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خطي بودن ،قوياً وجود رابطه غيرخطي بين متغيرهاي موردمطالعه را تأييد ميكند .همچنين لحاظ نمودن يك

تابع انتقال با يك پارامتر آستانهاي كه بيانگر يك مدل دو رژيمي است ،براي تصريح رابطه غيرخطي ميان
متغيرهاي موردبررسي كفايت ميكند .بر اساس نتايج بهدستآمده حد آستانهاي براي كشورهاي منطقه خاورميانه

و شمال آفريقا برابر  38/1درصد و سرعت انتقال نيز  1/74برآورد شده است .در كشورهاي منطقه خاورميانه و

شمال آفريقا نسبت بدهيهاي عمومي د ولت به توليد در نظام حدي اول تأثير مثبت و در نظام حدي دوم تأثير
منفي بر رشد اقتصادي دارد .لذا درصورتيكه نسبت بدهيهاي عمومي دولت به توليد از مقدار  38 /1درصد تجاوز

كند ،رشد اقتصادي كاهشيافته و اثر آستانهاي بدهيهاي عمومي دولت در كشورهاي مورد بررسي تأييد ميشود.

واژگان كليدي :اثر آستانهاي ،نسبت بدهيهاي عمومي دولت به توليد ناخالص داخلي ،رشد اقتصادي،

كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا ،الگوي انتقال مﻼيم لجستيكي در دادههاي تابلويي.
طبقهبندي موضوعي:

C23, F32, H63
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 -1مقدمه

سياستهاي مال ي ،به عنوان بخش مهمي از سي است اقتصاد كﻼن بر فعاليتهاي واقعي

اقتصاد اثرگذار است .نكته حائز اهميت ،نحوي اثرگذاري فعاليتهاي مال ي بر فعاليت واقعي

اقتصاد است .بهطوركلي مفهوم سطح باﻻي بدهي و به ويژه بدهي عمومي داخلي ،در ادبيات
اقتصاد كﻼن يك موضوع بحث برانگيز بوده است .مكاتب فكري اقتصادي نسبت به اين

موضوع دي دگاه متفاوت داشته است .برخي از اقتصاددانان طرفدار موضوع بدهي عمومي و
برخي دي گر مخالف افزايش بدهي عمومي بودهاند .مطابق دي دگاه محققين مخالف رشد بدهي
عمومي ،وابستگي زياد به بدهي عمومي ،ضمن ايجاد بيثباتي اقتصادي و تحميل هزينههاي

واقعي و اسمي زياد برا ي جامعه ،ناپايداري سياستهاي مال ي را نيز در بردارد .در طرف مقابل،
مطابق ديدگاه طرفداران رشد بدهي عمومي ،بهره برداري مؤثر از بدهي عمومي ميتواند

اف زايش نرخ رشد اقتصادي و بهرهوري در اقتصاد را در پي داشته باشد .از مهمترين موضوعات

در تاريخ بلندمدت اقتصاد كﻼن تأثير بدهيهاي عمومي بر رشد اقتصادي است .ارتباط بين

بدهي دولت ) ( Government Debtو رشد اقتصادي به دليل اينكه امروزه كشورها در سراسر

جهان با افزايش عدم توازن مالي روبه رو هستند ،براي اقتصاد بسيار مهم ميباشد .اين امر در
نظريههاي اقتصادي با يك رفتار معمولي كينزي پذيرفتهشده است .سياست مالي در سطوح
متوسط از بدهي عمومي ممكن است ،رشد اقتصادي را تحريك كند و در سطوح باﻻ از بدهي،
با افزايش ماليات مورد انتظار اثرات مثبت هزينههاي عمومي را كاهش دهد ).(Tasos, 2012:5

عﻼوه بر اين ،سياست ايجاد بدهي يكي از روشهاي تأمين مالي دولت در كنار ساير منابع تأمين

اعتبار است .دولتها به منظور انجام تعهدات خود به درآمد مشخصي نياز دارند كه ممكن است

سطوح درآمدي مورد انتظار بر حسب شرايط اقتصادي رونق و ركود در برههاي از زمان در دسترس

نباشد .به طور واضح تر ،در چرخههاي تجاري و در دوران ركود اقتصادي ،سطح درآمدي و به تبع

آن سطوح درآمد مالياتي دولت كاهش مييابد ،اما در مقابل تعهدات دولت به قوت خود باقي است.

لذا دولتها ميتوانند با هدف برونرفت از ركود اقتصادي و در راستاي تحريك تقاضا ،هزينههاي
خود را افزايش دهند كه نوعي سياست مالي انبساطي محسوب ميشود .همچنين دولتها ميتوانند

از طريق ايجاد بدهي عﻼوه بر تأمين مالي هزينههاي خود به عنوان يك سياست مالي ضدچرخه
اي به رونق اقتصادي نيز كمك كنند .در مقابل ،در دوران رونق اقتصادي كه سطح درآمدي افزايش
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مييابد ،دولتها ميتوانند بازپرداخت بدهي را جزء برنامههاي خود قرار دهند .بنابراين ،بدهي مانند

اهرم مالي در ادوار تجاري مختلف به دولتها در تأمين مالي كسري بودجه كمك خواهد كرد و سطوح

درآمدي باثباتي را براي دولت ايجاد مينمايد و با در نظر گرفتن پايداري بدهي ميتواند به عنوان يك

ابزار مالي ضد تورمي ،رشد اقتصادي را به ارمغان آورد) .منتظري شوركچالي(130 :1398 ،

همچنين ازنقطهنظر تجربي نيز انجام مطالعاتي كه بتواند آثار انواع بدهيهاي دولت ازجمله بدهي

عمومي را بر متغيرهاي كﻼن اقتصادي و ازجمله رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب درحالتوسعه
و توسعهيافته مورد ارزيابي قرار دهد ،حائز اهميت است .مروري بر سابقه پژوهشهاي انجام شده
نشان مييدهد تا كنون با بهرهگيري از الگوهاي انتقال مﻼيم لجستيكي ) (LPSTRدر دادههاي

تابلويي و به صورت بين كشوري اثر بدهيهاي عمومي دولت بر رشد اقتصادي كشورهاي منطقه

خاورميانه و شمال آفريقا مورد بررسي و كنكاش قرار نگرفته است .لذا براي جبران خﻼً مطالعاتي،

در اين پژوهش سعي شده است با بهرهگيري از الگوي رگرسيون مﻼيم لجستيكي در دادههاي

تابلويي و براي اين منظور ،در مطالعهي حاضر سعي شده است با استفاده از روش انتقال مﻼيم در
دادههاي تابلويي ) (Panel Smoothing Transition Auto-Regressiveو نيز عليت گرنجر

) (Granger Causalityبه بررسي ارتباط بين اين دو متغير در  20كشور منطقه خاورميانه و شمال

آفريقا 1طي دورهي زماني  2000 -1900پرداخته شود .براي نيل به اين هدف در ادامه مقاله

بهصورت زير سازماندهي شده است:

در بخش دوم به مروري بر ادبيات تحقيق در قالب مباني نظري و پيشينه تحقيق پرداخته

شده و بخش سوم دربرگيرنده روششناسي و پايگاه دادهها و اطﻼعات آماري است .در قسمت

چهارم به برآورد مدل و تحليل يافتههاي تحقيق پرداخته ميشود .قسمت پاياني مقاله نيز
شامل نتيجهگيري و ارائه پيشنهادهاي سياستي تحقيق ميباشد.

