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 ها افتاد یالدی با نظریات کینز بر سر زبان م30جود آمدن رکود گسترده جهانی در دهه بوبحث حضور دولت در اقتصاد که پس از 
های شایانی به  اند کمک توانستهبزارهای مالیها با بکار بستن صحیح ادولت. دنبال داشته استرای اقتصاد بهبپیامدهای مختلفی را 

های بیش از  دخالت،از سوی دیگر. ابع بنمایند، برابری و تجهیز و تخصیص صحیح منتشکیل سرمایه، رشد اقتصادی، ثبات، اشتغال
را به دنبال ... ری و واخ ، رانتگذاری خصوصی، فساد  نتایج نامطلوبی چون کاهش سرمایهتواند ها در اقتصاد می جای دولتاندازه و ناب
. ارشناسان و اقتصاددانان بوده استهای دولتی در اقتصاد مورد توجه کهای اخیر بحث حجم فعالیت لذا همواره در دهه،داشته باشد

تأثیر  ی مطرح بوده که تحت اقتصاد تقاضای کل و یکی از ارکان توسعهعنوان یکی از اجزای الینفک گذاری بهمایه سرسویی،از
 خصوصی در بخش گذاری  بین مخارج دولت و سرمایهدر این تحقیق به بررسی رابطه. شدباهای بخش عمومی می لیتفعا

م شده در این زمینه در تفاوت اصلی این پژوهش با سایر تحقیقات انجا. ست پرداخته شده ا)1349-1386( زمانی ساختمان برای دوره
ای دولت در دهند که مخارج سرمایهمی ضرایب بلندمدت نشان. باشدها میر مدلداخل کشور توجه به شیوه تأمین مالی مخارج د

اثربخشی .  خصوصی در بخش ساختمان داشته استگذاریثرات مکملی و جایگزینی بر سرمایه و ساختمان به ترتیب اآالت ماشین
که در خصوص مخارج  درحالی ،بیشتر است شوند ها تأمین مالی میتاکه از محل مالی زمانیآالت  ای در ماشینمخارج سرمایه

مصرفی دولت نیز که مخارج .  گردند مالیگذاری زمانی بیشتر است که این مخارج از منابع غیرمالیاتی تأمینای در ساختمان اثرسرمایه
 این مخارج از گراکه  گذاری خصوصی در ساختمان داشته است درحالیاند اثر مکملی بر سرمایه شده مالیها تأمیناز محل مالیات

   .  شوند تأثیر معناداری نخواهند داشت مالیمنابع غیر مالیاتی تأمین
  

  .JEL :E22, E62, H54بندی طبقه
  .ARDL ،گذاری خصوصی در بخش ساختمان، تأمین مالی یگزینی و مکملی، سرمایهاثرات جا :کلیدی های واژه 

                                                 
 5/6/1391 :                               تاریخ پذیرش21/1/1391 :تاریخ دریافت *
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  مقدمه. 1
یالدی با نظریات کینز  م30 جهانی در دهه دن رکود گستردهپس از بوجود آمبحث حضور دولت در اقتصاد که 

بستن صحیح ابزارهای مالی  ها با بکاردولت. ه استداشتدرپی ای مختلفی را برای اقتصاد ها افتاد پیامدبر سر زبان
برابری و تخصیص و تجهیز ، های شایانی به تشکیل سرمایه، رشد اقتصادی، ثبات، اشتغالاند کمکتوانسته
ها در جا و بیش از اندازه دولتهای ناب دخالت،از سوی دیگر. )1384صمیمی،  جعفری( بنمایند ح منابعصحی
را به دنبال ... اد و ، فسخواری گذاری خصوصی، رانتتایج ناخوشایندی چون کاهش سرمایهتواند ند میاقتصا

ارشناسان و اقتصاد مورد توجه کهای دولت در های اخیر بحث حجم فعالیت  لذا همواره در دهه،داشته باشد
 تقاضای کل و یکی از ارکان عنوان یکی از اجزای الینفک گذاری به  سرمایهسویی،از . اقتصاددانان بوده است

  . گیرد های بخش عمومی قرار می یر فعالیتتأث  اقتصادی مطرح بوده که البته تحتتوسعه
های مختلف اقتصادی داشته گذاری در بخشسرمایه مختلفی را بر آثارمرانی مخارج دولت اعم از جاری و ع

مانعی گذاری خصوصی بوده و هر از چند گاهی نیز به عنوان  ات مخارج دولت عامل تحریک سرمایهگاهی اوق. است
 نوع مانندر از عوامل مختلفی گذاری متأث نحوه تأثیرگذاری مخارج دولت بر سرمایه.  استنمودهبر سر راه آن عمل 

  دولت برای.باشدلی مخارج و عوامل متعدد دیگری می تأمین مااقتصادی کشور، نحوه  ت توسعهمخارج، وضعی
، راض پولی یا اوراق قرضه و مشارکت، استق مالیاتمانندهای مختلفی تواند از راهمالی مخارج خود می تأمین

 بر اساس نوع اثرگذاری که بر ها از این روشیکهر. نمایداستفاده ... ش منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از فرو
  . گذاری خصوصی مؤثر واقع شوند سرمایه بر دولت مخارج ثیرتأ نحوه در توانند می دارند کالن متغیرهای اقتصاد

گذاری خصوصی در بخش  مخارج دولت بر سرمایه2 و مکملی1در این تحقیق به بررسی اثرات جایگزینی
 در بخش بعدی به بررسی ،در این راستا. دنموخارج تأکید خواهیم مین مالی مپردازیم و بر روش تأساختمان می

. ی و خارجی انجام شده خواهیم داشتداخل نظری موضوع پرداخته و در بخش سوم مروری بر مطالعات مبانی
مدل و تفسیر نتایج در بخش پنجم نیز به برآورد . ها اختصاص داردبخش چهارم به مدل اقتصادسنجی و متغیر

