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   :چکیده
و تولید   متقابل و ارتباط علّی میان مخارج مصرفی دولتآثاراین مقاله در   

-2006 ي دورهطی کشور منتخب عضو اوپک 9را براي ی ناخالص داخلی غیر نفت
 تورش متغیرهاي حذف شده، يلهأبراي اجتناب از مس.  شده است بررسی 1970

باز بودن اقتصاد و درآمدهاي نفتی در یک  يسه متغیر کنترل؛ تورم، درجه
 هايروش با استفاده از  .اندچارچوب چند متغیره به کار گرفته شده

 يانباشتگی پانلی، و روش تعمیم یافتهآزمون هماقتصادسنجی مشتمل بر 
 مثبت میان رشد اقتصادي ي شواهد مستحکمی دال بر علیت دو طرفهگشتاورها
 در بلندمدت علیت یک . داشته استه مدت وجود  دولت در کوتايو اندازه

 نتایج علیت . داشته است دولت وجود ي مثبت از رشد اقتصادي به اندازهيطرفه
ها، هم  بر اساس این یافته .کرده استقوي، نتایج علیت کوتاه مدت را تأیید 
 تورم و درآمدهاي همچنین.  شده استقانون واگنر و هم دیدگاه کینز حمایت 

 تأثیر . داشته است منفی و معنی داري بر رشد اقتصادي غیر نفتی  آثارینفت
بر .  بوده استمعنی  باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادي از نظر آماري بیيدرجه

ز بودن اقتصاد آثار منفی و  باي تورم و درجههاي تحقیق،اساس برخی از یافته
که یک تأثیر مثبت و معنی در صورتی . داشته استداري بر اندازه دولت معنی

  .دار براي درآمدهاي نفتی یافت شده است
  JEL: C33،H11 ، O40 طبقه بندي

  
  هاي پانل، علیت گرنجريانباشتگی، دادهي دولت، رشد اقتصادي، هماندازه :هاي کلیديواژه
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   مقدمه-1
 حجم دولت تقریباً در تمام کشورهاي جهان، از جمله کشورهاي نفت خیز، روند رو

هاي کمی به جنبههمراه با این افزایش، توجه و تأکید از  . به افزایشی داشته است
 پاسخگویی به نیازهاي مردم يهاي کیفی و از مداخله صرف دولت به درجهزمینه

 درحال کشورهاي از تعدادي اخیر، يدهه دو طی همچنین، . معطوف شده است
 یندآفر از مهم يجنبه یک . دانکرده تجربه را ساختاري تعدیل مسائل توسعه
 بازسازي و مالی تعدیالت روي تمرکز لزوم کشورها، این براي ساختاري تعدیل
 به  .اندبوده گسترده مالی کسري ينتیجه مالی هايتعادل عدم  .است دولت بخش
 توسعه، حال در جهان در اقتصادي عملکرد و مالی هايکسري میان ارتباط دلیل
.  است شده واقع اقتصاددانان توجه مورد ايمالحظه قابل بطور عمومی مخارج رشد

هاي اقتصادي نیز با گذشت زمان رشد قابل این در حالی است که حجم فعالیت
   ). 1977 2 و رابینسون،1967 1گپتا، (توجهی را تجربه کرده است

ي دولت و زه علت و معلولی میان رشد انداايرابطهبر اساس مبانی نظري، 
  در این خصوص دو دیدگاه اصلی محور بحث قرار .  قتصادي وجود داردرشد ا
هاي اقتصادي مخارج دولت را معلول رشد فعالیت) 1883 (3گیرد؛ دیدگاه واگنرمی

مخارج دولت به عنوان یک متغیر ) 1936 (4اما بر اساس دیدگاه کینز.  می داند
 5هنرکسون،: نید بهنگاه ک(ي رشد اقتصادي است برونزا، علت و تعیین کننده

  ). 2008 (8و زیرامبا،) 2004 (7، آیار و لورد،)1994 (6، آکسلی،)1993(
در واقع، بحث بنیادي این دو دیدگاه، بر جهت علیت میان مخارج دولت و 

ي رشد اقتصادي رشد اقتصادي تمرکز یافته است؛ یعنی اینکه، مخارج دولت نتیجه
که در طول فرآیند صنعتی شدن، همچنان دارد واگنر اذعان می.  است یا برعکس

یابد؛ و یابد، نسبت مخارج عمومی نیز افزایش می درآمد ملی افزایش میيکه سرانه
با این وجود، مطابق .  این اشاره دارد که رشد اقتصادي علت مخارج دولت است
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تواند به عنوان یک دیدگاه کینز، مخارج دولت جزئی از سیاست مالی است و می
بنابراین، مخارج دولت علت .   سیاستی، رشد اقتصادي را تحت تأثیر قرار دهدابزار