 -2مروري بر ادبيات تحقيق

در اين بخش ابتدا به بيان مباني نظري موضوع پرداخته شده و در ادامه ارتباط بين مباني

نظري با الگوي تصريح شده در بخش روششناسي تحقيق تبيين ميشود .در بخش دوم نيز
به مهمترين مطالعات تجربي صورت گرفته در خارج و داخل كشور اشاره ميشود.
 .1ليست كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در پيوست مقاله گزارش شده است.
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 -1-2مباني نظري تحقيق

با عنايت به اينكه بدهي دولت يك منبع اعتباري انتظاري آتي بوده كه در جهت پيشبرد

اهداف و وظايف دولت هزينه مي گردد ،به همراه ساير تقاضاهاي جامعه ،ميتواند تأثير

مثبتي بر رشد اقتصادي داشته باشد .عﻼوه بر اين ،اگر ب دهي دولت در جهت ارتقاي

ظرفيت هاي اقتصادي هزينه شود  ،با تحريك بخش عرضه اقتصادي عﻼوه بر افز ايش
رشد اقتصادي ،موجب كاهش نرخ تورم را نيز فراهم مينمايد .ليكن با عنايت به اينكه
بدهي جاري با تكيه بر درآمد انتظاري آينده ايجاد ميگردد ،اگر درآمد ا نتظاري آن گونه

كه پيش بيني شده است ،تحقق نيابد ،در بازپرداخت بدهي مشكﻼتي ايجاد شده و ناپايداري
بدهي را به همراه خواهد داشت .در اين حالت دولت مجبور است براي پرداخ ت بدهي به
انتشار بدهي مجدد )تمديد دوره بازپرداخت بدهي( بپردازد و قاعده بازي پ ونزي ايجاد

ميشود .به عبارت ديگر د ولت ها تعهدات بدهي خود را با انتشار بدهي جديد جبران خواهند

كرد  .از پيامدهاي تداوم در بدهي و انباشت آن اثر ازدحامي است كه موجب ك اهش وجوه

قابل دسترس وام گيرندگان خصوصي و كاهش سرمايهگذاري بخش خصوصي ميشود .از

ديگر پيامدهاي تداوم ايجاد بدهي توسط دولت ،افزايش نرخ بهره استقراض ا ست كه
منجر به افزايش هزينه تأمين مالي سرمايه گذاري و در نتيجه كاهش سرمايهگذاري بخش

خصوصي و كاهش رشد اقتصادي مي شود.

دركشورهاي در حال توسعه با وجود بازارهاي كم عمق و دسترسي محدود بنگاهها به منابع

مالي كمتر ،اثر دسترسي محدود بنگاهها به منابع مالي بينالمللي ،اثر ازدحامي تشديد مي شود
و انباشت بدهي دولت در چنين كشورهايي آثار سوء قابل مﻼحظهاي بر سرمايهگذاري بخش

خصوصي خواهد گذاشت .از ديگر پيامدهاي تداوم ايجاد بدهي توسط دولت ،افزايش نرخ بهره

استقراض است كه منجر به افزايش هزينه تأمين مالي سرمايهگذاري و در نهايت كاهش

سرمايهگذاري بخش خصوصي شده و كاهش رشد اقتصادي را به همراه دارد .بنابراين اثر
بدهي بر رشد اقتصادي با در نظر گرفتن سطح بدهي و ساختار كشورها متفاوت است .براين

اساس ،اگر با ايجاد بدهي ،پايداري بدهي را نقض نكنند و منجر به بيانضباطي مالي نشود

ميتواند عامل مثبتي در رشد اقتصادي باشد .در غيراين صورت تداوم بدهي موجب بيثباتي

مالي شده و رشد اقتصادي

را كاهش ميدهد.
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در كشورهاي در حال توسعه دولتها به منظور تأمين مالي كسري بودجه ،همواره به ايجاد

بدهي اقدام ميكنند كه در نهايت تداوم در انتشار بدهي ،ناپايداري بدهي و بيانضباطي مالي

را به كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي نوظهور تحميل ميكند در مقابل در بازارهاي
مالي عميقتر و توسعه يافته ،افزايش بدهي دولت ميتواند توسعه بيشتر بازار مالي و رشد

اقتصادي را به همراه داشته باشد )موسوينيك و پرمهر.(31 :1398 ،

در اين بازارها اوراق قرضه دولتي ،ابزار اصلي سياستهاي پولي غيرمستقيم و معيار اصلي

اوراق بدهي در بخش خصوصي است .نكته حائز توجه در مبحث بدهيهاي عمومي تاثيرگذاري
غيرمستقيم بدهي بر رشد از كانال غيرمتغيرها اقتصادي است .سرمايه گذاري بخش خصوصي،

نرخ بهره بلندمدت ،پسانداز خصوصي و  ...متغيرهاي واسطه و بدهي دولت هستند .مكانيزم

اثرگذاري به اين صورت است كه با افزايش تقاضاي دولت براي استقراض و تأمين مالي بودجه

از طريق اب زارهاي بدهي ،دسترسي بخش خصوصي به منابع مالي محدود شده و با ايجاد اثر
ازدحامي سرمايه گذاري خصوصي كاهش پيدا ميكند از طرف ديگر دولت به عنوان متقاضي

استقراض با افزايش سطح بدهي ،موجب افزايش بهره وام مي شود كه اين موضوع عﻼوه بر
افزايش بار مالي براي دولت هزينه تأمين مالي بخش خصوصي را نيز افزايش داده و با كاهش
سرمايهگذاري اثر منفي بر رشد اقتصادي خواهد دا شت .بر اين اساس ،انباشت حجم باﻻي
بدهي هاي دولت ،عموماً به دليل اتخاذ سياست هاي مالي به همراه سياست هاي پولي

انبساطي با هدف ثبات اقتصادي ايجاد مي شود .اين بدهي ها ميتواند اثرات مثبت و منفي بر
رشد اقتصادي كشور داشته باشد .از اين رو ،بر اساس تئوريهاي اقتصادي در زمينه چگونگي

اثرگذاري بدهيهاي عمومي دولت بر رشد اقتصادي سه ديدگاه ارائه شده است:
 .1ديدگاه كينزينها  . 2ديدگاه نئوكﻼسيكها  .3اصل برابري ريكاردوي ي

كينزين ها ديدگاه خود را در كوتاه مدت و امكان دستيابي به اشتغال كامل بيان ميكنند.