  . باشدگیری می شامل خالصه و نتیجهنیزخش پایانی ب. اختخواهیم پرد
  
   مبانی نظری.2

های  و خصوصی به عنوان موضوعی در حوزه اقتصاد کالن در سالگذاری عمومی رابطه بین مخارج سرمایه
الدی  می80 در دهه ،سواز یک . دنتأثیر دار این جریان درو عامل  د کهورد بازبینی مجدد قرار گرفته استاخیر م

است  قرار گرفته مورد توجه استراتژی رشد با تأکید بر نیروهای بازار و رهبری بخش خصوصی در سراسر جهان
                                                 
1. Crowding-out 
2. Crowding-in 
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 که در بسیاری از این موضوع باعث شد. باشدریزی شده مرکزی میکه گواه اصلی آن سقوط اقتصادهای برنامه
 این اصل که بخش براساس .ه شودئ ارایند تولید و توسعها فرکشورها تعریفی جدید از نقش بخش عمومی در

 ،از سوی دیگر. های بخش خصوصی باشدکار گیرد که حامی و مکمل فعالیت منابعش را در جایی ببایست میعمومی 
که   بطوری، مطرح شد1ر مطالعات آشوئطگذاری عمومی توس مایه نقش کالن سردر عرصه علمی و آکادمیک

 نمودهگذاری خصوصی و محصول را در آمریکا بررسی ومی بر سرمایهانباشت سرمایه عماو بصورت تجربی اثر 
   ).1996سرون،  ( بردپی توجه در هر دو مورد و به یک اثر مثبت قابل

 درآمد و تقاضای معامالتی پول ، در مخارج دولت با فرض ثبات عرضه پول باعث افزایش تولیدافزایش
ها  کینزین،ر دیگسویاز . گذاری می شودکاهش در سرمایههای بهره و شود که این نیز موجب افزایش نرخمی

، اری نسبت به نرخ بهره ناچیز باشدگذقتصاد حاکم باشد و حساسیت سرمایهکنند که اگر بیکاری در افرض می
 .یابد ه شده و تولید و درآمد افزایش میسیاست مالی انبساطی منجر به افزایش ناچیز و یا حتی عدم افزایش نرخ بهر

 که به این دلیلشود گذاری خصوصی میباعث افزایش سرمایهکنند که مخارج دولتی   آنها فرض می،الوهبع
گرایان در خصوص اثر جایگزینی برای  ها با پولکینزین. گذاران داردثر مثبتی بر انتظارات سرمایهمخارج دولت ا

ده و ها اشتغال کامل را فرض کره کالسیکدیدگا. برد توافق دارند اقتصاد در اشتغال کامل به سر میکه زمانی
گذاری  و سرمایه انداز پس موازنه که کند می بیان 2ها کالسیکنئو نیداد وام وجوه نظریه .باشد می رقابتی بازار حامی

 در اشتغال مدت کوتاهرات یعملکرد نامناسب یا کند این مکانیزم به تغی. شودز طریق مکانیزم نرخ بهره حاصل میا
دهد نرخ بهره باید افزایش یابد تا  میخه افزایشی در مخارج دولت رزمانی ک. شود نسبت داده میو محصول

   ).2009خان و رشید،  (شود گذاری خصوصی می  لذا مخارج دولت جایگزین سرمایه،بازار سرمایه را در تعادل نگهدارد
. رد متفاوت وجود داگاهگذاری خصوصی سه دید ر خصوص اثر مخارج دولت بر سرمایه د،بطورکلی

در نتیجه اثر کنند که افزایش در مخارج دولت باعث افزایش در نرخ بهره شده و اقتصاددانان کالسیک بیان می
کنند که تصاددانان کینزی اینگونه بحث می اق، دیگرسویاز. گذاری خصوصی داردجایگزینی بر سرمایه

گذاری شده و سرمایه... آموزش و ، ، بهداشتهاج دولت باعث بهبود وضعیت زیرساختافزایش در مخار
 نهایت نقش مکملی ها درتوانند با کاهش هزینه تولید بنگاه ن مخارج می چراکه ای،دهدخصوصی را افزایش می

اری خصوصی یک کانال مهم گذها سرمایهلذا از دید کینزین. گذاری خصوصی داشته باشند را برای سرمایه
   ).2009هاسین و همکاران،  ( در افزایش رشد اقتصادی استگذاری سیاست مالیبرای اثر

                                                 
1. Aschauer 
2. Neoclassical Loanable Funds Theory 
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ولت جایگزین مخارج های دکند که کسری اینگونه بحث می1دیدگاه سوم موسوم به تعادل ریکاردویی
عنوان  های فعلی را به نگر باشند کسری کنندگان عقالیی بوده و آینده مصرف اگر. شودبخش خصوصی نمی

ایش انداز عمومی را با افز کنندگان هر نوع کاهش در پسمصرف. واهند کردی خهای مالیاتی آتی تلقبدهی
انداز ملی را   پسها در آینده ات لذا انتظار بر این است که افزایش مالی،کنندانداز خصوصی خود جبران می پس

 ،قعی ندارند واهای بهره های بودجه اثری بر نرخکند که کسریدیدگاه مذکور بیان می. بدون تغییر بگذارد
شود خواه  انداز ملی متأثر نمی  پس،ارت دیگربه عب. کنندگذاری خصوصی ایجاد نمی در سرمایهبنابراین تغییری 

   ).2006لینک،  بس (استقراض شود خواه با  مالیمخارج دولت با مالیات تأمین
  
   مروری بر مطالعات انجام شده.3

شود  میتالشنجام شده است که در اینجا ر داخل و خارج ا بحث حاضر مطالعات تجربی گوناگونی ددر زمینه
العاتی که در این  مط،به عبارت دیگر. اندر مقاالت مورد بررسی قرار نگرفتهبه آنهایی اشاره شود که در سای

ه این مورد یک تفاوت اساسی این  کاند  دیگری مورد اشاره واقع نشده در هیچ مطالعهاند تقریباً شدهبخش ارائه
  . های داخلی انجام شده در زمینه بحث حاضر است وهش با سایر پژوهشپژ