  ).2008 و دیگران، 9سامودرام(رشد اقتصادي است 
 متقابل و ارتباط علّی میان این دو در آثار حاضر به شناخت يمطالعه

هاي منتخب عضو اوپک اختصاص دارد و از دو حیث متمایز از دیگر مطالعات کشور
اند؛ اما در پرداختهمطالعات پیشین عمدتاً به علیت دو متغیره اوالً، :  تمرتبط اس

 باز بودن اقتصاد و يتورم، درجه(این مطالعه با لحاظ کردن متغیرهاي کنترل 
 و بسط آن، در جهت رفع تورش متغیرهاي متغیره  دودر الگوي) درآمدهاي نفتی

ترل، برخوردار بودن از مالك انتخاب متغیرهاي کن  .حذف شده تالش شده است
   بخش عمومی يتجربی ارتباط آنها با رشد اقتصادي و اندازه  نظري ويپشتوانه
مشتمل (در تحقیق حاضر  نوین اقتصادسنجیهاي کارگیري روشه  ثانیاً، ب. باشدمی
ي پانلی و  نیز انباشتگی پانلی، تصحیح خطا واحد پانلی، آزمون هميآزمون ریشهبر 

نسبت به تجزیه و تحلیل سري زمانی که در ، ) گشتاورهايیافتهروش تعمیم
  .شودیک مزیت روش شناختی تلقی میمطالعات سابق رایج است، 

  
   تحقیقي پیشینه-2
 بخش هايهزینه رشد متقابل آثار به مربوط تجربی برخی از کارهاي بخش، این در

ت سابق در این زمینه  مطالعا .شوند می ارائه اقتصادي هايفعالیت رشد و عمومی
 و زمانی قلمرو قبیل از عواملی به هاتفاوت این که اند؛دست یافته متفاوتی به نتایج
 هايروش و الگو در شده لحاظ متغیرهاي ،الگو تصریح نوع تجربی، يمطالعه مکانی
  تعداد زیادي از .دارند بستگی نظر، مورد الگو پارامترهاي برآورد سنجی اقتصاد

اند ي دولت را نتیجه گرفته علیت دو طرفه میان رشد اقتصادي و اندازهمطالعات،
).  را ببینید) 2004 (11العبید و )2008(زیرامبا ، )2009 (10قربانی و فیروز زارع(

  اند؛ ي دولت را تشخیص دادهطرفه از رشد اقتصادي به اندازهبرخی نیز علیت یک
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.  انداي دست یافتهچنین نتیجهبه ) 1994(آکسلی و  )2010 (12اقبال و رحمان
) 1997 (14قالی و الشمسی و )1998 (13پندرا ديبعضی از تحقیقات از جمله؛ 

طرفه از مخارج بخش عمومی به رشد دهند که علیت گرنجري یکنشان می
 15فریمپانگ و اباییمانند در نهایت، تعدادي از مطالعات .  اقتصادي وجود دارد

د هرگونه ارتباط علّی میان رشد اقتصادي و وجو) 2002 (16بورنیو ) 2009(
  .اندکردهگسترش بخش عمومی را رد 

  
   مبانی نظري-3

  .است متنوع و گسترده بسیار اقتصادي رشد و  دولتياندازه رابطه به ناظر ادبیات
 يدسته  .است کرده طی را اصلی مسیر دو زمینه این در و تجربی نظري مطالعات

 افزایش  .اندپرداخته عمومی بخش رشد اصلی دالیل یبررس به مطالعات از اول
 بوده علم اقتصاد در اساسی موضوعات از کی یاخیر هايدهه در بخش این حجم
  .است

 است هاییتالش اولین از یکی) دولت ياندازه فزایندگی قانون( واگنر قانون
 أکیدت عمومی بخش گسترش اصلی عامل عنوان به اقتصادي هايفعالیت رشد بر که
سه دلیل اصلی  اقتصاددان مشهور آلمانی،) 1835-1917( 17واگنر آدولف  .دارد

 ).1993هنرکسون، ( بیشتر دولت در اقتصاد را ذکر کرده است يبراي مداخله
 صنعتی شدن و نیز مدرنیزه شدن منجر به جانشینی بخش عمومی براي بخش - 1

د، نیاز به حمایت شوتر می هرچه ارتباطات جامعه پیچیده . شودخصوصی می
به عالوه، تقسیم کار و شهرنشینی .  شودهاي تنظیمی بیشتر میعمومی و فعالیت

همراه با صنعتی شدن مستلزم مخارج بیشتر روي الزامات قراردادي و نیز قانون و 
  .تضمین کارایی عملکرد اقتصاد استمقررات به منظور 