آنان معتقدند مصرف كننده بر اساس درآمد جاري و باﻻ بودن ميل نهايي به مصرف در كوتاه
مدت ،تقاضا براي كاﻻها و خدمات را بر اساس كاهش ماليات افزايش ميدهد ،كه درنتيجه

آن ،توليد و سـطح اشتغال افزايش مي يابد .اقتصاددانان كينزيني ) ( Keynesianبا بهره گيري
از الگوهاي  IS-LMنشان ميدهند كه افزايش بدهي دولت ناشي از تأمين كسري بودجه،
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موجب افزايش درآمد ،تقاضاي پول و در نتيجه قيمتها خ واهد شد .اين امر در وضعيت ثابت

ماندن عرضه پول ،موجب افزايش نرخ بهره اوراق قرضه خواهد شد .با توجه به نظريه

كينزينها ،اگر اوراق بهادار دولت به عنوان ثروت تلقي شود ،كسري بودجه بيشتر موجب

افزايش هزينههاي مصرفي بخش خصوصي ،نرخ بهره و قيمتها خواهد شد .در نتيجه ،اثرات
سياست مالي انبساطي در تشكيل سرمايه تقويت شده و موجب افزايش رشد اقتصادي ميشود.

ديدگاه مكتب كﻼسيكي و نئوكﻼسيكها ها نيز همسو با ديدگاه كينزين ها م ي باشد؛ به

طوري كه از ديدگاه اين دو مكتب ،تغيير در نرخ ماليات ها تغيير در مقدار تقاضا و در راستاي
آن ،تغيير در سطح ت وليد و اشتغال را به همراه دارد .اقتصاددانان كﻼسيك همانند ،اسميت

)  ،( Smithريكاردو ) (Ricardoو ميل ) ( Millديدگاهي منفي نسبت به تأثير بدهي عمومي بر

اقتصاد داشتند .بر اساس نظريه تعادل ريكاردويي تأمين مالي هزينههاي عمومي از راههاي
ماليات و استقراض نتيجه يكساني دارند .نكته مهم در اين نظريه اين است كه بازپرداخت

بدهيها در آينده از طريق ماليات انجام خواهد شد؛ اين بدان معني است كه اف راد جامعه با

خريد اوراق قرضه منتشر شده توسط دولت ،پسانداز خود را افزايش خواهند داد؛ در نتيجه
بدهي عمومي تأثيري خنثي بر رشد اقتصادي خواهد داشت.

عﻼوه بر نظريههاي مذكور ،نظريه ازدياد بدهي ) (Debt Overhangنيز اهميت زيادي در

بين نظريات موجود دارد .بر اساس نظريه ازدياد بدهي ،زماني كه حجم استفا ده از استقراض

باﻻ ميرود ،سرمايهگذاران پيشبيني ميكنند كه در آينده دولت براي بازپرداخت بدهيهاي
خود نرخهاي مالياتي باﻻتري را وضع خواهد كرد .اين انتظارات موجب كاهش سرمايهگذاري

و به تبع آن كاهش رشد اقتصادي خواهد شد .ازدياد بده ي ،انگيزه سرمايهگذاري در فنآوري-

هاي جديد و سرمايه انساني را كاهش داده و موجب عدم سرمايهگذاري دولت در فعاليتهايي

همچون اصﻼحات ساختاري و نظام مالي ميشود.

از طرفي ،ديدگاه متعارف و غالب بر اقتصاد ،بر اين است كه كاركرد و اثر بدهي هاي دولت

بر اقتصاد را ن ميتوان با يك رويه و روش خطي توضيح داد .در اين ديدگاه ،اثرات بدهي دولت
بر رشد اقتصادي تا يك حد آستانه اي مثبت بوده و پس از آن ،تأثير منفي بر رشد اقتصادي

دارد .اين اثرات را مي توان ب راساس منحني ﻻفر ) (Laffer Curveتوضيح داد .اين منحني به
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شكل Uمعكوس بوده و بر اين فرض استوار است كه سطح باﻻتر بدهي با احتمال پايين تر
بازپرداخت بدهي در ارتباط است.

براساس اين منحني ،افزايش بدهيهاي يك كشور تا سطح مشخصي با توجه به م حدوديت
بودجه دولت ،ميتواند از طريق افزايش مصرف و سرمايه گذاري ،رشد اقتصادي را افزايش

دهد ،اما چنانچه بدهيها از سطح بهينه خود فراتر رود  ،به دليل افزايش نرخ بهره و بروز اثر

جايگزيني در مخارج سرمايه گذاري ،رشد اقتصادي كاهش مي يابد .افزايش بيش از اندازه
بدهي نيز باعث وقوع بحران مالي مي شود و رشد اقتصادي را كاهش ميدهد به عبارتي،

نقاط بعد از نقطه حداكثر ،منحني ﻻفر  ،اثرات مخربي را بر درآمدهاي دولت و در نتيجه،
رشد اقتصادي كشور دارد .بنابراين در سطح باﻻي بدهي  ،بايد محتاطانه رفتار كرد
)موسوي نيك و باقري پرمهر.(32 : 1398 ،
شايان ذكر است افزايش نسبت بدهي عمومي دولت به توليد ناخالص داخلي تا حد آستانه

مشخصي اثر مثبت و مستقيم بر رشد اقتصادي داشته اما با افزايش نسبت بدهي عمومي دولت

و فراتر رفتن آن از حد آستانه با ايجاد عدم انظباط مالي در رفتار دولت و تحت فشار قراردادن

بودجه و اثر جايگزيني و پسراني آن با سرمايه گذاري بخش خصوصي اثر منفي و معكوس بر

رشد اقتصادي خواهد داشت.