رسد که در   هندوستان به این نتیجه مینههای ساال  تحقیق خود و با استفاده از دادهدر) 1996(سرون 
مدت انواع مختلف  اما در کوتاه،ها اثر مکملی بر سرمایه خصوصی دارد بلندمدت سرمایه عمومی در زیرساخت

  .گذاری خصوصی دارندای عمومی اثر جایگزینی بر سرمایهه گذاری سرمایه
، های استرالیاگذاری خصوصی و مخارج دولتی را در کشور رابطه بین سرمایه) 1998 (منجمی و هو

 در  تنهاگذاری دولتی بر خصوصی که اثر سرمایهدهدنتایج نشان می.  و آمریکا مورد بررسی قرار دادندانگلستان
  .باشداست که این اثر بصورت مکملی میعنادار بوده استرالیا م

 بصورت OECD کشور عضو 18گذاری را در اثر مخارج دولت بر سرمایه) 1999(جیانارس و همکاران 
ن برای گذاری ثابت از آر سهم سرمایهاثر متغیر سهم مصرف دولت از تولید ناخالص ب. دندنموجداگانه بررسی 

  .ر بوده است کشورها منفی و معناداماتم
ت کسری مدرسد که در بلندهای فصلی آمریکا به این نتیجه میبا استفاده از داده) 1999 (اسکویی بهمنی

  .گذاری داشته استایشی بر سرمایهبودجه فدرال اثر افز
 وری نهایی سرمایه گذاری عمومی باعث افزایش بهرهدهد که افزایش سرمایهنشان می) 2000 (رامیرز

  .آمریکای التین شده استگذاری خصوصی در فزایش سرمایهر نتیجه اخصوصی و د

                                                 
1. Ricardian Equivalence 
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نشان دادند که مخارج دولت )  کشور39(های سری زمانی و مقطعی  گیری از داده با بهره) 2000(احمد و میلر 
  .دارندشده از محل بدهی مالی اند اثر جایگزینی بیشتری نسبت به مخارج تأمین  شده مالیکه از طریق مالیات تأمین

  تأییدکنندهویبرآوردهای . پرداخته است جایگزینی جبری در اقتصاد پاکستان به آزمون پدیده) 2001 (حیدر
  . گذاری خصوصی استلی مخارج عمرانی دولت بر سرمایهاثر مکم

گذاری گیرد که اثر سرمایهو کشور آمریکا و کانادا نتیجه میهای فصلی دبا استفاده از داده) 2002(واس 
  . ای از اثر مکملی یافت نشده است بر خصوصی منفی بوده و هیچ نشانهعمومی

  .صوصی در کشور فیجی مثبت بوده استگذاری عمومی و خنشان داد که رابطه سرمایه) 2004 (کومار
گذاری  شان داد احتمال اینکه سرمایهدر تحقیق خود برای کشورهای در حال توسعه ن) 2005(آتوکرن 
  .یابدگذاری خصوصی داشته باشد با کوچکتر شدن دولت افزایش میت بر سرمایهدولتی اثر مثب

گذاری مثبتی بر سرمایهگذاری عمومی به تولید ناخالص اثر نشان داد که نسبت سرمایه) 2005(اندیکومانا 
  .صوصی در آفریقای جنوبی داشته استخ

  . برد پیری عمومی و خصوصی در پاکستانگذا هتفاده از روش همجمعی به رابطه مثبت سرمایبا اس) 2005(رشید 
 مثبت و آثار خود برای کانادا نشان داد که مخارج دولت در آموزش و بهداشت در مطالعه) 2005 (وانگ
  .گذاری خصوصی داشته است ی زیربنایی اثرات منفی بر سرمایهمخارج دولت

گذاری  مکملی بر سرمایه اثر دولت رجمخا که دهد می ترکیه نشان کشور برای یتحقیق رد )2005( کوستپلی
  .های دولت اثر جایگزینی داشته است خصوصی داشته حال آنکه کسری

 توسعه الهای در حای را برای گروهی از اقتصاد سنجی پانل دیتا مطالعه از اقتصادگیری  با بهره) 2005 (لطفی و رندال
  .باشد ذاری دولتی بر خصوصی میگ دهنده اثر مکملی سرمایه انجام دادند که نتایج آنها نشان

  خصوصیگذاری های فدرال از تولید ناخالص اثر منفی بر سرمایهنشان داد که سهم خرید) 2006 (بث لینک
  .در آمریکا داشته است

مدل . پردازد ذاری خصوصی در بنگالدش میگ ررسی اثر استقراض دولت بر سرمایهبه ب) 2007(ماجومدر 
  . گذاری خصوصی است اثر مثبت استقراض دولت بر سرمایه دهنده  نشان ویبرآورد شده
  .بردندپی گذاری خصوصی  سرمایه بر دولت استقراض مثبت اثر به پاکستان برای خود مطالعه در )2009( رشید و خان

ج مربوط به دفاع و  مخارانندای م  که مخارج غیرتوسعهدست یافتندنتیجه به این ) 2009(حسین و همکاران 
، بهداشت و ها ای در زیرساخت که مخارج توسعه ی درحال،ها اثر جایگزینی در پاکستان داشته وامبازپرداخت

  .حمایتی داشته استآموزش اثر 
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گذاری خصوصی در های دولتی بر سرمایه نشان دادند که اثر زیرساخت) 2009(اسکریبا و مورگای 
  . اسپانیا مثبت و معنادار بوده استصنعت 

ای اثر مکملی بر  رج توسعهنشان دادند که مخارج مصرفی دولت اثر جایگزینی و مخا) 2009(امتیاز و قیوم 
  . با مقیاس بزرگ پاکستان داشته استگذاری خصوصی در صنایع با تولیدی سرمایه

وی میزان کل . آالت پرداخته است ی در بخش ماشین جانشینی جبربه آزمون پدیده) 1376(عراقی  خلیلی
بکار برده است که در های جداگانه  ن را در مدللت، سطح روند آن و مقدار مورد انتظار آگذاری دوسرمایه

