
43  ، دوره ، شماره ، )هاي اقتصادي سابقبررسی(فصلنامه اقتصاد مقداري                      

  
 يمورد ي مطالعه:ياقتصاد رشد و دولت ياندازه نیب يرابطه

  فارس جیخل يهیحاش اوپک عضو يکشورها
  

  ∗یفاضل محمد  ونیپرو الیسه دکتر ،يدریح حسن دکتر
  

  29/9/89: تاریخ پذیرش                 9/6/89:  تاریخ وصول
  

  :دهیچک
تقالی براي ارتقاي هاي ان عالوه بر فراهم کردن امنیت و پرداختهادولت

هاي اقتصادي براي تسهیل د در ایجاد زیرساختنتوانهماهنگی اجتماعی، می
ایش کارایی اقتصادي ایفاي نقش ز منابع و افيرشد اقتصادي، تخصیص بهینه

هاي مهمی را در بین اقتصاددانان در بحثها هاي اخیر دولت فعالیت .نمایند
 این مقاله  .وجود آورده استه اقتصادي ب نقش دولت و اثر آن بر رشد يزمینه
 کشور عضو اوپک 6 دولت و رشد اقتصادي در ي تجربی بین اندازهيرابطه
   را با استفاده از الگوي 1970-2007 زمانی ي خلیج فارس در دورهيحاشیه
 این  دولت دريدهد که اندازهنتایج نشان می . نمایدهاي تابلویی بررسی میداده

هاي این کشورها از درآمدهاي سرشار که دولت یی و از آنجااسترگ کشورها بز
گذاري بخش خصوصی و  دولت اثر منفی بر سرمایهي، اندازههستندمند نفتی بهره

دهند که نرخ رشد نیروي  نتایج همچنین نشان می .تولید ناخالص داخلی دارد
  .تصادي دارندکار، نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد صادرات اثر مثبت بر رشد اق

  JEL  :C23 ،N1 ،O1 ، O4طبقه بندي 
  

  ییتابلو يهاداده يالگو ،ياقتصاد رشد دولت، ياندازه :يدیکل يهاواژه
  
  
  
  
  

                                                
اقتـصاد دانـشگاه عالمـه    دانـشکده  دانشیار  ،  دانشگاه ارومیه و مدیریت   اقتصاد  دانشکده   استادیار    به ترتیب،  ∗

  )ir.ac.urmia@heidari.h(                       کارشناس ارشد علوم اقتصادي دانشگاه ارومیهوطباطبایی 

  
 43 -66صفحات ، 1389 پاییز، 3، شماره 7،  دوره )هاي اقتصادي سابقبررسی(فصلنامه اقتصاد مقداري 



44  1389 پاییز ،3، شماره 7، دوره )هاي اقتصادي سابقبررسی(فصلنامه اقتصاد مقداري                       

  مقدمه -1
رود که در کنار مار میشه هاي مهم اقتصادي در هر کشور بدولت یکی از بخش

اي را ایفا مدههاي تولیدي نیز نقش ع، در زمینهاقتصادر اش دکنندهنقش هدایت
تواند بر تولید بخش خصوصی و در نهایت تولید کل هاي دولت میفعالیت . نمایدمی

 ایجاد  نقش دولت در قالب وضع قوانین، .اقتصاد، اثرات مثبت و منفی داشته باشد
 . نمایدهاي الزم براي تولید را فراهم میزمینه امنیت اقتصادي و اجتماعی،

تواند بر  در اقتصاد نیز میآن و دخالت  دولتياندازه همچنین، افزایش بیش از
نتیجه تولید کل اقتصاد، از طریق جانشینی  گذاري بخش خصوصی و درسرمایه
   . اثر منفی داشته باشد 1جبري

 يد دولت بر رشد اقتصايهاي تئوریک گوناگونی براي بیان اثر اندازهمدل
برخی از این  . ندا واحد نرسیدهينتیجهبه  این مطالعات ارائه شده است، ولی

را تأیید  دولت و رشد اقتصادي ياندازهمیان  مثبت یا منفی ي رابطهوجودمطالعات 
  برخی .کید دارندأ بین دو متغیر تيرابطه نیز به عدم وجود  دیگر برخیکنند ومی
  الت در شرایط مختلف اقتصادي اذعان  این مطالعات نیز به وجود هر سه حاز
 يهاي تئوریک، در کشورها براي آزمون مدلمطالعات تجربی بسیاري  .ندکنمی

 مطالعات تجربی صورت  . صورت گرفته استهاي زمانی متفاوتمختلف و در دوره
هاي گیري علت نتیجه .اندرا حاصل نکرده مشخص و یکسان يک نتیجهی گرفته نیز
هاي مکانیسم ولت، ویژگیهاي د حجم فعالیت ساختار وتواند منتسب بهمتفاوت می
تناقض در نتایج مطالعات انجام شده  .  باشد مختلفي کشورها درغیرهاقتصادي و 

 ي کلی براي رابطهيتوان یک قانون و قاعده که نمی مهم استياین نکتهبیانگر 
 روشن بنابراین،  .رهاي مختلف ارائه داد دولت و رشد اقتصادي در کشويبین اندازه

  .است مطالعات بیشتر در این زمینه مند نیاز،کشورهر ین رابطه در انوع نمودن 
 خلیج ي کشور عضو اوپک حاشیه6هاي  حاضر، با استفاده از دادهيدر مقاله
 متحده  ایران، بحرین، کویت، قطر، عربستان و امارات، کشورهايفارس که شامل

  قتصادي پرداخته شده دولت و رشد اي بین اندازهي به بررسی رابطه،شوندمی عربی
  

                                                
1 Crowding Out 
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 3آنامانو ) 2002( 2دار و امیر خلخالی  صورت گرفته توسطياز دو مطالعه .  است
 دولت و رشد اقتصادي اقتباس ي بین اندازهي مدل براي برآورد رابطه5، )2004(

 که سایر مطالعات  را شده اکثر متغیرهاییاقتباسهاي تئوریک  مدل .شده است
د عناصر نتوانو از این نظر میاست   بر گرفته در،اندنموده ستفاده اانجام شده از آنها
ها براي برآورد این مدل  .دتري توضیح دهنصورت جامعه  رشد را بيتوضیح دهنده
 این کشورها از لحاظ نفتی بودن،  . استفاده شده است4تابلوییهاي از الگوي داده

از  ، امایکدیگر شباهت دارندت در کشورهاي اوپک با یدرحال توسعه بودن و عضو
الگویی که .  هاي فراوانی با یکدیگر دارندلحاظ شرایط اقتصادي و محیطی تفاوت

هاي ارائه شده در مقاله و نتیجه گیري اصلی استفاده شده است، براي تخمین مدل
هاي بیشتر براي  همچنین استفاده از تعداد داده. استالگوي پانل با اثرات تصادفی 

دست آمده از ه هاي بررسی باعث افزایش میزان ثبات و اعتماد نتایج بمدلتخمین 
    .شودتخمین می
در بخش دوم مروري  . ارائه شده است بخش کلی 6  حاضر دريمقاله

 انجاماجمالی بر مطالعات تئوریک و تجربی صورت گرفته در خارج و داخل کشور 
 تابلویی الگوي  یعنی، کلی آنل تابلویی و دو شکيدر بخش سوم الگو . گرفته است

هاي استفاده شده مچنین آزمون با اثرات تصادفی و هتابلوییبا اثرات ثابت و الگوي 
 مدل تئوریک و ، در بخش چهارم .شده استطور مختصر توضیح داده ه  بدر مقاله
و  هاي تجربی بخش پنجم مدل .شوندهاي مورد استفاده در مقاله معرفی میداده