همچنين موپوگا و روكس 1بيان ميكنند افزايش سطح بدهي عمومي و فراتر رفتن آن از

يك حد و آستانه مشخص ،باعث افزايش مالياتها ،كاهش انگيزه كسب و كار و در نتيجه

توقف و يا كاهش رشد اقتصادي مي شود .بنابراين دولتها با اندازه بدهي پايين ميتوانند
در تأمين كاﻻهاي عمومي ،تأمين اجتماعي افراد جامعه ،دفاع از مالكيت معنوي و  ...موفقتر
عمل نموده و با افزايش ميزان بدهي از اين موفقيت كاسته شده و در نتيجه رشد اقتصادي

كاهش مييابد.

با در نظر گرفتن مطالب فوق و به دليل احتمال وجود رابطه غيرخطي بين بدهيهاي عمومي

دولت و رشد اقتصادي در كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا ،ﻻزم است در بخش
مدل سازي تجربي الگو نيز اين مورد ،مورد توجه قرار گيرد.

1. see: Mupunga and Roux,2015.
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 -2-2پيشينه تحقيق

در اين بخش به مهمترين مطالعات انجامشده در خارج و داخل كشور درزمينه ارتباط بين

بدهيهاي دولت و رشد اقتصادي پرداخته ميشود.

اي وها ) (lyoha, 1999با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي ارتباط بين ر شد اقتصادي و

بدهي خارجي را براي كشورهاي جنوب آفريقا ط ي دورهي  1970-1994بررسي كرده است.

نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد ،بدهي خارجي در جهت مخالف بر رشد اقتصادي اثر

داشته است .همچنين كاهش در مقدار بدهي با بهبود سرمايهگذاري و رشد اقتصادي همراه

بوده است.

عبد موﻻ و محمد ) (Abdmola & Mohammad, 2005اثرات بدهي خارجي بر رشد

اقتصادي سودان را طي دورهي  1978-2001بررسي كردند .مطابق نتايج حاصل از روش

 ،OLSبدهي خارجي و تورم ،اثرات منفي ب ر رشد اقتصادي داشته است .درواقع رشد سريع

بدهي نسبت به  GDPواقعي ،منجر به افزايش كسري بودجه شده و اين كسري بودج ه اثر
منفي بر رشد اقتصادي داشته و منجر به استقراض بيشتر بدهي برا ي كشور سودان شده است.
راينهارت و روگوف ) (Reinhart & Rogoff, 2010تحوﻻت بدهيهاي عمومي و نرخ رشد

توليد ناخالص داخلي بلندمدت براي  20كشور توسعهيافته را طي دورهي 1960-2009
تجزيهوتحليل كردند .مطابق نتايج در حالت بيش از  90درصد رشد نسبت بدهي به ت وليد
ناخالص داخلي ،رشد اقتصادي شديداً سقوط كرده است.
چچريتا و روتر ) (Checherita & Rother, 2010تأثير بدهي دولت در توليد ناخالص داخلي
سرانه را براي دوازده كشور منطقه يورو طي ي ك دورهي چهل ساله از سال  1970بررسي
كردند .مطابق نتايج تأثير غيرخطي بدهي بر رشد اقتصادي از يك نقطه عطف به باﻻتر از آن
تأثير مخربي بر رشد بلندمدت در حدود  %100-90توليد ناخالص داخلي داشته است.
اكرم ) (Akram, 2011آثار ناشي از بدهي عمومي بر رشد اقتصادي و سرمايهگذاري در
پاكستان را طي دوره ي  1972 -2009بررسي كرده است .مطابق نتايج بدهي خارجي ع مومي
با توليد ناخالص داخلي و سرمايهگذاري رابطه منفي داشته است.
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بام و همكاران ) (Baum et al, 2013رابطه بين بدهي عمومي و رشد اقتصادي را با استفاده

از روش آستانه پويا برا ي دوره  1990 – 2010در  12كشور منطقه ي ورو بررسي ك ردند .تأثير
كوتاهمدت بدهي در ت وليد ناخالص داخلي و رشد مثبت و بسيار معنيدار بوده است.
پاچونويي و موتوكو ) (Putunoi & Mutuku, 2013اثرات بدهي داخلي بر رشد اقتصادي كنيا

را با استفاده از روشهاي اقتصادسنجي پيشرفته و دادههاي سري زماني سهماهه بررسي كرد.

مطابق نتايج ،گسترش بدهي داخلي در كنيا اثر مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي داشته است.

آپير ) (Apere, 2014به بررسي اثرات بدهيهاي بخش عمومي بر سرمايهگذاري بخش

خصوصي در نيجريه ط ي دورهي زماني  1981 -2012به روش متغير ابزاري و تكنيك ب وت
استرپ پرداخته است .نتايج نشان داد كه بدهيهاي داخلي اثر خطي و مثبت بر سرمايه گذاري
بخش خصوصي دارند ،بدهيهاي خارجي تأثير  Uشكل بر سرمايهگذاري بخش خصوصي

دارند .همچنين نسبت مخارج مصرفي بخش خصوصي به  GDPاثر منفي بر سرمايهگذاري

اين بخش دارد.

اسپيوليتي و واموكاس ) ،(Spilioti & Vamvoukas, 2015با استفاده از روش همجمعي

جوهانسن -جوسيليوس به بررسي تأثير بدهيهاي دولت بر رشد اقتصادي ي ونان ط ي دورهي
زمان  1970-2010پرداختهاند .آنها به همراه متغير بدهي از متغي رهاي سياستهاي مالي

دولت ،متغيرهاي تجاري و جمعيتي استفاده كردهاند .نتايج مطالعه نشان داد كه افزايش
بدهيهاي دولت بر رشد اقتصادي ي ونان تأثير مثبت دارد.
پرن و همكاران ) ،(Pern et al, 2015در پژوهشي مقدار ضريب فزاينده مخارج دولت و ماليات

را با استفاده از الگوي چرخشي ماركوف براي اقتصاد آمريكا ط ي دوره زماني 1949 -2006

تخمين زدند .نتايج تحقيق آن ها نشان داد كه اندازه ضريب فزاينده مخارج در دوران رشد

اقتصادي پايين بزرگتر بوده ،درحاليكه اين مقدار براي ضريب فزاينده مالي ات در دوران رشد
اقتصادي باﻻ بزرگتر ميباشد  .آنها همچنين نشان دادند كه مقدار ضرايب فزاينده سي است
مالي در دوره ركود اقتصادي كوچك تر شده درحاليكه براي دوران رونق بعد از دوره 1980
بزرگتر ميشود .همچنين بررسي اثر مخارج دولت و ماليات بر مصرف و مخارج سرمايهگذاري
نش ان ميدهد كه ميزان اثر شوكهاي سياست مالي بر مصرف و سرمايهگذاري پايين مي باشد.
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چن و همكاران ) ،(Chen et al,2018با تدوين يك مدل نظري غي رخطي به بررسي سطح