به افزایش نسبی کشش  واگنر بیان داشت که رشد درآمد حقیقی، منجر - 2
 عقیده داشت که به خصوص در وي . شوددرآمدي مخارج فرهنگی و رفاهی می
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هاي هاي جمعی نسبت به تولید کنندههاي آموزشی و رفاهی، تولید کنندهزمینه
  .خصوصی به مراتب به نحوي کاراتر عمل می کنند

کنند  ایجاب می اقتصادي و تحوالت تکنولوژیکیي اذعان داشت که توسعهواگنر - 3
که به منظور افزایش کارایی اقتصاد، دولت مدیریت انحصارات طبیعی را عهده دار 

طور، در برخی موارد نظیر راه آهن، مقیاس مورد نیاز سرمایه گذاري به همین . شود
  .اندازه اي بزرگ است که بخش خصوصی قادر نیست آن را تأمین مالی نماید

قانون واگنر آزمون  تصریح متفاوت از 6، بیبه طور کلی، در مطالعات تجر
را براي ) 1(در برداشت خود از ایده واگنر، تصریح ) 1968 (18پرایر.  شده است

  . مطالعات تجربی پیشنهاد کرد
uGDPfC ++= )(α                                                                               )1(  

 و  به ترتیب، تولید ناخالص داخلیCو  GDP، متغیرهاي در این معادله
در این مطالعه الگوي فوق به کار گرفته .  دهندمخارج مصرفی دولت را نشان می

شده است که به منظور حذف تورش متغیرهاي حذف شده، با لحاظ کردن 
  .متغیرهاي کنترل در آن، تعمیم یافته است

 بر دولت خدمات عمومی جریان آثار بررسی به مطالعات از دوم يدسته
 بین دولت، مطلوب ياندازه مورد در . پردازندمی خصوصی بخش هايگیري تصمیم
 یکی نظري، مبانی در . ندارد وجود نظر اتفاق اقتصادي مختلف هايدیدگاه و مکاتب

 تقاضا بگذارد، تأثیر اقتصادي رشد بر تواند می آن طریق از دولت که مسیرهایی از
 دولت، بیشتر يمداخله که داشت اذعان) 1936( کینز . است خدمات و هاکاال براي
 بنابراین  .شود اقتصادي هايفعالیت تحریک موجب کل تقاضاي افزایش طریق از
 رویکرد در اما برونزا اقتصادي رشد و درونزا دولت ياندازه ،واگنري رویکرد در

 .شودمی تلقی ابرونز دولت ياندازه و درونزا اقتصادي رشد ،کینزي
  

  معرفی متغیرها و داده ها  بررسی-4
  کشور عضو سازمان9 را براي 2006-1970 زمانی يدورهحاضر  يمطالعه

  : عبارتند ازالگو متغیرهاي  .دهدپوشش می) OPEC (19نفت کننده صادر کشورهاي

                                                   
18 Pryor  

 اندونزي، اکوادور، عربی، متحده امارات سعودي، عربستان اندونزي، کویت، ایران،: رها عبارتند ازاین کشو 
  . ونزوئال و نیجریه
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PGDP :2000 تولید ناخالص داخلی غیر نفتی به قیمت ثابت سال پایه يسرانه  
PGOV :2000 مخارج مصرفی دولت به قیمت ثابت سال پایه يسرانه 
POIL :2000 درآمدهاي نفتی به قیمت ثابت سال پایه يسرانه 

OPEN: عنوان   بهداخلی ناخالص تولید در) و واردات صادرات مجموع(تجارت  سهم
  باز بودن اقتصاديشاخصی براي درجه

INF : ينده شاخص تعدیل کنيکه به وسیله(نرخ تورم GDPمحاسبه شده است (.  
 کشورهاي اوپک از صادرات از آنجا که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادي

هاي گیرد، تولید غیر نفتی به عنوان شاخص رشد فعالیتگاز نشأت می ونفت 
پایگاه  POILهاي مربوط به متغیر منبع داده  .گیرداقتصادي مورد استفاده قرار می

سایر اطالعات آماري   .است) OPEC( نفت يکنندهسازمان کشورهاي صادر 
منتشر ) WDI (20 جهانیيهاي توسعهي نرم افزاري حاوي شاخص از بستهمتغیرها

  . اندبه دست آمده) 2008 (توسط بانک جهانیشده 
  

  تجربی نتایج و اقتصادسنجی شناسی  روش-5
   واحد پانلیيهاي ریشهآزمون -5-1

طور کلی، ه ب.  د سنجی، بررسی ایستایی متغیرها است نخست فرایند اقتصايمرحله
هاي ترکیبی به ادبیات اقتصاد سنجی معرفی شده دو دسته آزمون متناسب با داده

