی اسـت   تـأثیر خارجی کل در هر دو مـورد کشـورها داراي    هاي بدهینتایج تخمین،  بر اساس
 هـاي  بـدهی مثبـت بـر رشـد اقتصـادي دارد ولـی       تـأثیر  مـدت  کوتـاه خارجی  هاي بدهی که درحالی

________________________________________________________________ 

 2013 سـال  در یجهـان  بانـک  اطلـس  روش بـا اسـتفاده از   جهـانی  بانـک  توسـط  درآمد، میزان اساس بر 2015در سال  جهان کشورهاي -1
 :اند شدهمختلف تقسیم  گروه چهار که به است شده تعریف

 $ 4125 به 1046 $: نییپا به متوسط درآمدتر                   کم ای $ 1045: درآمد کم
 شتریب ای $12746:باال درآمد      $ 12745 به $ 41026: باال به متوسط درآمد
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هاي بـا  رکسـري بودجـه و صـادرات در کشـو    . منفی بر رشد اقتصـادي دارد  تأثیر بلندمدتخارجی 
بر کشورهاي با درآمد  که درحالیمثبت بر رشد اقتصادي دارد  تأثیردرآمد پایین و متوسط به پایین 

 .منفی است تأثیره باال داراي متوسط ب
 

  به تفکیک گروه درآمدي توسعه درحالبراي کشورهاي  GMMنتایج برآورد مدل : )5(جدول 

کشورهاي با درآمد سرانه پایین و   متوسط به باال کشورهاي با درآمد سرانه
    متوسط به پایین

  متغیر  3مدل   4مدل   5مدل   6مدل 
* 801/0  * 78/0   *79/0   *79/0 GDP(-1) 

 ---- * 35/0 -  ----   *032/0- ED 
* 063/0   ----   *023/0   ----  EDS 
* 75/0 -   ----   *08/0 -   ---- EDL 
* 047/0-  * 094/0-   *15/0   *19/0 EX 

* 60/0-  * 82/0 -   *105/0   *08/0 BD 
97/31  35/30  75/42  75/57  J-statistic 

38  35  56  53  Instrument rank 
7437/0  6920/0  9036/0  3041/0  Saragan test 
 تعداد کشورها  54  54  36  36
 مشاهدات تعداد  403  403  261  261

  درصد 99در سطح  داري معنی* 
  تحقیق محاسبات :منبع

  
  سیاستی گیري و پیشنهادهاي یجهنت

خارجی و کسري بودجه  هاي بدهیآوردن برآورد کمی از اثرات  به دستهدف از این مطالعه 
دورة پـانلی بـراي    هاي دادهبردن  بکاربا  توسعه درحالکشور  90و صادرات روي رشد اقتصادي در 

رشد اقتصادي در ابتدا محـدودیت   هاي هنظری بااینکه. بود GMMبا استفاده از روش  2013تا  2003
در زمینـه ورود   ارزیت محـدود  1960دانسـتند، امـا در دهـه     مـانع رشـد مـی    تـرین  مهـم را  انـداز  پس

هـاي فـوق بـر ایـن بـاور بودنـد کـه         نظریه. اضافه شد انداز پسنیز به محدودیت  اي سرمایهکاالهاي 
مـذکور را   هـاي  محـدودیت  تواننـد  مـی . ..و بالعـوض  هـاي  کمـک خارجی اعم از وام،  هاي کمک

بـه   دهـی  وامزایش امـا افـ  ؛ واقـع شـوند   مـؤثر در زمینه رشـد اقتصـادي    ترتیب این بهنمایند و  برطرف
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بـدهی خـارجی را بـر     تـأثیر ، 1982و بحران بـدهی در سـال    1970در دهه  توسعه درحالکشورهاي 
در ادامـه آزمـون ریشـه واحـد بـراي بررسـی مانـایی متغیرهـا و         . قرار داد موردتردیدرشد اقتصادي 

د در دو حالــت مــور هــا تخمــینآزمــون هــم انباشــتگی و نتــایج آن گــزارش شــده و ســپس نتــایج  
هـاي   بـدهی  کهدهد  نشان می GMMتحقیق با استفاده از روش  هاي یافته .قرار گرفت وتحلیل تجزیه

. دارد توســعه درحــالروي رشــد اقتصــادي در کشــورهاي  دار معنــیخــارجی کــل یــک اثــر منفــی 
دیـده   گردیـد و بلندمـدت تفکیـک    مـدت  کوتاهحالت  2هاي خارجی را به  وقتی بدهی که درحالی

منفـی   تأثیرخارجی بلندمدت  هاي بدهیمثبت ولی  تأثیر مدت کوتاهخارجی  هاي بدهیکه  شود می
  .روي رشد اقتصادي دارند

با توجه بـه  . مثبت روي رشد اقتصادي دارند تأثیرمنفی و صادرات  تأثیردر حالی کسري بودجه 
 هاي بدهیهاي خارجی بلندمدت روي رشد اقتصادي بایستی تدابیري براي کاهش منفی بدهی تأثیر

 هـاي  بـدهی اتخـاذ گـردد و حـداالمکان از اتخـاذ      توسـعه  درحـال خارجی بلندمدت در کشـورهاي  
مثبـت   تـأثیر  لیـ بـه دل همچنـین  . گردنـد  مـدت  کوتـاه  هـاي  بـدهی بلندمدت جلوگیري و یا تبدیل به 

  .صادرات روي رشد اقتصادي، این کشورها بایستی سعی در افزایش صادرات خود کنند
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