بهينه سرمايهگذاري و بدهي دولت نسبت به  GDPبر اساس دادههاي تركيبي  65ك شور

توسعهيافته پرداختهاند .آنها با استفاده از رويكرد رگرسيوني انتقال مﻼيم نشان دادهاند كه هر
كشوري بسته به شرايط اقتصادي خود سطح بهينه سرمايه گذاري و بدهي دولتي من حصر به

فردي دارد .زماني كه سرمايهگذاري و بدهي دولت از اين سطح بهينه بي شتر ميشود ،تأثير
آنها از مثبت به منفي تغيير عﻼ مت ميدهد.

پاناگيوتيس ) (Panagiotis,2019با بهرهگيري از الگوي انتقال مﻼيم آستانهاي به بررسي

ارتباط بين بدهي عمومي دولت و رشد اقتصادي در يونان طي سالهاي  1970-2016پرداخته
و نتيجه مي گيرند حد بهينه بدهي عمومي دولت برابر با  23/5درصد بوده و ميزان بدهي باﻻتر

از اين ميزان ،منجر به كاهش رشد اقتصادي در اين كشور ميشود.

هاندرا و كورنياوان ) (Handra & Kurniawan,2020با استفاده از روش همجمعي ARDL

به بررسي ارتباط بلندمدت بين بدهيهاي عمومي دولت و رشد اقتصادي در كشور اندونزي

طي سالهاي  1980-2017پرداخته و به اين نتيجه ميرسند در بلندمدت بدهي عمومي دولت

تأثير منفي و معنيدار بر رشد اقتصادي اندونزي داشته است.

خيابان ي و همكاران ) (1391ناپايداري مال ي دولت ايران را بر اساس دادههاي 1350-1387

و با روش همجمعي انگل -گرنجر و جوهانسون -جوسيليوس مورد آزمون قرار دادهاند .نتايج

اين بررسي نشان ميدهد كه دولت در مقياس بودجه عمومي ،در وضعيت پاي داري مالي قرار
ندارد .اما اگر حق الضرب به مجموعه درآمدهاي دولت اضافه شود؛ شرايط پايداري مالي تأمين

خواهد شد .اين نتي جه نشان ميدهد كه سياست مال ي اي ران ،فقط با اتكاء به تورم ،قادر به
بازپرداخت بدهي دولت خواهد بود.
افشاري و همكاران ) (1391با استفاده از رهيافت همجمعي انگل -گرنجر و جوهانسون-

جوسيليوس به آزمون تجربي سي است مال ي در ايران بر اساس مدل هموارسازي مالياتي بارو
طي سالهاي 1338 -1388پرداختهاند .نتايج حاكي از آن است كه فرآيند مال ي در اي ران پايدار

نيست و دولت از منبع نفت در جهت حذف كسري بودجه و بدهيهاي دولت استفاده مطلوب
نكرده است.
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موﻻيي و گلخندان ) ( 1392در پژوهشي با استفاده از روش همجمعي جوهانسن -جوسيليوس

و مدل تصحيح خطاي برداري اثرات بلندمدت و كوتاه مدت كسري بودجه بر رشد اقتصادي

اير ان را طي دوره زماني  1359-1390بررسي كردند .نتايج مطالعه نشان ميدهد در بلندمدت
اثر بدهيهاي خارجي بر رشد اقتصادي منفي و معنيدار و اثر سرمايه گذاري بخش دولتي بر

رشد اقتصادي مثبت و معنادار بوده است .همچنين اين دو متغير در كوتاهمدت اثر معنيداري

بر رشد اقتصادي نداشته اند.

فتاحي و همكاران ) ( 1393با بهرهگيري از الگوي خود رگرسيون برداري و ت ابع عكس العمل

آني به بررسي پايداري بدهي در اقتصاد ايران طي دوره  1357-1390پرداختهاند .نتايج نشان

داد كه ضريب نسبت بدهي به  GDPبا وقفه مثبت و معنادار است كه حاكي از نقش مازاد
)كسري( بودجههاي گذشته در بودجه فعلي است .همچنين در كوتاهمدت ،پايداري بدهي

به صورت ضعيف در اقتصاد ايران وجود دارد ،اما در بلندمدت بدهي پايدار نيست.

سلماني و همكاران )  (1396با استفاده از روش همجمعي  ARDLبه بررسي تأثير كوتاهمدت

و بلندمدت بدهيهاي دولت بر رشد اقتصادي در ايران طي دورهي زماني 1354-1392
پرداختهاند .بر اساس نتايج ،نسبت بدهي دولت به  GDPبر رشد اقتصادي اي ران تأثير منفي
دارد .اين تأثير در الگوي رشد اقتصادي مبتني بر درآمدهاي نفتي نسبت به الگوي رشد مبتني
بر  GDPغي رنفتي و همچنين در بلندمدت نسبت به كوتاهمدت بيشتر است.

چهرازي مدرسه و نجاتي )  (1396با استفاده از روش همجمعي  ARDLبه ب ررسي تأثير بدهي

هاي عمومي بر رشد اقتصادي در ايران طي دوره زماني  1359-1391مي پردازد .نتايج مدل
نشان مي دهد كه صادرات و بهره وري كل عوامل توليد در كوتاه مدت بر رشد اقتصادي اثر
مثبت و معناداري دارند .اين در حالي است كه بدهي داخلي در كوتاه مدت و بلندمدت داراي
اثري منفي و بدهي خارجي در بلندمدت اثر مثبتي روي رشد اقتصادي

دارند.

احمدي و محمود زاده ) ( 1397با استفاده از الگوي انتقال مﻼيم به بررسي تأثير بدهي دولت
به سيستم بانكي دولت بر رشد اقتصادي ايران طي سالهاي  1352 -1395پرداخته و به اين
نتيجه ميرسند مقدار آستانهاي براي نسبت بدهي دولت به سيستم بانكي داخلي بهصورت
درصدي از توليد ناخالص داخلي برابر با  63/26درصد برآورد شده است .عﻼوه بر اين ،بدهي

اثر آستانهاي بدهيهاي عمومي دولت بر رشد اقتصادي كشورهاي منطقه  / ...ژيﻼيي اقدم و 41 ...