خودرگرسیونی ) هايپارامتر( نخست، فرض بر آن است که ضرایب ياست؛ در دسته
تغییر ها نیز مبتنی بر فرض  دوم آزمونيدسته.  در بین مقاطع مختلف یکسانند

  .باشندرگرسیونی در میان مقاطع میپذیري ضرایب خود
 از گروه  و] LLCمعروف به[ ) 2002( و دیگران 21، آزمون لویناز گروه اول

 و به طور تر هستندرایج ] IPSمعروف به [ ) 2003( و دیگران 22می ادوم، آزمون
 مبتنی بر هااین آزمون.  شونددر مطالعات تجربی به کار گرفته میاي گسترده

 :باشندمی) 2(شکل رابطه به ) ADF( 23 فولر تعمیم یافته- تصریح دیکی
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20 World Development Indicators 
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 و ADFهاي انتخابی تعداد وقفهpi  .دهد دوره زمانی را نشان میt مقطع و iکه 
x it′  آزمون   .کنند را بازنمایی میي الگومتغیرهاي برونزابردارLLCکند  فرض می

 صفر يیهفرض  .است مقاطع یکسان يدر بین همه) α (رگرسیونکه ضریب خود 
00:  در آزمون فوق عبارتند ازمقابلو  == ααiH  واحد وجود يیشهیعنی ر(  :
01 و) دارد <= ααiH زراءنژاد و  ()باشد واحد میيبه معناي عدم وجود ریشه( :

 ).1384انواري، 
α( به ضرایب خودرگرسیون IPS آزمون i (دهد که آزادانه در بین اجازه می

 مقابل يیه فرضو)  واحديوجود ریشه ( صفريیه فرض .متغیر باشندمختلف مقاطع 
  :دنشو می نوشتهصورت زیره  ب،این آزموندر  ) واحديریشهعدم وجود (
00                                                             )      هاiبراي همه ( =α iH :  





++=→<
=→=

NNNi
Ni

H
i

i

,...,,
,...,,

: 210
210

11

1
1 α

α
     ,   NN ≤< 10                            )3(  

 اول يبراي مقادیر سطح و تفاضل مرتبه IPS و LLC هاي آزموننتایج
 درصد، 1داري  در سطح معنی . گزارش شده است) 1(در جدول الگو متغیرهاي 

  .شوند میایستاتفاضل گیري  هستند و با یک بار ایستانا متغیرها در سطح يهمه
  

 تحقیق واحد پانلی براي متغیرهاي يمون ریشهنتایج آز :1 جدول
 متغیر آزمون هاي ریشه واحد  پانلی سطح تفاضل اول

***7540/9- 3116/0  LLC 
***7682/7-  7042/0  IPS 

PGOV 

***4320/6-   0094/2  LLC 
7682/7- *** 7042/0  IPS 

PGDP 

9643/12- *** 4043/2  LLC 
 4615/13- *** 8719/0-  IPS 

OPEN 

0044/11- *** 2422/1  LLC 
2007/4-  *** 6773/0  IPS 

INF 

7280/12- *** 9807/1  LLC 
4944/13- *** 7799/1  IPS 

POIL 

          درصد را 1رد فرضیه صفر در سطح معنی داري  ***عالمت  .محاسبات تحقیق: مأخذ
  .دهند آزمون را گزارش میي اعداد داخل جدول مقادیر آماره .دهدنشان می

  
  انباشتگی پانلیهاي همآزمون -5-2

ه ب  بعدي هستند؛ مرحلهI)1 (الگو متغیرهاي ياکنون که مشخص شد همه
بلندمدت   ارتباطتشخیص وجود یا عدم وجودجهت  انباشتگیگیري آزمون همکار
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طور ه  که در کارهاي تجربی بانباشتگیهاي هم آزمونیکی از.  میان آنها است
پیشنهاد شده ) 2004و 1999 (٢٤شود توسط پدرونیمیکار گرفته ه اي بگسترده
 بلند مدت بین متغیرها، پدورنی معنی يبه منظور تشخیص وجود رابطه.  است

γداري آماري ضریب  i کندآزمون می) 4( را در رابطه.   
ititiit u+= −1εγε ˆˆ                                                                                       )4(  

ε̂ که  it انباشتگی  همهايرگرسیونهر یک از  پسماندهاي حاصل از برآورد
  :می باشدزیر 

ititiitiitiitiiiit OPENPOILINFPGDPtPGOV 11413121111 εββββδα ++++++=  )5(          
  

ititiitiitiitiiiit OPENPOILINFPGOVtPGDP 22423222122 εββββδα ++++++= )6(          
  

 در دو گروه کلی انباشتگی راهفت آزمون هم) 2004، 1999(پدرونی 
مبتنی بر روش گروه دوم  بعدي و -گروه اول مبتنی بر روش درون؛ پیشنهاد کرد