 بخش ششم به در نهایت، و کندمیارائه را  مورد استفاده يهامدلرآورد نتایج ب
  .گیري اختصاص یافته استنتیجه

  
  مطالعات تئوریک و تجربی  مروري اجمالی بر-2
   مطالعات تئوریک-2-1
اقتصاد را به دو بخش خصوصی و دولتی تقسیم نمود و تولید هر ) 1986 (5رام

    فرض نمود کهي و .مایه در نظر گرفتبخش را تابعی از نیروي کار و سر
 بر تولید بخش خصوصی ی مثبتتأثیر ، دولت از طریق آثار خارجی مثبتهايفعالیت

                                                
2 Dar and Amir Khalkhali  
3 Anaman  
4 Panel data 
5 Ram  
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-1980 زمانی ي کشور در دوره115هاي رام با استفاده از این رابطه و داده . دارد
  . دولت بر رشد اقتصادي را مثبت ارزیابی نمودي، اثر اندازه1960

با یک دید جدید بررسی خود را انجام داد و آن اینکه، ) 6)1988گروسمن
 دوطرفه برقرار ي بین دولت و رشد اقتصادي یک رابطه7،با استفاده از قانون واگنر

تواند بر رشد اقتصادي اثر مثبت یا منفی یعنی در مدل وي هم دولت می ،نمود
  .گذار باشدیرثأت دولت يتواند بر اندازهداشته باشد و هم رشد اقتصادي می

یافتن یک پاسخ علمی درباره این  واگنر بیشترین کوشش را برايدر واقع 
  به این نتیجه رسید کهي و .انجام داد کند،پرسش که چرا مخارج دولت رشد می

تراکم  جوامع بشري به میزانی که از پراکندگی جامعه روستایی دور شده و بهدر 
به  یابد و نیاز اجتماعی افزایش می برخوردهاي،شوندزندگی شهري نزدیک می

عمومی،  مین آموزشأحمل و نقل عمومی، ت . یابدخدمات عمومی نیز افزایش می
بدون حضور مالی  غیرهمین خدمات بهداشتی و درمانی، برقراري نظم و امنیت و أت

وجود آمده، دولت ه براي پاسخ گویی به این نیازهاي ب . شوددولت ناممکن می
  .د تا مخارج خود را افزایش دهدشومجبور می

 براي )1986 ( عالوه بر نقش مثبتی که رام)1991( 8 و مونتماردوتدادلی
  . خود گنجاندهاي دولت را نیز در مدلنظر گرفت، نقش منفی فعالیت دولت در

 مدل به) کرده بودکار و سرمایه فرض که تابعی از نیروي (همچنین وي، صادرات را 
  .هاي دولت بر رشد اقتصادي را منفی برآورد نمودفعالیت  اثرتینهادر  و وارد کرد

هاي رام و دادلی، تولید بخش دولتی را تابعی از برخالف مدل) 1991( 9بارو
 متوازن، یعنی ي با استفاده از بودجهي و. نظر نگرفت نیروي کار و سرمایه در
  .تشکیل داد مدل خود را ،با مخارج دولت) مالیات( برابري درآمدهاي دولت

 به مقیاس کاهنده در تحلیل خود از یک تابع کاب داگالس با بازدهی  بارو،همچنین
هاي دولت و رشد اقتصادي، یک اثر  مخارج دولت استفاده نمود و بین فعالیتبراي

تواند سه اثر مثبت، بی اثر و منفی بر رشد غیر خطی بوجود آورد که دولت می
   کشور طی 98هاي دل خود را با استفاده از دادهبارو م  .اقتصادي داشته باشد

                                                
6 Grossman  
7 Wagner 
8 Dudly and Montmardutte  
9 Barro  
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 دولت و ي منفی بین اندازهي تخمین زد و به رابطه1985 تا 1960 زمانی يدوره
  . رشد اقتصادي رسید

 مخارج ، متوازنيبا فرض وجود بودجه) 1996( 10ساروپ و زو وارجانید
 CES  تولیدک تابع و با ینددولت را به دو بخش تولیدي و غیر تولیدي تقسیم نمود

 که با تغییر در سهم نسبی هر یک از مخارج تولیدي و غیر ندبه این نتیجه رسید
توان رشد اقتصادي را بدون تغییر در مخارج کلی  می،تولیدي دولت در مخارج کلی

  .دولت تغییر داد
 اثر دولت بر رشد اقتصادي را از طریق  نیز)2002( دار و امیرخلخالی

آنها   .رد بررسی قرار دادند مو تولیدیت دولت بر کارایی عواملثیرگذاري فعالأت
ات را تابعی  با این تفاوت که صادر،ند صادرات را وارد مدل نمود،همانند مدل دادلی

در مدل  عنوان یک متغیر مستقله از نیروي کار و سرمایه قرار ندادند و از صادرات ب
 یا اثر منفی بر ولت یا اثر مثبت و در مدل دار و امیرخلخالی، د .استفاده نمودند

  .رشد اقتصادي دارد
 دولت، ي سه نسبت به اندازهيبا تعریف یک مدل درجه) 2004( آنامان

هاي کوچک، متوسط و بزرگ دولت را در کنار متغیرهایی که دار و اندازه
 ي اثر یک بعد با این ابتکاري و . مورد بررسی قرار داد،امیرخلخالی استفاده نمودند

 يطور در نظر گرفت که دولت با اندازه  و اینهمدل دار و امیرخلخالی را تغییر داد
 متوسط اثر ي دولت با اندازهچک اثر منفی بر رشد اقتصادي دارد درحالیکهکو

 بیش از حد دولت دوباره اثر منفی بر رشد يمطلوب بر رشد اقتصادي دارد و اندازه
  .اقتصادي دارد

  
   صورت گرفته مطالعات تجربی-2-2

 . براي آزمون مطالعات تئوریکی فوق، مطالعات تجربی فراوانی صورت گرفته است
 دولت بر رشد ي اثر اندازهي تعداد زیاد مطالعات صورت گرفته در زمینهبه دلیل
طور خالصه آورده شده ه مطالعات صورت گرفته ببرخی از  در این قسمت ،اقتصادي
  .است

                                                
10 Devarajan, Swaroop and Zou 
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 يکشور طی دوره 115  اطالعاتی ویهاي تابلوز الگوي دادهاستفاده ا با) 1986(رام 
 دولت، سرمایه گذاري و نرخ ي به این نتیجه رسید که اثر اندازه1960- 1980زمانی

نیز با ) 1991( بارو  .رشد نیروي کار بر رشد تولید ناخالص داخلی مثبت است
 ي کشور در دوره98ي هاولی با استفاده از داده) 1986(استفاده از همان الگوي رام 

گذاري دولتی و سرمایه گذاري ثیر مصارف دولتی، سرمایهأ ت1985  الی1960زمانی 
 . دست آورده مثبت ببخش خصوصی بر رشد اقتصادي را به ترتیب منفی، بی اثر و 

هاي تابلویی با اثرات ثابت با استفاده از الگوي داده) 1996( همکاران ودیوارجان 
به این نتیجه ) 1970-1990( سال 21 حال توسعه در طول  کشور در43براي 

اي دولت اثر منفی بر رسیدند که مخارج مصرفی دولت اثر مثبت و مخارج سرمایه
نیز با استفاده از الگوي مورد ) 1997 (11 گوسه .رشد اقتصادي بلندمدت دارد

 کشور 59هاي  و دادهOLSو روش تخمین ) 1996( داواراجان و همکاران ياستفاده
 زمانی و انباشت ي سرانه با یک وقفهGDPثیر أ متوسط، تيدنیا با درآمد سرانه