  . ه و جانشینی جبری تأیید نشده استها ضرایب مثبت و معنادار بود تمامیمدل
 به بررسی اثر 1ای مرحله وش حداقل مربعات معمولی سهفاده از رتبا اس) 1376(نایینی و خیابانی  جاللی

دهد که افزایش حجم  میگذاری برآورد شده نشانمدل سرمایه.  بر تراز تجاری پرداختندنای کالمتغیره
  .گذاری خصوصی داشته استهای عمرانی اثر مثبت بر سرمایه هزینهویژه های دولت به هزینه

گذاری ی به بررسی عوامل مؤثر بر سرمایهبا روش حداقل مربعات غیرخط) 1379(کیانی و علیزاده هژبر
 بر اثر مثبت و معناداری  دولتیی سرمایهد که موجودنده برآوردها نشان می. صی در کشاورزی پرداختندخصو
  . گذاری در بخش کشاورزی داشته استسرمایه

خصوصی در گذاری  ، مکمل سرمایهبه این نتیجه رسید که بودجه عمرانی دولت در سطح) 1380(عبدلی 
  . باشد آن می در تغییر، رقیب و جانشیناماایران است 

بت به مخارج عمرانی دولت در بلندمدت و گذاری نس رسید که کشش سرمایهبه این نتیجه ) 1380(حسینی 
  .مدت چندان آشکار نیستی بوده و اثر مخارج جاری در بلندمدت و کوتاهمدت بیانگر اثر مکملکوتاه

 گذاری مکمل سرمایه دولتی گذاریرمایهس بلندمدت در که رسیدند نتیجه این به )1381( خدامردی و کیانیهژبر
  .باشد می12/0 و 56/0ای به ترتیب بطوری که ضرایب مخارج مصرفی و سرمایهخصوصی است 

گذاری در بخش های دفاعی و اقتصادی بر سرمایهنشان دادند که اثر هزینه ) 1382 (نادران و همکاران 
  .ی و هر دو معنادارندو اجتماعی به ترتیب مثبت و منفهای عمومی   اثر هزینهو  استمعنا  بیاما مثبت صنعت

گذاری  وقفه اثر مکملی بر سرمایه یک با دولت عمرانی مخارج رشد که دادند نشان )1382( بگلو قلی و پروین
  .خصوصی داشته است

گذاری گذاری خصوصی نسبت به سرمایهپی بردند که کشش تقاضای سرمایه) 1383(صامتی و فرامرزپور 
  .کند است که اثر مکملی را تأیید می36/0ی با دو وقفه در بخش کشاورزی برابر با دولت

                                                 
1. 3SLS 
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ری به این نتیجه رسیدند که رابطه قوی بین با استفاده از روش متغیر ابزا) 1387(فرد  موسوی و عبادتی
با توجه به کشش مثبت . داردگذاری خصوصی وجود  در زیرساخت حمل و نقل و سرمایهگذاریسرمایه

  .  مثبتی بر رشد اقتصادی داشته استگذاری در حمل ونقل اثر که سرمایهآید بدست میه نتیجاین بدست آمده 
 برگذاری دولتی عوامل نهادی و تورم   این نتیجه رسیدند که اثر سرمایهبه) 1388(نژاد یوسفی و عزیز

  .گذاری خصوصی منفی بوده استسرمایه
 ، صادقی)1384(ران ، حجتی و همکا)1383( و همکاران توان به اقبالی العات دیگری نیز انجام شده که میمط

 ...و ) 1387(، کازرونی و ابقایی )1387(والدی و همکاران ، مرادپور ا)1386(، قربانی و همکاران )1386(و همکاران 
سیعی از  که بررسی شد طیف وگونه همان. اندی شبیه مطالعات قبلی انجام گرفته که با رویکردنموداشاره 

 قرار مورد توجهچ تحقیقی  در هی تأمین مالی مخارج تقریباً شیوه اما،تحقیقات در این زمینه انجام شده است
 لذا در این تحقیق به بررسی ،کمتر کانون توجه محققان بوده است بخش ساختمان نیزسوییاز . نگرفته است
مالی  ین تأمدر بخش ساختمان با تأکید بر شیوه گذاری خصوصی نی و مکملی مخارج دولت بر سرمایهاثرات جایگزی

  .  این مخارج خواهیم پرداخت
  
  ها  مدل و داده.4

  : باشند زیر میصورتبوده و ب )2000 ( احمد و میلر در این تحقیق برگرفته از مقالههای بکار رفته مدل
  

)1(                                       OPEβGCIβGMIβGCEβTXβαPCI 54321 +++++=  
  

)2 (                                    OPEβGCIβGMIβGCEβSURβαPCI 54321 +++++=  
  

PCI: متغیر وابسته(ت ناخالص خصوصی در ساختمان ب ثاتشکیل سرمایه(  
TX :های مالیاتیدرآمد  

GCE :مصرفی دولتمخارج   
GMI :آالت  دولتی در ماشینناخالصل سرمایه ثابت تشکی  
GCI: دولتی در ساختمانناخالص ثابت تشکیل سرمایه   
SUR: مازاد بودجه  
OPE :آیدست میداردات بر تولید ناخالص ب بازبودن اقتصاد که از تقسیم مجموع صادرات و ودرجه.  
بودن سایر متغیرها ازجمله درآمدهای ثابت  فرض با را خصوصی گذاری ایهدولت بر سرم مخارج اثر )1( مدل

 استقراض، درآمدهای مانندنابعی غیر از مالیات  روشن است که این مخارج از مبنابراین،. دهد مالیاتی نشان می
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در . نامیم مالیاتی می تأمین مالی از منابع غیر تأمین مالی رابرای سادگی این شیوه. اندتأمین مالی شده... نفتی و 
. آید ا از جمله مازاد بودجه بدست میگذاری با فرض ثبات سایر متغیره مدل دوم نیز اثر مخارج دولت بر سرمایه

ی منهای مخارج  مازاد بودجه بصورت درآمدهای مالیاتبیات اقتصاد کالن و در این تحقیقاز آنجا که در اد
ماند که ه با افزایش مخارج دولت مازاد بودجه در صورتی ثابت می واضح است کودشدولت تعریف می