εي صفر،  هر دو گروه، تحت فرضیهدر.  هستند بعدي -بین itایستا است و بین  نا
ي فرضیه هاي گروه اولبراي آماره.  مدت وجود نداردمتغیرهاي الگو ارتباط بلند

10 =γ iH 11ي  در مقابل فرضیه: <= γγ iH در صورتی که .  شود آزمون می:
10 ي هاي گروه دوم فرضیهبراي آماره =γ iH 11ي در مقابل فرضیه : <γ iH : 
  .شودآزمون می

ی و بدون انباشتگی را در دو حالت با روند زماننتایج آزمون هم) 2(جدول 
دهد، در عات جدول نشان میطور که اطالهمان . کندروندزمانی گزارش می

 ي فرضیهرد منطقه درهاي پدرونی  آمارههاي مختلف، حداقل سه مورد ازتصریح
) 6(و ) 5(هاي توان نتیجه گرفت که در تصریحبنابراین می.  گیرندقرار میفر ص

  .تغیرها وجود داردانباشتگی یا بلندمدت میان مارتباط هم
  
  
  
  

                                                   
24 Pedroni 
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 انباشتگی پانلی نتایج آزمون هم:2 جدول
  متغیرهاي وابسته

PGDP PGOV 
  آماره هاي آزمون

  بعدي- درون با روند زمانی بدون روند زمانی با روند زمانی بدون روند زمانی
1176/2  

( 0171/0 ) 
4091/0  

( 3412/0 ) 
0199/0  

( 3989/0 ) 
3794/1-  

( 1541/0 ) Panel ν-statistic 

1405/0-  
( 4441/0 ) 

0526/1  
( 8537/0 ) 

6048/0  
( 3322/0 ) 

7205/1  
( 0908/0 ) Panel ρ-statistic 

8576/2-  
( 0021/0 ) 

0661/2-  
( 0194/0 ) 

4807/2  
( 0184/0 ) 

8992/0  
( 2663/0 ) Panel PP-statistic 

8281/2-  
( 0023/0 ) 

1037/2-  
( 0177/0 ) 

9678/1-  
( 0575/0 ) 

2407/0-  
( 3875/0 ) Panel ADF-statistic 

  بعدي- بین             
1507/2  

( 9843/0 ) 
5817/2  

( 9951/0 ) 
1482/2  

( 0397/0 ) 
3806/2  

( 0235/0 ) Group ρ -statistic 

9161/0-  
( 1798/0 ) 

4542/1-  
( 0729/0 ) 

1998/1-  
( 1942/0 ) 

9633/1-  
( 0581/0 ) Group PP-statistic 

6251/1-  
( 0521/0 ) 

9614/1-  
( 0249/0 ) 

3345/0-  
( 3772/0 ) 

9177/0-  
( 2618/0 ) Group ADF-statistic 

کمترین مقدار خطاي نوع اول که منجر به رد ( ) مقادیر داخل پرانتز  . محاسبات تحقیق: مأخذ 
  .کنند را گزارش می،)P-value (شود صفر میيیهفرض

  
  انباشتگی برآورد بردارهاي هم-5-3

 بعدي يمرحلهدر  ،شده استانباشتگی متغیرها تأیید همي  فرضیهاکنون که
  و2000( روش معرفی شده توسط پدرونی با استفاده از ،یند اقتصادسنجیآفر

 استخراج) 6(و ) 5(مرتبط با معادالت رگرسیونی  25انباشتگیبردارهاي هم )2001
 26هاي حداقل مربعات معمولی کامالً تعدیل شدهکنندهبرآوردپدرونی  . شوندمی

)FMOLS(یکی از این .  کندبلندمدت پیشنهاد می براي برآورد ضرایب  را
-GM( 27 میانگین گروه- حداقل مربعات معمولی کامالً تعدیل شده،هاکنندهبرآورد

FMOLS (ي حاضر به کار گرفته شده استاست که در مطالعه  .    
براي کشورهاي مورد ) 6(و ) 5 (هاي ضرایب بلندمدت تصریحبرآوردنتایج 

ول ادر جدبه ترتیب صورت مجزا ه  ب و نیز هر یک از آنهاعنوان یک کله مطالعه ب

                                                   
25 Cointegration Vectors 
26 Fully Modified Ordinary Least Squares 
27 Group Mean- Fully Modified Ordinary Least Squares 
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  نتایج کلی که در سطر آخر هر جدول آمده است، .گزارش شده است) 4(و ) 3(
  .دهندجزء تصحیح خطا را در مرحله بعدي فرایند اقتصادسنجی ارائه می