  نرخ رشد نیروي کار و ثیر أت وسرمایه را بر رشد اقتصادي این کشورها مثبت، 
هاي  داده نیز)2002(دار و امیر خلخالی   . دولت را منفی ارزیابی نمودندياندازه
 دولت و رشد ياندازه بین يبراي بررسی رابطه را OECD کشور عضو 19 يساالنه

 از تکنیک ی که با استفادهنتایج . ندکار گرفته  ب1971- 1999 ياقتصادي در دوره
وري کلی  رشد بهره که نشان داددست آوردند،ه  ب با اثرات تصادفیهاي تابلوییداده
 کشورهایی تر از پایین، دولت بزرگ استي در کشورهایی که اندازه تولیدعوامل

 بزرگ دولت از طریق ي و اندازهاست کوچکتر  در آنها دولتياست که اندازه
با استفاده از   .گذارد اثر سوء بر رشد اقتصادي می تولید،وري عواملکاهش بهره

با استفاده از الگوي ) 2003 (12هاي کشورهاي زیر صحراي آفریقا نیز یاسینداده
ات ثابت و تصادفی به این نتیجه رسید که مخارج صورت اثره هاي تابلویی و بداده

بر رشد اقتصادي گذاري بخش خصوصی اثر مثبت دولت، آزادي تجاري و سرمایه
بر معنایی هاي خارجی و نرخ رشد جمعیت اثر بی کمکگسترشو دارد این کشورها 

 نی زمايي در دورهاهاي کشور برونه داده با استفاده از)2004(آنامان   .داردآن 
 مدل رشد  ازبهره گیريبا  رشد اقتصادي را بر دولت ياثر اندازه 2001-1991

 . قرار دادبررسی مورد  هاي توزیع شده، الگوي خود رگرسیونی با وقفهونئوکالسیک 

                                                
11 Guseh  
12 Yasin  
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 سه بر رشد يصورت یک تابع درجهه  که مخارج دولت ب داد نشان تخمین وينتایج
 بزرگ دولت بر رشد  کوچک وي اندازه،یگر دیعبارته  ب .گذاردمیثیر أتمدت بلند

 رشد اقتصادي را ، مناسب دولتيکه اندازهحالی  در،اقتصادي اثر منفی دارد
هاي کشورهاي با استفاده از داده) 2005 (13اموکاسولویزیدس و  . دهدافزایش می

 و با استفاده از آزمون 1960-1995 زمانی يانگلستان، ایرلند و یونان در دوره
یت گرنجر در چارچوب مدل تصحیح خطاي برداري دو متغیره نشان دادند که عل

 مثبت معنی داري با رشد اقتصادي در کوتاه مدت و ي دولت رابطهياندازه
با ) 2008 (14آلفونسو و فورسري  .بلندمدت در کشورهاي انگلستان و ایرلند دارد

 کشور عضو سازمان 15هاي دههاي تابلویی با اثرات ثابت و دااستفاده از الگوي داده
 2004 الی 1970 زمانی يدر طول دوره) OECD(همکاري اقتصادي و توسعه 
 مخارج مصرفی هاي مردمی،هاي غیرمستقیم، کمکنتیجه گیري کردند که مالیات

 بر رشد ها اثر منفی و سرمایه گذاري بخش خصوصی اثر مثبتدولت و یارانه
 .  نداردآناي دولت اثر معنی داري بر خارج سرمایه ولی ماقتصادي این کشورها دارد،

هاي تابلویی و روش نیز با استفاده از الگوي داده) 2009 (15گوریو و گوشگری
- 1999 زمانی ي کشور در حال توسعه طی دوره15هاي  و داده GMMتخمین 

 مثبت بر رشد اقتصادي این ي به این نتیجه رسیدند که مخارج کل دولت اثر1972
اي آن به ترتیب که مخارج مصرفی دولت و مخارج سرمایه در حالی،رها داردکشو

  . هستندداراي اثرات مثبت و منفی بر رشد اقتصادي 
 به قسمت،در مورد ایران نیز چندین مطالعه صورت گرفته است که در این 

رفیعی و  . شودطور خالصه اشاره میه  ب،نتایج برخی از آنها که منتشر شده است
 به این 1350 -79 هايهاي سال و دادهARDLبا استفاده از الگوي ) 1382(ایی زیب

اري دولت بر رشد اقتصادي نتیجه رسیدند که مخارج کل دولت و مخارج سرمایه گذ
بر و مخارج مصرفی دولت در بلند مدت دارد ثیر مثبت أمدت تدر بلندمدت و کوتاه

شفیعی و همکاران  . استاثر مدت بیه ولی در کوتا،منفیثیر أتداراي رشد اقتصادي 
هاي و داده) 1382(ده رفیعی و زیبایی با استفاده از الگوي مورد استفا) 1383(

گیري کردند که مخارج عمرانی اثر مثبت،  چنین نتیجه1338 -82 زمانیسري 

                                                
13 Loizides and Vamvoukas  
14 Alfonso and Furceri  
15 Gregoriou and Ghosh  
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  صادقی .ثیري بر رشد اقتصادي نداردمنفی و مخارج جاري هیچ تأها اثر مالیات
اثرات نقش حاکمیتی و تصدي گري دولت در اقتصاد ) 1388( دیگران شاهدانی و

  .بر توزیع درآمد را بررسی کردند
   تصریح مدل و متغیرهاي مدل-3

داگالس  -صورت یک تابع کابه  با فرض اینکه شکل آن بتابع تولید اقتصاد را
  :صورت زیر در نظر گرفته توان ب میباشد،

)1(         
6

54

432
4

3
3

2
2

1

B

BB
t

TCAPITAL

TLABORTEXPORTGBGBGBBY

)(       

)())(exp(

×

=   

  کل صادرات ساالنه،مقدار TEXPORT  دولت،ياندازهنشانگر  Gکه در آن
T LAB O Rکل نیروي کار مصرف شده وي سطح ساالنه TC AP ITAL موجودي 

، )1(ي رابطهگیري از گیري و دیفرانسیل با لگاریتم .است سرمایه يالنهکل سا
 :آید زیر به دست میيمعادله

                     
)2(                             

)()(                    
)(

GTCAPITALBGTLABORB
GTEXPORTBGBGBGBBGROWTH

65

4
3

3
2

21

++

++++=   

 متغیرهاي ي نرخ رشد ساالنهيدر ابتداي متغیرها بیان کننده Gنماد
  :باشدصورت زیر میه مدل نهایی ب . تعریف شده است

  

)3(
      

UINVGDPBGTLABORBGTEXPORTB
GOVSIZBGOVSIZBGOVSIZBBGROWTH

++++

+++=

)()()(                    
)()()(

654

3
3

2
21  

  

G در آن که O VSIZ2  دولت وي اندازهGOVSIZ3  وGOVSIZي، به ترتیب اندازه 
که شاخص آن سهم سرمایه (  نرخ رشد سرمایهINVGDP،3 و 2دولت به توان 
  .است نیروي کار ي نرخ رشد ساالنهGTLABOR و) است GDPگذاري در
 اخالل با فرض داشتن توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس  جزءUهمچنین،
 از ،هاي مختلف دولتوت قائل شدن بین اندازهدر این مدل براي تفا . باشدثابت می
  .هاي مختلف این متغیر استفاده شده استتوان

 )2004(  که شکل خاصی از مدل آنامان)2002( مدل دار و امیرخلخالی
  :شودصورت زیر بیان میه ، باست

)4(  AGLGKGY ++= )()( 32 αα  
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G،در این تابع Yنرخ رشد GDP،حقیقی GK نرخ رشد انباشت سرمایه، 
G Lنرخ رشد نیروي کار و Aمعیار نرخ رشد بازدهی کل عوامل تولید است .  