دولت به سيستم بانكي داخلي در هر دو رژيم اثر منفي بر رشد اقتصادي داشته است ،اگرچه

در رژيم دوم )هنگاميكه نسبت بدهي دولت به سيستم بانكي داخلي بهصورت درصدي از
توليد ناخالص داخلي بيشتر از مقدار آستانهاي  26/63درصد است( برشدت اثرگذاري منفي
بدهي دولت بر رشد اقتصادي افزوده شده است.
فﻼحتي و حيدريان ) (1397ب ا استفاده از اطﻼعات استاني و مدل رگرسيون انتقال مﻼيم در

دادههاي تابلويي به بررسي اثرات آستانه اي و غيرخطي سرمايه گذاري دولتي و بدهي عمومي
بر توليد ناخالص داخلي در دو مدل مجزا طي دوره زماني  1379 -1395پرداخته و به اين نتيجه
ميرسند بدهي هاي عمومي و سرمايهگذاري در رژيم اول داراي اثرگذاري مثبتي بر توليد

هستند ولي با عبور از حد آستانه اي و وارد شدن به رژيم دوم ،شدت اين اثرگذاري بيشتر شده

و منفي مي شوند .به نظر مي رسد اين نتيجه به دليل اثر برون راني بر بخش خصوصي و

افزايش بدهي هاي عمومي به واسطه افزايش مخارج سرمايه اي دولت مي باشد و فرضيه
منحني ﻻفر را تاييد ميكند.
منتظري شوركچالي )  (1398با استفاده از الگوي انتقال مﻼيم به بررسي فرضيه وجود منحني

ﻻفر بدهي در اقتصاد ايران ميپردازد .در اين مطالعه بدهي دولت به صورت درصدي از توليد

ناخالص داخلي به عنوان شاخصي براي اندازه بدهي دولت تعريف مي شود .بر اساس نتايج به

دست آمده ،اندازه بدهي دولت به صورت نامتقارن و در قالب يك ساختار دو رژيمي بر رشد
اقتصادي تاثيرگذاشته و مقدار آستانه اي براي اندازه بدهي دولت  70/41درصد تعيين شده
است .با توجه به اينكه اندازه بدهي دولت در رژيم اول )زماني كه اندازه بدهي دولت كوچك

تر از  70/41درصد مي باشد( اثر منفي بر رشد اقتصادي داشته ،فرضيه وجود م نحني ﻻفر
بدهي در ايران مورد تأييد قرار نمي

گيرد.

موسوي نيك و باقري پرمهر ) (1398با استفاده از روشهاي مختلف اقتصاد سنجي به ساخت

سري زماني بدهي دولت و برآورد نسبت بهينه بدهي دولت به توليد ناخالص داخلي و فضاي

مالي در اقتصاد ايران پرداخته و برآوردهاي انجام شده با دو روش حداكثر نسبت بدهي تجريه

شده و نسبت بدهي منفي كننده رشد اقتصادي ،نشان مي دهد كه فضاي مالي دولت براي
ايجاد بدهي تا نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي حدود  30يا  32درصد خواهد بود.
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درزمينه بررسي تأثير بدهيهاي دولت بر رشد اقتصادي كشورها با رويكردهاي مختلف

اقتصادسنجي مطالعات گستردهاي صورت گرفته است .لذا وجه تمايز و نوآوري اين مطالعه و

سهم علمي محققين اين پژوهش در مقايسه با مطالعات مشابه انجامشده بهويژه مطالعات

فتاحي و همكاران ) ،(1393سلماني و همكاران ) ،(1396احمدي و محمود زاده )  (1397و

منتظري شوركچالي ) (1398بهرهگيري از تكنيك غيرخطي انتقال مﻼيم لجستيكي در داده-

هاي تابلويي پويا و مدلسازي تحقيق در كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا طي
سالهاي  2000 -2019ميباشد.

 -3روششناسي و پايگاه دادههاي تحقيق

در اين مطالعه بهمنظور بررسي اثر بدهيهاي عمومي دولت بر رشد اقتصادي  20كشور

منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از تكنيكهاي غيرخطي رگرسيون انتقال مﻼيم در دادههاي
تابلويي ) (PSTRدر دادهه اي تابلويي پويا استفادهشده است .براي اين منظور به پيروي گونزالز

و همكاران 1و كوليتاز و هارولين 2مدل  PSTRبا دو رژيم حدي و يك تابع انتقال بهصورت
زير تعريف ميشود:
)(1

y = μ + B´ x + B ´ x G q ; γ, c + u i = 1, … , N , t
= 1, … , T

كه در رابطه فوق  yمتغير وابسته x ،برداري از متغيرهاي بروتزا μ ،اثرات ثابت مقاطع و

 uنيز جمله خطا است كه

 i. d. iN 0, σدر نظر گرفتهشده است .تابع

انتقال  G q ; γ, cنيز بيانگر يك تابع پيوسته و كراندار بين صفر و يك است كه توسط

مقدار متغير آستانهاي تعيين ميشود و به پيروي از ازگنزالز و همكاران 3به صورت ﻻجستيكي
زير تصريح ميگردد:
)(2

, γ > 0, c

q −c

= 1 + exp −γ

≤ c ,… ,≤ c

G γ, c; q

1. see: Gonzalez et al,2005:3.
2. see: Colletaz and Hurlin,2006:9.
3. see: Gonzalez et al,2005:3.
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همچنين براي تابع انتقال داريم:
)(3

≥

ℎ

1
0

=

; ,

در اين تابع  γپارامتر شيب و بيانگر سرعت تعديل از يك رژيم به رژيم ديگر است و

q

متغير انتقال يا آستانهاي ميباشد كه بر اساس مطالعه كوليتاز و هارولين ميتواند از بين
متغيرهاي توضيحي ،وقفه متغير وابسته ،يا هر متغير ديگر خارج از مدل كه از حيث مباني

تئوريكي در ارتباط با مدل مورد مطالعه بوده و عامل ايجاد رابطه غيرخطي باشد ،انتخاب گردد .

همچنين

´

رژيم است.