  
  )PGOV=متغیر وابسته  (FMOLS برآورد نتایج :3 جدول

β̂14  β̂13  β̂12  β̂11  
  ضرایب    

 کشورها
**303311/1-  

( - 1238/3 ) 
**055766/0  

( 9928/18 ) 
**517474/0-  

( - 8256/6 ) 
**168473/0  

( 2857/32  الجزایر (

- 051724/4 ** 
(- 8326/4 ) 

292381/0 ** 
( 0949/5 ) 

363617/0  
( 30003/1 ) 

- 00993/0 ** 
(- 9796/14  اکوادور (

- 578638/0 ** 
( - 2046/10 ) 

440635/0 ** 
( 5917/9 ) 

- 057085/0 ** 
(- 5245/11 ) 

** 089179/0  
)4233/131(  

 اندونزي

- 066426/4 ** 
(- 7885/2 ) 

695791/0 ** 
( 4604/2 ) 

- 951957/0 * 
( - 6474/1 ) 

042276/0 ** 
( 5193/8  ایران (

- 984072/9  
(- 5148/0 ) 

- 015719/0 ** 
(- 2233/32 ) 

- 873039/0  
(- 3192/0 ) 

369750/0 ** 
( 9516/5  کویت (

384249/0 ** 
( 7544/2 ) 

191528/0 ** 
( 9710/5 ) 

- 335746/0 ** 
(- 7242/6 ) 

083172/0 ** 
( 7643/9  نیجریه (

808506/19 ** 
( 0626/3 ) 

- 037164/0 ** 
(- 4786/29 ) 

993778/4  
( 1195/1 ) 

581552/0 ** 
( 6746/6 ) 

عربستان 
 سعودي

- 739676/24 ** 
(- 2045/4 ) 

026061/0 ** 
( 4230/48 ) 

- 760914/6  
(- 2673/1 ) 

418873/0 ** 
( 6554/6 ) 

 متحده امارات
 عربی

- 746456/0  
(- 6005/0 ) 

095810/0 ** 
( 0491/17 ) 

- 998704/2 ** 
( - 1005/5 ) 

085976/0 ** 
( 2490/27  ونزوئال (

- 808617/2 ** 
(- 6538/8 ) 

193899/0 ** 
( 4284/56 ) 

- 015280/3 ** 
( - 1966/11 ) 

203258/0 ** 
( 1677/81  کل (

 * و ** عالئم  .کنند را گزارش میtمقدار آماره ( )  اعداد داخل پرانتز  .محاسبات تحقیق: مأخذ
  .دهند درصد را نشان می10 و 5 صفر در سطح معنی داري يرد فرضیهبه ترتیب 
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  )PGDP=وابستهمتغیر  (FMOLS نتایج تخمین :4 جدول
β̂ 24  β̂ 23  β̂ 22  β̂ 21 ضرایب                

              شورهاک
- 767279/1  
(- 7365/0 ) 

210418/0 ** 
( 3113//3 ) 

777946/0  
( 1954/0 ) 

889038/3 ** 
( 9647/4 ) 

 الجزایر

969170/1  
( 2271/0 ) 

020022/0 ** 
( 0264/2 ) 

- 774910/0  
(- 0926/1 ) 

- 017093/0 * 
( - 4279/1 ) 

 اکوادور

414411/8 ** 
( 4313/6 ) 

- 97394/4 ** 
(- 5184/13 ) 

- 930998/0 ** 
( - 1237/2 ) 

831539/9 **   
( 0044/12 ) 

 اندونزي

217768/3 ** 
( 3046/2 ) 

- 28190/0 ** 
( - 2681/4 ) 

- 340217/6 ** 
( - 0750/4 ) 

019020/0 ** 
( 7546/2  ایران (

- 91236/94 ** 
( - 6701/3 ) 

170503/0 ** 
( 7404/23 ) 

- 86807/26 ** 
(- 7008/3 ) 

950795/0  
( 1931/0 ) 

 کویت

- 025724/1 ** 
(- 7839/3 ) 

- 358402/0 ** 
(- 2555/4 ) 

- 007280/0 ** 
( - 0675/2 ) 

396778/0  
( 1620/1 ) 

 نیجریه

- 42162/34 ** 
(- 1818/4 ) 

121457/0 ** 
( 5998/17 ) 

- 84191/14 ** 
(- 3880/3 ) 

263812/1 **    
( 9353/1  عربستان سعودي (

202382/37 ** 
( 0479/3 ) 

024896/0 ** 
( 9586/28 ) 

- 817206/28  
(- 8329/0 ) 

208510/1     
( 8608/0 ) 