) صادرات )Xدولتي و اندازه ( / )GS Y ثیر بر رشد أنیز در این مدل از طریق ت
   :دگذارنبازدهی کل عوامل بر رشد اقتصادي اثر می

)5(  u
Y

GSGXA +++= )()( 541 ααα  

GS/ نرخ رشد صادرات وGXکه در آن  Y ید ناخالص  دولت بر تولمخارج نسبت
صورت زیر ه شد نهایی ب ري معادله،)14 (ي در معادلهAبا قرار دادن . داخلی است

   :آیددست میه ب
)6     (

  
u

Y
GSGXGLGKGY +++++= )()()()( 54321 ααααα  

  .است اخالل با میانگین صفر و واریانس ثابت جزء u در آنکه
هاي رشد مورد اکثر متغیرهاي حقیقی که در سایر مدلاخیر دو مدل 

  ها از الگوي جهت برآورد این مدل . شوندشامل میاند را ه قرار گرفتهاستفاد
هاي هاي استفاده از الگوي داده یکی از مزیت .هاي تابلویی استفاده خواهد شدداده

دست آمده از تخمین ه تابلویی باال بردن میزان کارایی و قابلیت اطمینان نتایج ب
 از ،دست آمده از این روشه ه نتایج بشود ک که این مزیت باعث میاستها مدل
این   .تر باشددست آمده از مطالعات مقطعی یا سري زمانی قابل اطمینانه نتایج ب
 ي حاشیه کشور عضو اوپک6هاي  و داده معرفی شده دو مدلبا استفاده ازمقاله 

  .پردازد دولت بر رشد اقتصادي این کشورها میيثر اندازه، به بررسی اخلیج فارس
  
   روش شناسی-4
هاي دادهاز الگوي  ، بخش قبلیدرهاي تصریح شده ن مقاله براي برآورد مدلای

 توان بهمیاستفاده از این الگو مزایاي متعددي دارد که   .نمایدمی استفاده تابلویی
و نیز  تردلیل استفاده از اطالعات بیشتر و متنوعه افزایش کارایی نتایج تخمین ب

در هاي مقطعی ار دادهآثدلیل توانایی این الگو در تفسیره حلیل بجامعیت نتایج ت
   نتایج تحلیل از تفسیر صرف بنابراین،  .هاي سري زمانی اشاره نمودر دادهکنا
هاي سري زمانی  در داده .تر استتر و جامعنی کاملهاي مقطعی یا سري زماداده

   ، همچنین .یابدش میها احتمال بروز همخطی افزایهمواره با افزایش داده
دهد چرا که امکان بررسی هاي مقطعی فقط یک دید ایستا به محقق میبررسی
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 در الگوهاي تابلویی هر دو مشکل به خوبی مرتفع . نداردروند متغیر در آن وجود 
  .شودمی

 با اثرات هاي تابلوییداده به دو بخش کلی الگوي هاي تابلوییدادهالگوي 
تفاوت دو شکل کلی  . شود با اثرات تصادفی تقسیم میوییتابلثابت و الگوي 
مقاطع  براي أ در ثابت یا تصادفی فرض نمودن جزء عرض از مبد،الگوهاي تابلویی

اثرات تصادفی یا ( ذکر شده تابلوییبراي اینکه از بین الگوهاي   .باشدمی) کشورها(
  .دشوتفاده می از آزمون هاسمن اس، انتخاب شودي بهترالگوي ،)اثرات ثابت
،  لیونهاي آزموناز ،تابلویی ي واحد در الگوهايریشهوجود  بررسی براي ،همچنین
 ، فیشر)2003( 18، پسران و شین، ایم)2000 (17، بریتونگ)2002( 16لین و چو
استفاده شده  فیلیپس پرونبراي آزمون  تعمیم یافته و فیشر دیکی فولر براي آزمون

  .است
  

  شورهاي مورد بررسی شرایط اقتصادي ک-5 
 کشورهاي  است،له مورد استفاده قرار گرفتههاي آنها در این مقاادهکشورهایی که د

 مارات قطر، عربستان و ا بحرین، ایران، کویت،یعنی خلیج فارس ينفتی حوزه
برخورداري از نفت، اسالمی تشابه کشورهاي مورد بررسی در  .  هستندمتحده عربی

عالوه، این کشورها از این نظر که ه  ب .باشداین کشورها می عضو اوپک بودن بودن و
در  کلی اطالعات) 1(جدول   .ال توسعه هستند نیز تشابه دارندح کشورهاي در

  .دهدنشان میطور خالصه ه  ب را اقتصادي این کشورهابرخی متغیرهاي کالن مورد
  م غرشود، این کشورها علیاین جدول مشاهده می در که طورهمان

هاي بسیاري با  ذکر شده از لحاظ شرایط اقتصادي و جمعیتی، تفاوتهايشباهت
 و است از نظر جمعیت، ایران باالترین جمعیت را دارا ،عنوان مثاله  ب .یکدیگر دارند

 دوم تا ششم را يترتیب رتبهه کشورهاي عربستان، کویت، بحرین، قطر و امارات ب
اري به تولید ناخالص داخلی کشور قطر  شاخص سرمایه گذيدر زمینه  .نددارا

باشد و کشورهاي امارات، میان کشورهاي مورد بررسی دارا می باالترین رتبه را در
که باالتر بودن گیرند قرار میهاي بعدي  رتبه دربحرین، عربستان، ایران و کویت

                                                
16 Levin, Lin and Chu 
17 Breitung  
18 Im, Pesaran and Shin  
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هاي آتی به رشد اقتصادي باالتري دست دهد اقتصاد در سالاین شاخص نشان می
  .واهد یافتخ

  در تولید ناخالص داخلی به ازاي هر فردبیانگراز لحاظ درآمد سرانه که 
هاي اول ، به ترتیب، قطر، امارات، کویت، بحرین، عربستان و ایران رتبهاستجامعه 

 نشان  به نیروي کار کهتولید ناخالص داخلیشاخص از نظر   . هستنداتا ششم را دار
 کشورهاي، ، به ترتیبقطرعد از کشور ب، استد وري عوامل تولیبهره يهدنده

   . گیرند قرار می و ایران بحرینعربستان،امارات، کویت، 
  

  شمایی کلی از شرایط اقتصادي کشورهاي مورد بررسی:1جدول 
 هاکشور بحرین ایران کویت قطر عربستان امارات هامیانگین کشور

11330 230 14700 430 1700 50400 500 
  جمعیت

 ) نفرهزار(

7/13 3/19 9/8 2/23 2/18 1/2 4/10 
  درآمد سرانه

 )هزار دالر(

6/1 2/2 2/1 6/2 1 1/1 5/1 I/GDP  
 درصد

27 35 26 38 31 6 23 GDP/LABOR  
 )هزار دالر(

6/5 6/7 6/4 9/5 6/5 1/2 8/7 EX/GDP  
 درصد

13208 8871 28776 3253 3634 33514 1202 CAPITAL  
 )میلیون دالر(

1/22 6/14 1/24 8/18 4/18 7/23 8/32 G/GDP 
 درصد

393 190 151 1199 407 61 349 I/LABOR  
 )دالر(

6404 8504 5971 11417 5047 1986 5498 CAPITAL/LABOR  
 )دالر(

  هاي تحقیقدست آمده از دادهه  نتایج ب:مأخذ
  

   هاي تجربی  برآورد مدل-6 
  :باشدورت زیر می به ص، ارائه شدقسمت تصریح مدلمدل اصلی که در  
  