گذاری خصوصی  سرمایه بر را مالیات شده ازطریق مالی تأمین مخارج اثر )2(مدل  بنابراین ،یابد افزایش ها مالیات
 که ای گونه است به در مورد مخارج دولت پذیری آنهاهای فوق، انعطاف نکته مهم درخصوص مدل. دهدنشان می

  . توان مخارج را هم بصورت کلی و هم بصورت تفکیک شده در آن لحاظ کردمی
اطالعات مربوط به این متغیرها از پایگاه .  هستند1376های ثابت سال   متغیرها حقیقی و به قیمتتمام

متغیرها  توان درخصوص عالمت به لحاظ نظری می. مانی بانک مرکزی بدست آمده استاطالعات سری ز
 بصورت  آنهااگر رابطه باشند داشته خصوصی اریگذ سرمایه بر مثبت اثر توانندمی دولت مخارج انواع. کرد بحث

ها  در مورد مالیات.  اثر منفی داشته باشند اگر رابطه مذکور جایگزینی باشدتوانندمکملی باشد و بالعکس می
اهش نرخ بهره موجب تواند با ک ست مالی انقباظی میوان یک سیاعن ها بهتوان گفت که افزایش مالیات می

گذاری  های سرمایه بازدهی، انگیزه کاهش و تولید های هزینه افزایش با ،دیگر سویاز و دشو گذاری سرمایه افزایش
  .ها داردمازاد بودجه دولت نیز استداللی شبیه مالیات. را کاهش دهد

لملل، ا و تجارت بین رشد ادبیات براساس که ه مفید است بازبودن اقتصاد یادآوری این نکتدرجه درخصوص
تواند  یافته می اردات از کشورهای توسعهافزایش و) الف: وری را افزایش دهد تواند بهره تجارت به چهار طریق می

های  ژی با تقلید تکنولوتوان می )ب. ماید که تبلوری از دانش و سرمایه خارجی استیند تولید ناهایی را وارد فر نهاده
اند در یادگیری تو تجارت می) ج. وری تولید مبادرت نمود  به انتقال فناوری و افزایش بهرهموجود در کاالهای وارداتی

نایی طرفین مبادله در ابداع توا) د. توسط طرفین مبادله مؤثر باشد  ...های سازمانی و های مدیریتی، چارچوب شیوه
توان انتظار داشت که   شده میذکربا توجه به مطالب  .)1382نادران و همکاران، (یابد  های جدید تولید افزایش می شیوه

  .گذاری داشته باشد  سرمایهبرثبت  بازبودن تجاری اثر ممتغیر درجه
  
   برآورد مدل و تفسیر نتایج.5

ل رند به دلیهای کوچک سروکار داا نمونهگرنجر در مطالعاتی که ب– انگلانندهای همجمعی م بطورکلی روش
 چراکه برآوردهای ، اعتبار الزم را ندارندمدت موجود بین متغیرها های پویای کوتاهدر نظر نگرفتن واکنش

 و t انندهای آزمون معمول م آزمون فرضیه با استفاده از آمارهحاصل از آنها بدون تورش نبوده و در نتیجه انجام 
Fبه شند و منجرمدت را در خود داشته با های کوتاه که پویاییبه همین دلیل استفاده از الگوهایی . د معتبر نخواهد بو 

های  ای پویا روش خود بازگشتی با وقفهه یکی از این روش. تر شوند مورد توجه قرار دارد برآورد ضرایب دقیق
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 که در این این استگری نیز دارد و  مزیت مهم دیاست که عالوه بر مزایای فوق ARDL1توزیعی یا همان 
های ریشه  مزیت است که اطمینان به نتایج آزمونن جهت به انجام آزمون ریشه واحد نیست و از آروش نیازی
است که در ه اینگونARDL مراحل برآورد به روش .باشدسیاری حاالت محل تأمل و تردید میواحد در ب
 و تعداد mثر وقفه را اگر حداک. گیردای را درنظر می جه به حجم مشاهدات حداکثر وقفه محقق با تومرحله اول

)، تعداد  در نظر بگیریمkهای توضیحی را متغیر ) 1k1m +
افزار  های مختلف به کمک نرم رگرسیون در وقفه+

شود که بر اساس یکی از معیارهای  ده می دوم این امکان به محقق دادر مرحله. شودمایکروفیت برآورد می
 .انتخاب کند بهترین رگرسیون را 5شده  و یا ضریب تعیین تعدیل4 کویین–، حنان3بیزین –، شوارتز2آکاییک
 در انتخاب کها چر،شود بیزین استفاده می–باشد از معیار شوارتز می100که حجم نمونه کمتر از  زمانی معموالً
  مراحلپس از انجام. رود جویی کرده و به این ترتیب درجه آزادی زیادی از دست نمی ههای بهینه صرف وقفه
 وجود ARDLدو روش برای آزمون وجود یا عدم وجود همجمعی در روش . شود ه میئ رگرسیون پویا ارافوق
ه سمت تعادل مدت ب شرط آنکه رابطه پویای کوتاه. کنداول بر اساس رگرسیون پویا عمل میروش . دارد

در روش دوم که . ز یک شدبلندمدت گرایش یابد آن است که مجموع ضرایب با وقفه متغیر وابسته کمتر ا
 F بین متغیرهای تحت بررسی به وسیله محاسبه آماره بلندمدت ه شده است وجود رابطهئدیگران اراتوسط پسران و 

 وجود درصورت. گیرد می قرار آزمایش تصحیح خطا مورد مها در فرمتغیر هسطوح با وقف برای آزمون معناداری
 )ECM(توان با تخمین الگوی تصحیح خطا در نهایت نیز می. اختتوان به برآورد ضرایب آن پرد همجمعی می