1

 c = c ,… , cيك برداراز پارامترهاي حد آستانهاي يا مكانهاي وقوع تغيير

شكل تعميميافته مدل  PSTRبا بيش از يك تابع انتقال نيز به صورت زير تصريح ميشود:
)(4

[ B´ x ]G q ; γ , c + u

y = μ + B´ x

كه در آن  rبيانگر تعداد توابع انتقال بهمنظور تصريح رفتار غيرخطي ميباشد و ساير موارد از

قبل تعريفشدهاند .قابلذكر است كه مدل  PSTRبا حذف اثرات ثابت از طريق حذف كردن

ميانگينهاي انفرادي و سپس با استفاده از روش حداقل مربعات غيرخطي ) (NLSكه معادل

تخمينزن حداكثر درست نمايي ) (MLاست ،برآورد خواهد شد.

بر اساس مطالعات انجامشده توسط فوك و همكاران ،2گون زالز و همكاران ،3كوليتاز و هارولين

4

و جويد 5ابتدا آزمون خطي بودن در مقابل غيرخطي بودن انجام ميشود و در صورت رد فرضيه
صفر مبني برخطي بودن رابطه ميان متغيرها ،بايد تعداد توابع انتقال جهت تصريح كامل رفتار

غيرخطي موجود ميان متغيرها انتخاب شود .اگرچه آزمون خطي بودن ميت واند با آزمون فرضيه
صفر  H : γ = 0يا H : B = 0انجام شود ،اما ازآنجاييكه مدل  PSTRتحت فرضيه صفر

داراي پارامترهاي مزاحم نامعين ) (Contains Unidentified Nuisance Parametersاست،
آمارههاي آزمون هر دو فرضيه فوق غيراستاندارد هستند .بهمنظور حل اين مشكل ،لوكنن و

1. see: Colletaz and Hurlin,2006.
2. see: Fok et al,2004.
3. see: Gonzalez et al,2005.
4. see: Colletaz and Hurlin,2005.
5. see: Jude,2010.
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همكاران 1و تراسورتا 2استفاده از تقريب تيلور تابع انتقال را پيشنهاد كردهاند .براي اين منظور
گونزالز و همكاران 3و كوليتاز و هارولين 4نيز تقريب تيلور تابع انتقال  G q ; γ, cرا برحسب

پارامتر  γحول مقدار  γ = 0پيشنهاد نمودهاند كه بهصورت زير مي باشد:
)(5

+u

y = μ + B x + B x q + ⋯+ B x q

طبق معادله فوق فرضيه صفر خطي بودن به صورت  H : B = ⋯ = B = 0تبديل

ميشود كه رد فرضيه صفر دﻻلت بر وجود رابطه غيرخطي و عدم رد آن خطي بودن مدل را
نشان ميدهد .بهمنظور آزمون اين فرضيه به تبعيت از كوليتاز و هارولين 5از آمارههاي ضريب

ﻻگرانژ والد )  ،(LM ) ( Wald Lagrange Multiplierضريب ﻻگرانژ فيشر  LMو نسبت

درستنمايي ) ( LRاستفاده ميشود كه توسط روابط زير محاسبه ميشوند:

TN SSR − SSR
SSR
][ SSR − SSR /Km
= LM
] [SSR / TN − N − mK

)(6
)(7
)(8

] − log SSR

LM

=

LR = −2[log SSR

در معادﻻت فوق SSR ،مجموع باقي مانده مدل پانلي خطي و  SSRمجموع مربعات باقي

مانده غيرخطي  PSTRاست .همچنين  Tدوره زماني N ،تعداد مقاطع K ،تعداد متغيرهاي

توضي حي لحاظ شده در مدل و  mتعداد حدهاي آستانهاي ميباشند .در شرايطي كه نتايج
بهدستآمده از يك الگوي  PSTRدﻻلت كند ،در مرحله بعدي بايد تعداد توابع انتقال جهت

تصريح كامل رفتار غيرخطي انتخاب گردد .براي اين منظور ،فرضيه صفر وجود يك تابع انتقال

در مقابل فرضيه وجود حداقل دو تابع انتقال آزمون ميشود .فرآيند اين آزمون نيز مشابه آزمون

خطي بودن است ،با اين تفاوت كه تقريب سري تيلور از تابع انتقال دوم مورد آزمون قرار
ميگيرد كه بهصورت زير تصريح ميگردد:
)(9

⋯+

+

, ,

+

+

+

+

=

1. see: Luukkonen et al, 1988.
2. see: Terasvirta, 1988.
3. see: Gonzalez et al, 2005.
4. see: Colletaz and Hurlin, 2006.
5. see: Colletaz and Hurlin, 2006.
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آزمون نبود رابطه غيرخطي باقيمانده بهوسيله آزمون فرضيه صفر = 0

=⋯ =B

H :B

انجام ميشود .درصورتيكه فرضيه صفر رد نشود ،لحاظ كردن يك تابع انتقال جهت بررسي رابطه

غيرخطي ميان متغيرهاي تحت بررسي كفايت ميكند .اما درصورتيكه فرضيه صفر در اين آزمون
رد شود ،حداقل دو تابع انتقال در مدل  PSTRوجود خواهد داشت و در ادامه بايد فرضيه صفر وجود

دو تابع انتقال در مقابل فرضيه وجود حداقل سه تابع انتقال آزمون شود .اين فرآيند تا زماني كه
فرضيه صفر پذيرفته شود ،بايد ادامه داشته باشد .براي برآورد مدل از رگرسيون انتقال مﻼيم پانلي
) (PSTRدر دوره زماني  1985-2017استفادهشده و الگوي اقتصادسنجي مورداستفاده در اين
تحقيق برگرفته از مدل يبارا و تروپكين 1و چن و همكاران 2به صورت زير ميباشد:
)(10

,

=

در رابطه فوق ،متغيرهاي مورداستفاده عبارتند از ، GDP :رشد توليد ناخالص داخلي سرانه به

قيمت ثابت سال ) 2010كه دادههاي مربوط به اين شاخص ،از  WDIجمعآوريشده و به فرم

لگاريتمي تعريفشدهاند،.

 ،GDبدهيهاي عمومي دولت نسبت به توليد ناخالص داخلي حقيقي

و ،Zدربرگيرنده بردار متغيرهاي كنترلي و توضيحي مؤثر بر رشد اقتصادي كشورهاي منطقه خاورميانه
و شمال آفريقا است كه شامل شاخص جهانيشدن اقتصاد كه از شاخص جديد و جامع

KOF

محاسبهشده و آزادي اقتصادي ،سياسي و اجتماعي را در برگرفته ،تشكيل سرمايه ثابت ناخالص

داخلي به صورت درصدي از توليد ناخالص داخلي ،نرخ تورم و  HCنشانگر شاخص سرمايه انساني

ميباشد .آمار و اطﻼعات نسبت بدهي عمومي دولت به توليد ناخالص داخلي و رشد توليد ناخالص

داخلي حقيقي از گزارش صندوق بينالمللي پول ،آمار شاخص سرمايه انساني ،تشكيل سرمايه ثابت
ناخالص داخلي به صورت درصدي از توليد و نرخ تورم از سايت شاخصهاي توسعه بانك جهاني و
گزارش شاخص توسعه بانك جهاني ) ( Human Development Reportاستخراج ميشود.