)7(             
32 76

54321
)()()()(         

)()()()()(
GSYCGSYC

GSYCGXCGLCGKCCGY
×+×+

×+×+×+×+=  

  
Gکه در آن Yنرخ رشد اقتصادي یا نرخ رشد G D P، G Kسرمایه که ، نرخ رشد 

Gگذاري تقسیم برپروکسی مورد استفاده براي آن سرمایه D P است،G L نرخ 
G،رشد نیروي کار Xو نرخ رشد صادرات G SYنسبت مخارج دولت به G D P 
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   1990 يهاي ثابت سال پایهرد استفاده به قیمت تمام متغیرهاي مو .است
  .هستند

  

   آزمون پایایی متغیرها-6-1
این مقاله   .ها از لحاظ پایایی مورد آزمون قرار گیرنددادهقبل از تخمین مدل باید 

 آزمون فیشر براي آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و LLC،19 IPS،20: هاياز آزمون
   نتایج آزمون پایایی  .نمایدمیرون استفاده آزمون فیشر براي آزمون فیلیپس پ

  .گزارش شده است) 2( صورت خالصه در جدوله ها بداده
، تمام است مشخص )2( در جدول مختلفهاي  که از نتایج آزمونطورهمان

پایایی  .  پایا هستند درصد5 دولت، در سطح معناداري يجز متغیر اندازهه ها، بداده
تمال اینکه ناپایایی متغیر نسبت مخارج دولت به تولید اغلب متغیرهاي مدل، اح

ایج برآورد را کاهش  و اعتبار نتهدعنوان متغیر مسلط ظاهر شه  داخلی بناخالص
 دولت در نتایج يبراي اطمینان از اینکه ناپایایی متغیر اندازه . دنمایدهد، کم می

پس اجزاي اخالل حاصله یم و سینماتخمین اثر سوء ندارد، ابتدا مدل را برآورد می
 مدل تخمین زده ، اگر اجزاي اخالل پایا باشند. یمینمارا از لحاظ پایایی آزمون می

 دولت در مدل، ي وجود متغیر ناپایاي اندازهبنابراین، کاذب نخواهد بود و شده
  .دهدبار نتایج تخمین را کاهش نمیاعت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
19 Levin, Lin and Chu (LLC) 
20 Im, Pesaran and Shin (IPS) 
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   متغیرها واحد برايي نتایج آزمون ریشه:2جدول 
 سطح احتمال مقدار آماره آزمون آزمون متغیر

تعداد 
 مقاطع

تعداد 
 مشاهدات

 210 6 000/0 - 55930/5 لیون و لین و چاو
 210 6 000/0 - 28195/6 ایم، پسران و شین

 210 6 000/0 2172/63 دیکی فولر تعمیم یافته - فیشر
نرخ رشد 
 اقتصادي

 210 6 000/0 7231/81 فیلیپس پرون- فیشر
 210 6 000/0 -92258/4 لیون و لین و چاو
 210 6 000/0 -04235/6 شین و پسران

 210 6 000/0 3244/62 دیکی فولر تعمیم یافته - فیشر
 نرخ رشد سرمایه

 216 6 000/0 128/131 فیلیپس پرون- فیشر
 144 6 000/0 - 96863/3 لیون و لین و چاو
 144 6 0193/0 - 06813/2 رانایم شین و پس

 144 6 0047/0 5083/28 دیکی فولر تعمیم یافته- فیشر
نرخ رشد نیروي 

 کار
 151 6 0177/0 4484/24 فیلیپس پرون - فیشر

 210 6 000/0 -27798/6 لیون و لین و چاو
 210 6 000/0 - 44994/6 ایم شین و پسران

 210 6 000/0 2762/64 دیکی فولر تعمیم یافته- فیشر
 نرخ رشد صادرات

 216 6 000/0 9885/81 فیلیپس پرون - فیشر
 191 6 1723/0 - 94518/0 لیون و لین و چاو
 191 6 2854/0 - 56682/0 ایم شین و پسران

 191 6 3405/0 4016/13 دیکی فولر تعمیم یافته - فیشر

مخارج دولت بر 
تولید ناخالص 

 داخلی
 198 6 6882/0 17155/9 فیلیپس پرون- فیشر

 192 6 2219/0 -76566/0 لیون و لین و چاو
 192 6 2212/0 -76807/0 ایم شین و پسران

 192 6 2501/0 8435/14 دیکی فولر تعمیم یافته - فیشر

مخارج دولت بر 
تولید ناخالص 
 داخلی به توان دو

 198 6 4407/0 0621/12 فیلیپس پرون - فیشر
 192 6 2697/0 -61373/0 لیون و لین و چاو
 192 6 1819/0 -90823/0 ایم شین و پسران

 192 6 2095/0 6149/15 دیکی فولر تعمیم یافته - فیشر

مخارج دولت بر 
تولید ناخالص 
  سهداخلی به توان

 198 6  1636/0 6410/16 فیلیپس پرون - فیشر

  21. است اخذ شده(SESRTCIC)آمارهاي مورد استفاده از سایت : مأخذ

  
  هاي تجربیمدل نتایج برآورد -6-2

ن قسمت نتایج ی اقتباس شده است که در امدل براي تخمین اصلی، پنج دلاز م
  :شودتخمین آنها ارائه می

   : اولمدل

                                                
21 Statistical Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries 
(SESRTCIC) 
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)8 (     GSYCGXCGLCGKCCGY ×+×+×+×+= )()()()()( 54321  
  .باشدمی) 2002( در حقیقت، مدل ارائه شده توسط دار و امیر خلخالی مدلاین 

  

  : دوممدل
 

)9(         254321 GSYCGXCGLCGKCCGY ×+×+×+×+= )()()()()(  
  

  : سوممدل
  

)10(            354321 GSYCGXCGLCGKCCGY ×+×+×+×+= )()()()()(  
  

  : چهارممدل
 

)11(                   
26

54321
GSYCGSY

CGXCGLCGKCCGY
×+×

+×+×+×+=

)(
)()()()()(  

  

  : پنجممدل
  

)12(                  
36

54321
GSYCGSY

CGXCGLCGKCCGY
×+×

+×+×+×+=
)(

)()()()()(  
  

  . شده استارائه) 3(نتایج برآورد این پنج مدل در جدول 
  

 هاي تجربیمدل برآورد نتایج :3 جدول

 آماره مقادیر آماره

الگوي 
اثرات 
ا یثابت 
 تصادفی

 معادله

gsy gsy gsy Gx Gl Gk c  
- --- - --- 191/0- 141/0 325/0 048/0 777/4 Coef 
- --- - --- 306/2- 518/6 369/2 725/1 053/2 t 
- --- - --- 0228/0 0000/0 0194/0 087/0 0421/0 Prob 

1/41% 2
R  848/1 D.W  308/11 F 

اثرات 
 ثابت

- --- - --- 112/0- 154/0 359/0 052/0 689/2 Coef 
- --- - --- 661/1- 337/7 706/2 861/1 363/1 t 
- --- - --- 0992/0 0000/0 0077/0 065/0 175/0 Prob 

7/39% 2
R  782/1 D.W  925/22 F 

اثرات 
 تصادفی

)1( 

- --- 004/0- - --- 139/0 287/0 05/0 965/2 Coef 
- --- 548/2- - --- 485/6 2 782/1 891/1 t 
- --- 0121/0 - --- 0000/0 0479/0 0772/0 061/0 Prob 