  . )1387،  و نوفرستی1384شکینی، ت(مدت برد  سرعت همگرایی به سمت تعادل بلندپی به
  
  شده از منابع غیرمالیاتی مالی  تخمین مدل مخارج تأمین.5-1

در الگوی پویا اکثر . پرداختیم )1349-1386( زمانی برای دوره) 1(ق به برآورد الگوی با توجه به مطالب فو
 ضریب تعیین تعدیل شده. بیانگر معنادار بودن کلی مدل است F مقدار آماره. ی مختلف معنادارندها متغیرها در وقفه

 رگرسیون توضیح داده ازطریقتمان گذاری خصوصی در ساخ درصد تغییرات سرمایه86دهد که نشان می
دهند های تشخیصی نشان میآماره.  استدهندگی مدل و خوبی برازشیحشود که بیانگر قدرت باالی توض می

 مدل مشکل خودهمبستگی و ، به عبارت دیگر.قرار هستندفروض مربوط به رگرسیون کالسیک بر که تمام
 آزمون برای .باشندفرم تبعی نیز صحیح بوده و پسماندها دارای توزیع نرمال میواریانس ناهمسانی نداشته بعالوه 

                                                 
1. Auto-Regressive Distributed Lag 
2. Akaike Information Criterion 
3. Schwartz-Bayesian Criterion 
4. Hannan-Quinn Criterion 
5. Adjusted R Squared 
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 این در حالی است که حد  وباشد می0921/4 برابر با F مقدار آماره. ده شده استجمعی از روش پسران استفاهم
یی مقادیر بحرانی در  لذا چون مقدار آماره از حد باال، است805/3ن  و حد باالیی آ649/2پایین مقدار بحرانی 

بصورت زیر ) 1( ضرایب بلندمدت الگوی . همجمعی در الگو وجود داردبنابراین ،ست بزرگتر ادرصد 95سطح 
  :برآورد شده اند

  
PCI= 4/1847-  + 296/0 TX + 159/0 GCE + 615/1  GMI  464/0- GCI  

           )103/2(   )   623/0- (      )236/1(        )342/6(     )3     (                      )    841/3-(  
+ 7/8328 OPE 

             )256/2(                 
  

اند سایر متغیرها معنا شده  مخارج مصرفی دولت که بی محاسباتی بجز عرض از مبدأ وtهای با توجه به آماره
الیاتی دولت یک واحد افزایش یابد های مبا فرض ثبات سایر متغیرها اگر درآمد.  درصد معنادارند95با اطمینان 

افزایش یک واحدی .  واحد افزایش خواهد یافت3/0 گذاری خصوصی در ساختمان تقریباً بطور متوسط سرمایه
گذاری خصوصی بخش ساختمان  واحد در سرمایه 62/1آالت باعث افزایش  ای دولت در ماشینمخارج سرمایه

 شده است  مالیآالت که از منابع غیرمالیاتی تأمین  مخارج عمرانی دولت در ماشین،به عبارت دیگر. شده است
ای دولت در ساختمان رقیب این در حالی است که مخارج سرمایه. بررسی داشته است در دوره مورد اثر مکملی

گذاری خصوصی شده است،  واحد سرمایه 46/0ن موجب کاهش زایش یک واحدی آو افبخش خصوصی بوده 
 با توجه به .ست شده است اثر جایگزینی داشته ا مالیای دولت در ساختمان که از منابع غیرمالیاتی تأمین یعنی مخارج سرمایه
 باعث دولت در این بخشتوان اینگونه استنباط کرد که حضور  آالت می گذاری دولت در ماشین ضریب مثبت سرمایه

های   زیرساختتمان شده است و در واقعگذاری خصوصی در ساخ ای تولید و افزایش بازدهی سرمایهه کاهش هزینه
 مهم اینکه هر سه دیدگاه مطرح شده در نکته.  استساختهبخش خصوصی فراهم الزم را برای فعالیت 

آالت مؤید دیدگاه  در ماشینای   مخارج سرمایه، در واقع.ی بحث در مدل فوق نمایان شده استنظر مبانی
معنا شدن  ی دولت با توجه به بیگاه کالسیکی و مخارج مصرفای در ساختمان موافق دید کینزی، مخارج سرمایه

 این متغیر العاده ودن تجاری نشانگر اثر فوق ضریب متغیر باز ب،در نهایت. ویی استآن مطابق با تعادل ریکارد
 البته باید توجه داشت که حجم .دهدگذاری را نشان میالملل بر سرمایه های اقتصاد بینکه اهمیت سیاستاست 
  . باشدنابع طبیعی از قبیل نفت و گاز میتوجهی از صادرات ایران مربوط به م قابل

های تصحیح خطا را ای از متغیرهای اقتصادی مبنای آماری استفاده از الگوانباشتگی بین مجموعه د هموجو
غیرها را به مقادیر تعادلی مدت مت ن است که نوسانات کوتاهترین دلیل شهرت این الگوها آعمده. دساز فراهم می
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مدت نیز  متغیرها در کوتاهغلبهد که اد برآورد الگوی تصحیح خطا نشان مینتایج. دهندبلندمدت ارتباط می
 تصحیح خطاست که برابر ش اهمیت دارد ضریب مربوط به جمله اما آنچه برای ما در این بخ،اثر معناداری دارند

مدت عدم تعادلی در که اگر در کوتاه ایی است بطوریباشد که بیانگر سرعت باالی همگر  بوده و معنادار می-1
مسیر  در رفع شده و تابع مجدداً) سال بعد( بعد ن عدم تعادل بطور کامل در دورههد ایگذاری رخ دتابع سرمایه
های مجموع تجمعی و مجموع تجمعی جمالت پسماند نیز بیانگر  آزمون. گیردمدت خود قرار میتعادل بلند

    . استدرصد 95ورد شده در سطح اطمینان ثبات ساختاری مدل برآ
  
  آمدهای مالیاتی  شده از در مالی مدل مخارج تأمینتخمین. 5-2

ویا معنادار بوده و  متغیرها در الگوی پغلبا. نیز با مکانیزمی شبیه آنچه توضیح داده شد برآورد گردید) 2 (مدل
شناسی نیز برقراری  های آسیبآماره. رسیون استار بحرانی بیانگر معناداری کلی رگ از مقدF بیشتر بودن آماره