 متحده امارات
 عربی

- 664608/6  
(- 4573/0 ) 

324626/0 ** 
( 0422/2 ) 

- 094080/1  
(- 3625/0 ) 

206522/2     
( 1183/1  ونزوئال (

- 220875/9  
( - 2729/0 ) 

- 526926/0 ** 
(- 2404/33 ) 

- 76630/8 ** 
(- 9462/5 ) 

194325/2 **    
( 1153/5  کل (

 * و**  عالئم . کنند را گزارش میtمقدار آماره ( )  اعداد داخل پرانتز  .محاسبات تحقیق: مأخذ 
  .دهندنشان می  درصد را10 و5 صفر در سطح معنی داري يرد فرضیهبه ترتیب 

  
   آزمون علیت گرنجري پانلی-5-4

ي میان  نهایی روش شناسی اقتصاد سنجی بررسی جهت علیت گرنجريمرحله
) 1988 (28به پیروي از گرنجربنابراین، .  است) در صورت وجود(متغیرهاي الگو 

براي ) 8(و ) 7(به شکل معادالت رگرسیونی  )ECM( ٢٩یک الگوي تصحیح خطا
 : شودبه کار گرفته می دولت ي ارتباط علّی میان رشد اقتصادي و اندازهشناسایی

it
gov

itjit
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j
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j
jiit

ECTOPENPOIL
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28 Granger 
29 Error Correction Model 
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it
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itjit
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1
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1
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1
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ε  .هاي بهینه هستند تعداد وقفهp وq عملگر وقفه،∆که  it اجزاء اخالل را 
  .اندهمبستهشود میانگین آنها صفر بوده و نادهند؛ که فرض مینشان می

ECT gov
it ECT و −1 gdp

it ي اول عبارات تصحیح خطا هستند که از بردارهاي وقفه −1
  .اندمشتق شده) 6(و ) 5(هاي انباشتگی مربوط به تصریحهم

شواهدي از منشأ  ECMمدل آماري ضرایب متغیرهاي مستقل در  اهمیت
یق بررسی اهمیت آماري ضرایب رمدت از طعلیت کوتاه.  دهندعلیت را ارائه می

δ، یعنی PGDP  وPGOV هايوقفه j1 و β j2با توجه به معنی  مدت، و علیت بلند
نهایتاً، آزمون علیت .  گیرند، مورد ارزیابی قرار میλ، یعنی ECTداري ضریب 

مدت صورت مدت و بلنداري توأم ضرایب کوتاه از طریق بررسی اهمیت آم30قوي
ي صفر بر عدم وجود علیت گرنجري و ها، تأیید فرضیهي آزموندر همه.  گیردمی
  .بر وجود علیت گرنجري داللت داردآن رد 

 دو تصریح پویا هستند؛ زیرا متغیرهاي ECMدر الگوي ) 8(و ) 7(روابط 
توان در چنین الگو هایی می.  شوندهاي متغیر وابسته را شامل می وقفه،توضیحی

هاي متغیر وابسته با اثرات خاص فردي، نشان داد که به دلیل همبستگی بین وقفه
براي رفع .   در برآورد پارامترهاي الگو از تورش باالیی برخوردار استOLSبرآوردگر 
 GMM گربرآورد) 1998 (32و بالندل و باند) 1995 (31، آرالنو و باوراین مشکل

با استفاده ، روشاین در .  پیشنهاد کردندهاي پویا براي برآورد مدلرا  33ستمیسی
 اول و يهاي گشتاوري یک سیستم همزمان از معادالت تفاضلی مرتبهاز محدودیت

.  شوندمعادالت سطحی تشکیل داده و سپس پارامترهاي این معادالت برآورد می
هاي  معادالت تفاضلی، تفاضلها و برايهاي متغیربراي معادالت سطحی، وقفه

  . شوندمتغیرها به عنوان متغیرهاي ابزاري به کار گرفته می

                                                   
30 Strong Causality 
31 Arellano and Bover 
32 Blundell and Bond 
33 System GMM Estimator 
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انجام  GMM روش به ECMالگوي  پارامترهاي برآوردبا این توضیحات، 
 و اطالعات مورد نیاز را براي اندتلخیص شده) 5(ول نتایج برآورد در جد.  شده است

 بر اساس هاي بهینهتعداد وقفه.  دهنده میبررسی علیت گرنجري میان متغیرها ارائ
مدت، علیت یکطرفه از نتایج، در افق بلندمطابق .  اندمعیار شوارتز تعیین شده

PGDP  بهPGOVمدت، علیت دو طرفه میان درکوتاه.   وجود داردPGDP و 
PGOVکندمدت را تأیید میآزمون علیت قوي نیز نتیجه کوتاه.   وجود دارد.  