6/41% 2
R  862/1 D.W  536/11 F 

اثرات 
 ثابت

)2( 
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   تجربیهاي مدلبرآورد نتایج :3 جدول يادامه
- --- 002/0- - --- 153/0 328/0 052/0 571/1 Coef 
- --- 91/1- - --- 3/7 426/2 879/1 228/1 t 
- --- 0584/0 - --- 0000/0 0167/0 0625/0 2216/0 Prob 

1/40% 2
R  793/1 D.W  256/23 F 

اثرات 
 تصادفی

 )2(  

61/7- - --- - --- 139/0 219/0 051/0 289/2 Coef 
789/2- - --- - --- 361/6 48/1 843/1 852/1 t 

0061/0 - --- - --- 0000/0 1414/0 0677/0 0664/0 Prob 
2/42% 2

R  793/1 D.W  785/11 F 

اثرات 
 ثابت

93/4- - --- - --- 151/0 283/0 052/0 401/1 Coef 
174/2- - --- - --- 226/7 016/2 908/1 234/1 t 

0315/0 - --- - --- 0000/0 0485/0 0586/0 2194/0 Prob 
5/40% 2

R  803/1 D.W  722/23 F 

اثرات 
 تصادفی

 )3( 

- --- 015/0- 7/0 139/0 166/0 057/0 6- Coef 
- --- 686/1- 308/1 453/6 1 2 883/0- t 
- --- 0943/0 1932/0 0000/0 3186/0 0469/0 3789/0 Prob 

42% 2
R  92/1 D.W  613/10 F 

اثرات 
 ثابت

- --- 010/0- 482/0 152/0 25/0 057/0 37/4- Coef 
- --- 553/1- 243/1 302/7 674/1 033/2 883/0- t 
- --- 1227/0 2162/0 0000/0 0969/0 0441/0 3787/0 Prob 

3/40% 2
R  1,833 D.W  001/19 F 

اثرات 
 تصادفی

 )4( 

0002/0- - --- 357/0 136/0 087/0 058/0 296/3- Coef 
972/1- - --- 233/1 336/6 48/0 06/2 702/0- t 

0508/0 - --- 22/0 0000/0 632/0 0416/0 4841/0 Prob 
7/46% 2

R  942/1 D.W  803/10 F 

اثرات 
 ثابت

0001/0- - --- 25/0 15/0 192/0 057/0 56/2- Coef 
844/1- - --- 215/1 207/7 212/1 074/2 741/0- t 
067/0 - --- 227/0 0000/0 227/0 04/0 46/0- Prob 
43% 2

R  849/1 D.W  33/19 F 

اثرات 
 تصادفی

 )5( 

  .اند برآورد شدهEviewsهاي تجربی توسط نرم افزار مدل *

گذاري، دهد که اثر سرمایه نشان می)5( تا) 1( هايمدلنتایج تخمین 
 دولت بر ي اندازهکه اثردرحالی . استنیروي کار و صادرات بر رشد اقتصادي مثبت 

  .استرشد اقتصادي منفی 
گذاري براي در کشورهاي در حال توسعه، نیاز به سرمایهکه ییاز آنجا

گذاري بر رشد اقتصادي در اثر سرمایه دارد، اقتصادي باالتر وجودرسیدن به رشد 
 . دست آمده استه کشورهاي مورد بررسی، با فرض ثبات سایر شرایط، مثبت ب

دهد که این گذاري با سایر مطالعات نشان می ضریب سرمایهي اندازهيمقایسه
 بیش از مقدار ضریب در مطالعاتی که در کشورهاي توسعه یافته صورت گرفته است
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  توسعه صورت گرفته است درحالاین ضریب در مطالعاتی است که در کشورهاي
حال  در کشورهاي درو  1مقدار این ضریب در کشورهاي توسعه یافته حدود (

 سرمایه در وريبهرهکه است  این نتیجه بیانگر این نکته ). است 5/0توسعه کمتر از 
  .باشداي توسعه یافته پایین میکشورهاي درحال توسعه نسبت به کشوره

 از درآمدهاي نفتی باعث افزایش  مورد بررسیي کشورهاهايبرخورداري دولت
 . هاي دولتی در این کشورها شده است و تصديها دولت، افزایش انحصارياندازه

 دولتی، باعث کاهش رقابت و تولید در بخش خصوصی هايافزایش اندازه و انحصار
دهد، اثر دولت بر رشد اقتصادي نیز  که نتایج برآورد نشان میرطوشود و همانمی

 دولتی باعث افزایش فضاي رقابتی در بازار ها درنتیجه، کاهش انحصار .استمنفی 
 تولید خواهد شد و حجم تولید يتولید کاالها و خدمات و همچنین، کاهش هزینه

  . را نیز افزایش خواهد داد
دهد که اثر نیروي کار نیز بر رشد اقتصادي  نشان می همچنیننتایج تخمین

حال توسعه به نیروي کار براي   با نیاز کشورهاي در که این نتیجهاستمثبت 
دست آمده براي نیروي ه  ضریب بيمقایسه . افزایش تولیدات داخلی مطابقت دارد

 اثر نیروي کار بر رشد اقتصادي  کهدهدکار با سایر مطالعات صورت گرفته نشان می
 ضریب  .در کشورهاي مورد بررسی برابر با این اثر در کشورهاي توسعه یافته است

 سرمایه در کشورهاي مورد بررسی نشان بهره وريمثبت نیروي کار و پایین بودن 
علت ه دهد که تکنولوژي که در این کشورها مورد استفاده قرار گرفته است، بمی

هاي اینکه ضریب  یکی از علت .اشدببر میوجود درآمدهاي سرشار نفتی، سرمایه
نیروي کار در این مطالعه برابر با ضریب نیروي کار در کشورهاي توسعه یافته ظاهر 

تواند هماهنگ بودن تکنولوژي کاربر با شرایط اقتصادي این نیز میاست  هشد
 بیشتر نیروي يروه  سرمایه و همچنین بهربهره وريبراي افزایش  . کشورها باشد

ه  ب، عالوه بر این .هاي کاربر استفاده نمودتوان از تکنولوژياین کشورها میکار در 
بهره وري نیروي کار و هاي آموزشی براي افزایش بیشتر توان برنامهمیطور همزمان 
بر وارداتی اجرا هاي سرمایههاي ارائه شده با تکنولوژي نمودن آموزشهماهنگ
  .نمود

 با فرض دهد کهنشان می همچنین) 4 ( ارائه شده در جدولنتایج تخمین
ثبات سایر شرایط، اثر صادرات بر رشد اقتصادي در کشورهاي مورد بررسی مثبت 

 سایر مطالعات صورت بادست آمده ه  ضریب صادرات بي اندازهيدر مقایسه . است
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حال توسعه و توسعه  توان تقسیم بندي مشخصی را براي کشورهاي درگرفته، نمی
 این ضریب در میان کشورها و مطالعات مختلف، متفاوت زیرا  . نمودیافته لحاظ

دست آمده ه ، در این مطالعه ضریب صادرات، مثبت باستاما آنچه مشخص   .است
 در رشد اقتصادي را تواند افزایش صادرات میاست و بر این نکته داللت دارد که

  . افزایش دهدرد بررسیکشورهاي مو
ه  منفی ب)3( و )2(، )1( هايمدلشد اقتصادي در  دولت بر رياثر اندازه
هاي کوچک،  اندازهد که بر این نکته داللت داريانتیجهچنین  . دست آمده است