 ،مقدار ضریب تعیین تعدیل شده بیانگر خوبی برازش است. دهندیون را نشان میض کالسیک مدل رگرسفرو
. شودتمان توسط رگرسیون توضیح داده میگذاری خصوصی در ساخ تغییرات سرمایه درصد84که  بطوری
  پسرانFزمون آ. د هستندرصد 95 قبل بیانگر ثبات ضرایب در سطح اطمینان مانندهای ثبات ساختاری نیز  آزمون
 بیشتر از حد 0921/4ن یعنی که مقدار آ مدل قبلی است بطوری شبیه  همجمعی انجام شده که نتایج عیناًبرای

 بلندمدت لهمعاد.  اطمینان وجود دارد درصد95مجمعی با  لذا ه، بوده805/3باالیی مقادیر بحرانی یعنی 
  :باشدشده به ترتیب زیر می برآورد

  
PCI= 855/723-  + 481/0 SUR + 514/0 GCE + 408/2 GMI 215/0- GCI + 

        )817/0(         )  235/3(        )237/2(            961/1-()        865/6( ) )4   (                         

10394OPE 

)712/2(  
  

آالت و  گذاری در ماشین متغیرهای مازاد بودجه، سرمایه. معنا بودن عرض از مبدأ است گر بی بیانt آماره
معنا   معنادارند و مخارج مصرفی دولت که در مدل یک بیدرصد 99در سطح اطمینان خص باز بودن تجاری شا

  با اطمینانگذاری در ساختمان نیز طور سرمایه، همین معنادار استدرصد 95در سطح اطمینان شده بود اینجا 
 گذاریاند که اثر متغیر وابسته داشتهبر  باز بودن تجاری اثر مثبت مازاد بودجه و درجه.  معنادار شده استدرصد 93

 گذاری یش در مخارج مصرفی دولت و سرمایهیک واحد افزا. نیز بیشتر است) 1(ری حتی از مدل متغیر باز بودن تجا
 خصوصی گذاری  واحد سرمایه41/2 و 51/0اند به ترتیب  شده مالیآالت که از طریق مالیات تأمین دولت در ماشین
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ینزی مبنی بر وجود اثر  ضریب هر دو متغیر موافق با دیدگاه ک،به عبارت دیگر. زایش داده استدر ساختمان را اف
 برای محصوالت ن باعث افزایش تقاضاتوان گفت که افزایش آدر خصوص مخارج مصرفی می. مکملی است

ریب  اما ض،گذاری خصوصی در ساختمان شده استبخش خصوصی شده و آن نیز باعث افزایش سرمایه
 22/0ن باعث کاهش که یک واحد افزایش آ است بطوریگذاری دولت در ساختمان منفی مربوط به سرمایه

 به نظر )1( مدل مانند. ستها که مؤید دیدگاه کالسیکواحدی در فعالیت ساختمانی بخش خصوصی شده است 
اهش  باعث کرسد که حضور دولت در بخش ساختمان به عنوان رقیب و جایگزین بخش خصوصیمی

 که  شده است-1 تصحیح خطا ر الگوی تصحیح خطا نیز ضریب جملهد. گذاری شده استهای سرمایه انگیزه
  . بیانگر سرعت باالی تعدیل است

 تأمین مالی مخارج در رسیم که شیوهبه این نتیجه می) 2(و ) 1(ای اجمالی بین الگوهای بلندمدت  با مقایسه
 و قدرت اثرگذاری دارای اهمیت  اما در خصوص معناداری،ر بوده استتأثی عالمت ضرایب مربوط به آنها بی

تأثیر گذاری بیاند بر سرمایهشدهمالی ، بطوری که مخارج مصرفی دولت که از منابع غیرمالیاتی تأمین باشدمی
گذاری ایهبت و معنادار بر سرمشوند اثر مث می مالیها تأمین از محل مالیاتزمانیه همین مخارج ک بوده درحالی
ها تأمین مالی آالت وقتی از محل مالیات ر ماشیناین در حالی است که مخارج عمرانی دولت د. داشته است

 موضوع بااین . اند  شده مالیتری داشته است نسبت به زمانی که از منابع غیرمالیاتی تأمین اند اثر قوی شده
 زمانیای دولت در بخش ساختمان خارج سرمایهکه م  بطوریتفاوت دارد،ان گذاری دولت در ساختم سرمایه
  .اندتر وهم معناداری بیشتری را داشتهم اثر قویاند هشدهمالی ابع غیرمالیاتی تأمین که از من

  
  گیری   و نتیجهبندی جمع .6

مان اقتصاد ایران گذاری خصوصی در بخش ساختآثار انواع مخارج دولت بر سرمایهدر این مقاله به بررسی 
 قبلی تأکید و توجه ویژه به شیوه تأمین مالی مخارج دولت هایتفاوت اصلی این پژوهش با پژوهش. ختیمپردا
ز  شده ا مالی شده از طریق مالیات و مخارج تأمین مالی مخارج تأمینکه مخارج دولت به دو دسته طوری، باست

 و برای دوره ARDLی به روش نتایج مربوط به برآورد الگوهای همجمع. درآمدهای غیرمالیاتی تقسیم شد
  : باشد بصورت ذیل می)1386-1349(

 . گذاری خصوصی در ساختمان داشتند مثبت و معناداری بر سرمایهآثاردرآمدهای مالیاتی و مازاد بودجه  -

این مخارج که   درحالی،معنا بوده بیاست شده مالی اثر مخارج مصرفی دولت که از منابع غیر مالیاتی تأمین  -
 . گذاری خصوصی در ساختمان داردد اثر مثبت و معناداری بر سرمایهشونمالی ها تأمین تی که از محل مالیاتوق