  

 )GMM= برآوردروش (نتایج آزمون علیت گرنجري پانلی   :5 جدول
  )متغیرهاي مستقل(منشأ علیت 

کوتاه مدتعلیت   علیت بلند مدت علیت قوي  
 توأم

(ECT و ΔPGDP) 
 توأم

(ECT و ΔPGDP) 
ECT ΔPGDP ΔPGOV 

 متغیر
 وابسته

- [ 03/31 ] *** )83/4 -( *** )67/2(  ***  - ΔPGOV 
[ 85/37 ] *** - )14/1(  - [ 06/34 ] *** ΔPGDP 

χ ي آماره[ ] و اعداد داخل کروشه zيآماره( ) اعداد داخل پرانتز  . محاسبات تحقیق: مأخذ  را 2
 درصد را 5و  1 صفر در سطح معنی داري ي به ترتیب رد فرضیه** و ***عالئم  .کنندگزارش می
 .کنندبازنمایی می

  
   نتیجه گیري و خالصه-6

 حاضر به بررسی آثار متقابل و علیت گرنجري میان رشد اقتصادي غیر يمطالعه
هاي مصرفی دولت و هزینه) هاي اقتصاديشاخصی براي رشد فعالیت(نفتی 

هاي در کشور) ي دولت بر اساس تصریح پرایر از قانون واگنرشاخصی براي اندازه(
آزمون ایده کینز مبنی بر آثار رشدي دخالت دولت در .  منتخب عضو اوپک پرداخت

هاي اقتصادي و قانون واگنر که گسترش بخش عمومی را معلول توسعه فعالیت
براي این منظور، با لحاظ کردن .  باشندداند، محور اصلی بحث میاقتصادي می

هاي نوین یره و استفاده از روشهاي کنترل در چارچوب یک الگوي چند متغمتغیر
هاي ترکیبی در اقتصاد سنجی از قبیل آزمون ریشه واحد پانلی، مربوط به داده
 ي پانلی و  نیز روش تعمیم یافتهيتصحیح خطاانباشتگی پانلی، آزمون هم
  :، نتایج زیر حاصل شده استگشتاورها

دولت بر رشد اقتصادي تأثیر  ي دولت و نیز اندازهيرشد اقتصادي بر اندازه اوالً، - 1
مدت، رشد مدت و نیز در افق بلند  ثانیاً، در کوتاه.مثبت و معنی داري دارند

ي دولت علت اً، رشد اندازه ثالث.  دولت استياقتصادي علت گرنجري رشد اندازه
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، نتایج علیت قوي یا توأم، علیت گرنجري   در نهایت.مدت رشد اقتصادي استکوتاه
   .کند دولت را تأیید میيان رشد اقتصادي و رشد اندازهطرفه می دو

ي دولت و نیز با توجه به این نتایج، ایده کینز مبنی بر آثار رشدي اندازه
داند، هاي اقتصادي را منشأ گسترش بخش عمومی میقانون واگنر که رشد فعالیت

ی سیاست مالی اي اشاره به کارایچنین یافته.  شوندبراي کشورهاي اوپک تأیید می
بنابراین، با وجود منابع درآمدي کافی، توصیه .  در کشورهاي مورد مطالعه دارد

شود که دولت مخارج خود را کاهش ندهد؛ مگر آنکه اطمینان حاصل شود که می
به جاي .  هاي دولت خواهد شدهاي خصوصی جایگزین سیاستسرمایه گذاري

هاي بیشتر دولت ي که ضرورت هزینهکاستن از حجم دولت در فرآیند رشد اقتصاد
کند و مسلماً به کاهش کیفیت کاالها و خدمات عمومی منجر شده و را طلب می

نارضایتی عمومی را در پی خواهد داشت، بهتر است به مدیریت مخارج عمومی 
گذاران اقتصاد بخش عمومی همچنین، به سیاست.  توجه بیشتري مبذول گردد
ي دولت، به سازي اندازهشود که در پیش بینی و بهینهکشورهاي اوپک توصیه می
هاي اقتصادي بر رشد مخارج دولت توجه الزم مبذول آثار مثبت رشد فعالیت

 .نمایند
ثیر منفی و معنی داري داشته تأي دولت و اندازهتورم بر رشد اقتصادي  اوالً، - 2

معنی داري نداشته در صادي تأثیر  رشد اقتبر ثانیاً، درجه باز بودن اقتصاد.  است
درآمدهاي ثالثاً، .  أثیر منفی و معنی داري داشته است تي دولتاندازهبر صورتیکه 

 دولت تأثیر مثبت و معنی يبر اندازهفتی تأثیر منفی و نفتی بر رشد اقتصادي غیر ن
  .داري داشته است
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