متوسط و بزرگ دولت، با فرض ثبات سایر شرایط، اثر منفی بر رشد اقتصادي در 
ین دهد که ب نیز نشان می)4(  تخمین مدلينتیجه . کشورهاي مورد بررسی دارند

و ) ولی بی معنا( کوچک دولت اثر مثبت ي متوسط و کوچک دولت، اندازهياندازه
 متوسط دولت نیز اثر منفی بر رشد اقتصادي در کشورهاي مورد بررسی ياندازه
هاي  که در آن، دولت با اندازه)5(  تخمین مدلهمچنین، نتایج حاصل از . دارد

 با فرض ثبات سایر شرایط،  کهدهد گنجانده شده است نشان میکوچک و بزرگ
 کوچک دولت نیز ي بزرگ، اثر منفی بر رشد اقتصادي دارد و اندازهيدولت با اندازه

 با توجه به اینکه در کشورهاي نفتی  .داردد اقتصادي بر رش) معناولی بی(اثر مثبت 
ا در این کشوره دولت ي، اندازههستندها از درآمدهاي سرشار نفتی برخوردار دولت
 دولت و زیاد بودن يبزرگ بودن اندازه . است دولتی زیاد هاي میزان انحصاربزرگ و
 دولتی، رقابت در بازارهاي تولید کاال و خدمات و همچنین، روند هايانحصار
دهد و در نهایت، رشد  کشورها کاهش می بخش خصوصی را در اینگذاريسرمایه

کید بر کاهش أ ت، فوقهايتخمیننتایج  . یابدتولید در این کشورها کاهش می
 ها دولت، انحصاري با کاهش اندازه . دولت در کشورهاي مورد بررسی دارندياندازه

گذاري هاي الزم براي افزایش سرمایهیابد و زمینههاي دولتی نیز کاهش میو تصدي
 سرمایه بهره وريشود و در نهایت به افزایش و رقابت در بخش خصوصی فراهم می

  .انجامد مید و رشد اقتصاديچنین، افزایش تولیو هم
شود،  مشاهده می)3(اي که در نتایج برآوردهاي جدول قابل مالحظه ينکته

)( تعدیل شدهپایین بودن مقدار ضریب تعیین
2

Rباشدهاي تخمینی می در مدل.  
) 1 ( که در جدولورط همانع باید به این نکته توجه داشت که این موضودر توجیه
 عنوان هايشباهترغم  محیطی و اقتصادي این کشورها، علی  شد، شرایطعنوان

ثر بر رشد اقتصادي در ؤد و عوامل منهاي فراوانی دارشده، با یکدیگر تفاوت
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عنوان مثال، در کشور کویت یکی ه  ب .هستندکشورهاي مورد بررسی با هم متفاوت 
عامل در  که سهم این استگذاري خارجی ، سرمایهثر بر رشد اقتصاديؤاز عوامل م
، متغیرهاي  استه ارائه شده مدلی که در این مقال .دباش ناچیز میاقتصاد ایران
ثر بر رشد اقتصادي را مورد بررسی قرار داده است و تمامی متغیرهایی ؤمشترك م

 در  . را لحاظ ننموده استهستندثر ؤمکه در رشد اقتصادي کشورهاي مورد بررسی 
 ،هاي تجربی برآورد شده پاییننتیجه، میزان ضریب تعیین و توضیح دهندگی مدل

  .دست آمده استه ولی در حد قابل قبول ب
 و بر هستند واتسن نیز در سطح قابل قبولی - و دوربینF يمقادیر آماره
هاي برآورد شده و عدم وجود خود همبستگی در اجزاي اخالل صحیح بودن مدل

  .نمایندکید میأت
  
   آزمون هاسمن-6-3 

 با اثرات ثابت و تصادفی در  عنوان شد، تفاوت الگوي تابلوییترپیش که طورانهم
 آزمون هاسمن براي  .باشدثابت یا تصادفی فرض نمودن جزء عرض از مبدا الگو می

  کار ه انتخاب مدل بهینه بین الگوي اثرات ثابت و الگوي اثرات تصادفی ب
دست آمده ه یید نماید، ضرایب بأزمون هاسمن الگوي اثرات ثابت را ت اگر آ. رودمی

دست ه ه، نتایج ب و در نتیجاستاز این مدل نسبت به الگوي اثرات تصادفی کاراتر 
شود و برعکس، اگر آزمون هاسمن  با اثرات تصادفی رد میآمده از الگوي تابلویی

ست آمده از این ده اید، ضرایب بیید نمأ با اثرات تصادفی را تتابلویینتایج الگوي 
 با اثرات تابلویی و نتایج الگوي است با اثرات ثابت کارا تابلویی نسبت به الگوي الگو

 گزارش شده )4(طور خالصه در جدول ه نتایج آزمون هاسمن ب . شودثابت رد می
  .است

  
  نتایج آزمون هاسمن :4جدول 

 سطح احتمال مقدار آماره آزمون  مدليشماره

 0983/0 823/7 )1(دل م

 0871/0 125/8 )2(مدل 

 0789/0 371/8 )3(مدل 

 13/0 523/8 )4(مدل 

 124/0 64/8 )5(مدل 

  محاسبات تحقیق: مأخذ     
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    درصد،95دهد که در سطح معناداري نتایج آزمون هاسمن نشان می
ي ضرایب  با اثرات تصادفی داراتابلوییهاي برآورد شده با استفاده از الگوي مدل

 دیگر، بین عرض یعبارته ب . هستند با اثرات ثابت تابلوییکاراتري نسبت به الگوي 
دست آمده و سایر متغیرهاي توضیحی مدل همخطی وجود ه هاي تصادفی بأاز مبد
   . ندارد

  
   واحد براي اجزاي اخاللي آزمون ریشه-6-4 

که در (  دولتي در حضور متغیر اندازهبرآورد تصحجهت حصول اطمینان از 
 شوداي اجزاي اخالل استفاده می واحد برياز آزمون ریشه ،)حالت سطح ناپایا بود

  . شده استارائه) 5 ( آزمون در جدول اینکه نتایج
  

   نتایج آزمون پایایی اجزاي اخالل:5 جدول

 نام آزمون متغیر
مقدار 
آماره 
 آزمون

سطح 
 احتمال

تعداد 
 مقاطع

تعداد 
 مشاهدات

 120 6 000/0 -43/5 لیون و لین و چاو

 120 6 000/0 -09/5 ایم، پسران و شین

 120 6 000/0 69/47 دیکی فولر تعمیم یافته- فیشر

ن پایایی نتایج آزمو
اجزاي اخالل براي 

با الگوي ) 1(مدل 
 اثرات ثابت

 127 6 000/0 84/67 فیلیپس پرون- فیشر

 120 6 000/0 -95/5 لیون و لین و چاو

 120 6 000/0 -59/5 شین و پسران

 120 6 000/0 82/52 دیکی فولر تعمیم یافته- فیشر

نتایج آزمون پایایی 
اجزاي اخالل براي 

ا الگوي ب) 1(مدل 
 اثرات تصادفی

 127 6 000/0 6/75 فیلیپس پرون- فیشر

 120 6 000/0 -37/5 لیون و لین و چاو

 120 6 000/0 -5 ایم شین و پسران

 120 6 000/0 68/46 دیکی فولر تعمیم یافته- فیشر

نتایج آزمون پایایی 
اجزاي اخالل براي 

با الگوي ) 2(مدل 
 اثرات ثابت

 127 6 000/0 5/67 فیلیپس پرون- فیشر

 120 6 000/0 -91/5 لیون و لین و چاو

 120 6 000/0 -53/5 ایم شین و پسران

 120 6 000/0 09/52 دیکی فولر تعمیم یافته- فیشر

نتایج آزمون پایایی 
اجزاي اخالل براي 

با الگوي ) 2(مدل 
 اثرات تصادفی

 127 6 000/0 1/73 فیلیپس پرون- فیشر
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   نتایج آزمون پایایی اجزاي اخالل:5 جدول يادامه
 120 6 000/0 -31/5 لیون و لین و چاو