شته است که  مکملی بر متغیر وابسته داآثارآالت در هر دو روش تأمین مالی  ای دولت در ماشینمخارج سرمایه -
 . تر بوده استها تأمین مالی شود قویاز محل مالیاتکه  زمانیاین متغیر البته اثر . باشد مؤید دیدگاه کینزی می
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گذاری خصوصی  سرمایه بر جایگزینی اثر و بوده خصوصی بخش رقیب ساختمان در دولت گذاری سرمایه -
 که از زمانیالبته قدرت اثربخشی و معناداری این متغیر . شته که موافق دیدگاه کالسیکی استدر این بخش دا

 . شود بیشتر استمالی مین منابع غیر مالیاتی تأ

گذاری خصوصی در بخش ساختمان  توجهی بر سرمایه اثر مثبت و قابل بازبودن اقتصاد شاخص درجه -
 . قابل توجه صادرات نفتی توجه کردداشته است که البته در این بین باید به سهم

ج دولت با وقفه بر  مخارمانندهای مالی  متغیرهای سیاست، استمشخصطور که در الگوی پویا همان -
های تخمین  لذا انتخاب روش،ور آنی نبوده استو اثرگذاری آنها بطاند گذاری خصوصی اثر گذاشتهسرمایه
 .رسدد چنین الگوهایی مناسب به نظر می برای برآور ARDL روشانندپویا م

مینان به ابراین اطهای آزمون و بن ها و مناسب بودن آماره دهندگی مدل با عنایت به قدرت باالی توضیح
ترین کاربرد  مهم. دنمو ذکر بخشی سیاستی را در این هاتوان برخی توصیهضرایب تخمین زده شده می

های  بندی فاده از نتایج آنها در بحث بودجهتواند استهای انجام شده در حوزه اقتصاد بخش عمومی می پژوهش
گذاری خصوصی یکی از  افزایش سرمایهمعموالً. باشدهای تدوین شده توسعه نه و تطابق آنها با برنامهاالس

ی در گذاری خصوصدر خصوص ایران اگر افزایش سرمایه .باشد های اقتصادی میها در برنامهاهداف دولت
 و آالت ماشینای خود در مخارج سرمایهتواند با افزایش  گذاران باشد دولت مینظر سیاست بخش ساختمان مورد

افزایش مخارج مصرفی . یابی به هدف فوق را فراهم نمایدش ساختمان شرایط دستگری در بختصدیکاهش 
شود  گذاری در بخش ساختمان می موجب افزایش سرمایهیعنوان یک سیاست مالی انبساطی در صورت دولت به

نادار ثیر مثبت و معأج و تبا توجه به اثربخشی نسبی مخار. ها تأمین مالی شوندکه این مخارج از محل مالیات
گذاری  شود که دولت برای افزایش سرمایهخصوصی در بخش ساختمان پیشنهاد می گذاریها بر سرمایهمالیات

رسد  به نظر میسوییاز . نمایدمالی خصوصی در این بخش عمده مخارج خود را از درآمدهای مالیاتی تأمین 
های  یاری از نهادهچراکه بس ،توجه است بلاگذاری خصوصی در ایران قالملل بر سرمایه نکه تأثیر تجارت بی

ای در د انگیزه قابل مالحظهنتوان زایش صادرات نیز میشود و البته افای از طریق واردات تأمین می تولید و واسطه
توجه به بخش  بنابرایند، نگذاری بیشتر فراهم نماییهبخش خصوصی برای تولید بیشتر و بنابراین سرما

های ر واردات و توجه به واردات نهاده نظارت بهمچنینای تشویق صادرات و هخارجی و سیاست تجارت
  .ورد توجه سیاستگذاران باشد از نکات مهم مبایست  میتولیدی
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  منابع 
گذاری بخش  میان مخارج دولتی و سرمایه رابطه بررسی" ،)1383( گسگریریحانه  و حمیدرضا حالفی، علیرضا، اقبالی،

  .137-167صص  ،12شماره سال چهارم، پژوهشنامه اقتصادی، ،")ایران موردی مطالعه(خصوصی
  .مجموعه آمارهای سری زمانی ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 ،"های تأمین مالی مخارج دولت بر متغیرهای کالن اقتصادی در ایران بررسی تأثیر روش" ،)1382( بگلو قلیمحمدرضا سهیال و  پروین،
  .3-42صص  ،71-72 های شماره ه،مجله برنامه و بودج
  . مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران،Microfitاقتصادسنجی کاربردی به کمک ، )1384( تشکینی، احمد

  .چاپ هفتم سمت،  انتشارات،)1(اقتصاد بخش عمومی  ،)1384( احمد صمیمی، جعفری
 های بازرگانی، فصلنامه پژوهش ،"الن بر تراز تجاری ایراناثر متغیرهای ک" ،)1376( خیابانیناصر سید احمدرضا و  نایینی، جاللی
  .1-54صص  ،3شماره 
گذاری بخش  پیامدهای سیاست مالی بر سرمایه" ،)1384( گسگریریحانه و  حمیدرضا حالفی، علیرضا، اقبالی، زیبا، حجتی،

  .133-165صص  ،22شماره  سال هفتم، های اقتصادی ایران، فصلنامه پژوهش ،")مطالعه موردی ایران(خصوصی
 ،)1347-1376( ایران مورد :خصوصی بخش گذاری سرمایه و مصرف بر دولت مخارج تأثیر بررسی ،)1380( سیدجواد حسینی،
  .دانشگاه شیراز ارشد، نامه کارشناسی پایان
  .33-64صص  ،51شماره  ادی،مجله تحقیقات اقتص ،"آزمونی از پدیده جایگزینی اجباری در اقتصاد ایران" ،)1376( منصور عراقی، خلیلی

 گذاری بخش خصوصی تأثیر مخارج دولتی بر سرمایه" ،)1386( نژاد اسالمیحسن  سیدعلیحسین و  اصغرپور، حسین، صادقی،
  .109-138صص  شماره اول، پیش سال اول، فصلنامه علوم اقتصاد، ،"ARDLدر ایران با استفاده از تکنیک 

اقتصاد ، "گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران بررسی موانع سرمایه" ،)1383( فرامرزپوربیتا مجید و  صامتی،
  .91-112صص  ،45شماره  ،12سال  کشاورزی و توسعه،
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