 120 6 000/0 -92/4 سرانایم شین و پ

 120 6 000/0 85/45 دیکی فولر تعمیم یافته- فیشر

نتایج آزمون پایایی 
اجزاي اخالل براي 

با الگوي ) 3(مدل 
 اثرات ثابت

 127 6 000/0 98/67 فیلیپس پرون- فیشر

 120 6 000/0 -82/5 لیون و لین و چاو

 120 6 000/0 -45/5 ایم شین و پسران

 120 6 000/0 22/51  فولر تعمیم یافتهدیکی- فیشر

نتایج آزمون پایایی 
اجزاي اخالل براي 

با الگوي ) 3(مدل 
 اثرات تصادفی

 127 6 000/0 89/72 فیلیپس پرون- فیشر

 120 6 000/0 -34/5 لیون و لین و چاو

 120 6 000/0 -95/4 ایم شین و پسران

 120 6 000/0 17/46 دیکی فولر تعمیم یافته- فیشر

نتایج آزمون پایایی 
اجزاي اخالل براي 

با الگوي ) 4(مدل 
 اثرات ثابت

 127 6 000/0 99/69 فیلیپس پرون- فیشر

 120 6 000/0 -99/5 لیون و لین و چاو

 120 6 000/0 -92/5 ایم شین و پسران

 120 6 000/0 7/51 دیکی فولر تعمیم یافته- فیشر

نتایج آزمون پایایی 
اجزاي اخالل براي 

با الگوي ) 4(مدل 
 اثرات تصادفی

 127 6 000/0 65/74 فیلیپس پرون- فیشر

 120 6 000/0 -32/5 لیون و لین و چاو

 120 6 000/0 -91/4 ایم شین و پسران

 120 6 000/0 78/45 دیکی فولر تعمیم یافته- فیشر

نتایج آزمون پایایی 
اجزاي اخالل براي 

با الگوي ) 5(مدل 
 اثرات ثابت

 127 6 000/0 3/71 فیلیپس پرون- فیشر

 120 6 000/0 -8/5 لیون و لین و چاو

 120 6 000/0 -45/5 ایم شین و پسران

 120 6 000/0 21/51 دیکی فولر تعمیم یافته- فیشر

نتایج آزمون پایایی 
ي اجزاي اخالل برا

با الگوي ) 5(مدل 
 اثرات تصادفی

 127 6 000/0 47/75 فیلیپس پرون- فیشر

  محاسبات تحقیق: مأخذ

 شده  تخمین زدههاينشان می دهد که اجزاي اخالل مدل )5( جدول نتایج
 نمایند کهد میییأ و این نکته را تهستند پایا  درصد99همگی در سطح معناداري 

صورت متغیر ه  دولت بي و وجود متغیر اندازههستندهاي برآورد شده صحیح مدل
در بخش تصریح مدل  ،همچنین  .سطح در مدل، اثر سوء بر نتایج برآورد ندارد
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 براي اطمینان از  .اندصورت نرمال توزیع شدهه ل بتئوریک بیان شد که اجزاي اخال
 جارگنتایج آزمون  . شودبرا استفاده می - نرمال بودن اجزاي اخالل از آزمون جارگ

  .ارائه شده است) 6(در جدول برا  -
  

   آزمون نرمال بودن توزیع اجزاي اخالل:6جدول 
 سطح احتمال مقدار آماره آزمون  معادلهيشماره

 0022/0 27/12 با اثرات ثابت) 1( يمعادله

 000/0 59/26 با اثرات تصادفی) 1( يمعادله

 003/0 57/11 با اثرات ثابت) 2( يمعادله

 000/0 09/25 با اثرات تصادفی) 2( يمعادله

 003/0 59/11 با اثرات ثابت) 3( يمعادله

 000/0 25/24 با اثرات تصادفی) 3( يمعادله

 017/0 2/13 رات ثابتبا اث) 4( يمعادله

 000/0 05/23 با اثرات تصادفی) 4( يمعادله

 005/0 14/15 با اثرات ثابت) 5( يمعادله

 000/0 12/24 با اثرات تصادفی) 5( يمعادله

  محاسبات تحقیق: مأخذ     

هاي برآورد شده در شود اجزاي اخالل تمامی مدل که مالحظه میطورهمان
  .اندصورت نرمال توزیع شدهه  ب درصد99سطح معناداري 

  
   نتیجه گیري-7 

 کشور 6 دولت و رشد اقتصادي در ي بین اندازهي حاضر به بررسی رابطهيمقاله
 خلیج فارس، شامل کشورهاي ایران، بحرین، کویت، قطر، يعضو اوپک حاشیه

) 2003(  مدل که از دو مطالعه دار و امیر خلخالی5عربستان و امارات با استفاده از 
این مزیت را دارند که هاي مذکور مدل . پردازدمیاند اقتباس شده) 2004( و آنامان

  .شوندشامل میاند را اکثر متغیرهاي حقیقی که در سایر مطالعات استفاده شده
 . هاي تابلویی استفاده شده استهاي اقتباس شده از الگوي دادهبراي برآورد مدل

 دولت بر ي اثر اندازه،که با فرض ثبات سایر شرایطدهد نتایج تخمین نشان می
فتی برخورداري کشورهاي مذکور از درآمدهاي سرشار ن . استرشد اقتصادي منفی 

 .  در این کشورها شده استهاي دولت و تصديهاباعث افزایش اندازه، انحصار
ي بخش گذارهاي رقابت و سرمایه زمینههاي دولت و تصديهاافزایش اندازه، انحصار

 از  .شوددهد و باعث کاهش تولید و رشد اقتصادي میخصوصی را کاهش می
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 کید دارد،أگذاري بر رشد اقتصادي تکه نتایج بر مثبت بودن اثر سرمایهییآنجا
   و هااي مورد بررسی باعث کاهش انحصار دولت در کشورهيکاهش اندازه

هاي رقابت و تیجه، زمینهن در . شودلت در کشورهاي مورد بررسی میهاي دوتصدي
یابد و باعث افزایش تولید و رشد گذاري بخش خصوصی نیز افزایش میسرمایه

دهد که اثر نیروي کار بر رشد نشان میهمچنین نتایج تخمین  . شوداقتصادي می
حال توسعه به نیروي کار   با نیاز کشورهاي در که این نتیجهاستاقتصادي مثبت 

 رام دست آمده با نتایجه  بينتیجه . داخلی مطابقت داردبراي افزایش تولیدات 
 )2003( 24دویسل و ولدخانی ،)2000( 23داالماگاس، )2000(22الباطل، )1986(

دهد که اثر صادرات بر رشد اقتصادي در نتایج نشان می .  مطابقت داردغیرهو 
ج سایر دست آمده با نتایه  ضریب بيمقایسه . استکشورهاي مورد بررسی مثبت 

دهد که اثر صادرات بر رشد اقتصادي در کشورهاي مختلف، مطالعات نشان می
است و بر این دست آمده ه  در این مطالعه ضریب صادرات، مثبت ب .متفاوت است

تواند در کشورهاي مورد بررسی، رشد  افزایش صادرات مینکته داللت دارد که
 .اقتصادي را افزایش دهد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
22 Albatel  
23 Dalamagas  
24 Doessel and Valadkhani  
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