 -4برآورد مدل و تحليل يافتههاي تحقيق

در اين بخش به برآورد مدل و تحليل يافتههاي تحقيق پرداخته ميشود .براي اين منظور

قبل از برآورد مدل ،بهصورت نموداري وضعيت متغيرهاي رشد اقتصادي و بدهيهاي عمومي

دولت مورد بررسي قرار ميگيرد.

1. see:bara and Trupkin,2011.
2. see: Chen et al,2018.
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نمودار ) .(1روند متغيرهاي بدهي عمومي دولت و رشد اقتصادي در كشورهاي منطقه
خاورميانه و شمال آفريق
80
60
40
20
0
-20
نسبت بدهي عمومي دولت به توليد ناخالص داخلي

رشد توليد ناخالص داخلي حقيقي

مأخذ :گزارش صندوق بينالمللي پول )(2019

بر اساس نمودار فوق ميت وان بيان كرد بيشترين ميزان متوسط نسبت بدهي عمومي دولت

به توليد در  22كشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا مربوط به سال  2002ب رابر با 61/2

درصد و كمترين آن براي سال  2014و برابر با  21 /9درصد بوده است .عﻼوه بر اين براي

سالهاي  2018و  2019اين روند افزايشي بوده است .در خصوص رشد توليد ناخ الص داخلي

حقيقي نيز بيشترين ميزان برابر با  12 /9درصد براي سال  2003و كمترين آن  -1/2درصد
در سال  2019بوده است .ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي و نسبت بدهي عمو مي دولت به
توليد ناخالص داخلي در كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به ترتيب برابر با  4/1و

 36/34درصد طي سالهاي  2000 -2019ميباشد .در ادامه و در قالب جدول زير آمار توصيفي

متغيرهاي تحقيق ارائه شده است:

جدول ) .(1آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق
متغيرهاي وابسته و توضيحي
GGDP
GDR
KOF
HC
GCF
INF

مأخذ :يافتههاي تحقيق

ميانگين
4/1
36/34
60/37
0/54
27/32
51/18

انحرافمعيار
0/79
2/76
0/81
0/05
0/49
9/82

دامنه تغييرات
14/1
39/3
10/81
0/71
7/34
134/63
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نتايج جدول فوق نشان مي دهد مقدار ميانگين و انحراف معيار متغيره اي رشد توليد

ناخالص داخلي حقيقي و نسبت بدهي عمومي دولت به توليد به ترتيب برابر با  4/1و

 0/79 ،36/34و  2/76مي باشد .همچنين ميانگين متغيرهاي شاخص كلي جهاني شدن
برابر با  ،60/37شاخص توسعه انساني برابر با  ،0/54تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي
به توليد ناخالص د اخلي 27/32 ،و نرخ تورم برابر با  51/18مي باشد .در بخش ديگر و قبل

از پرداختن به برآورد مدل  ،PSTRپايايي متغيرها با استفاده از آزمون ريشه واحد پسران
وشين 1مورد بررسي قرارگرفته است .دليل استفاده از اين آزمون در نظر گرفتن ضريب
متفاوت براي هر يك از كشورها بوده در حاليكه آزمونهاي مشابه مانند لوين ،لين و چو

ضريب يكسان و مشابهي براي كشورها در نظر ميگيرند .نتايج آزمون به صورت جدول
زير ميباشد:

جدول ) .(2نتايج آزمون ريشه واحد  IPSبا لحاظ عرض از مبدأ
متغيرهاي وابسته و توضيحي

مقدار آماره آزمون  tبار

ارزش احتمال

نتيجه

GGDP

-5/28

0/000

پايا در سطح

GDR

-3/87

0/000

پايا در سطح

KOF

-4/13

0/000

پايا در سطح

HC

-4/38

0/000

پايا در سطح

GCF

-5/005

0/000

پايا در سطح

INF

-6/28

0/000

پايا در سطح

مأخذ :يافتههاي تحقيق

نتايج جدول فوق براي متغيرهاي تحقيق نشان ميدهد تمامي متغيرها پايا در سطح بوده و

بحث همجمعي در الگوي برآورد شده موضوعيت ندارد .در بخش بعدي با توجه به متفاوت
بودن ساختار  20كشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا ،مناسب بودن استفاده از روش دادههاي

تابلويي به جاي رگرسيون تجميع شده ) (Pooling Regressionبا استفاده از آزمون  Fليمر

آزمون شده كه نتايج در جدول زير گزارش شده است:

1. Im, K. S., Pesaran, M. H., and Shin, Y,2003.

48

دوفصلنامة مطالعات و سياستهاي اقتصادي  /پياپي  / 12صص 58 -29

جدول ) .(3نتايج آزمون استفاده از روش دادههاي تابلويي در مقابل رگرسيون تجميعشده
مقدار آماره آزمون

F

10/46

درجه آزادي

ارزش احتمال

) 9و (126

0/000

مأخذ :يافتههاي تحقيق

نتايج آزمون فيشر دﻻلت بر رد فرضيه صفر و مناسب بودن روش دادههاي تابلويي در مقابل

رگرسيون تجميعشده براي برآورد مدل دارد .در بخش ديگر براي برآورد مدل به روش انتقال

مﻼيم در دادههاي تابلويي و تعيين يك يا دو حد آستانهاي ،ﻻزم است فرضيه خطي بودن در
مقابل فرضيه وجود الگوي  PSTRبا در نظر گرفتن نسبت بدهي عمومي دولت به توليد

ناخالص داخلي ،به عنوان متغير انتقال ،آزمون شود .نتايج گزارششده براي كشورهاي منطقه

خاورميانه و شمال آفريقا نشان ميدهند كه تمامي آمارههاي آزمون ضريب ﻻگرانژ والد
 ، LMضريب ﻻگرانژ فيشر  LMو نسبت درستنمايي  LRبراي يك حد آستانهاي

) (M=1با رد فرضيه صفر از يك الگوي غيرخطي تبعيت ميكنند .در جدول زير M ،بيانگر

تعداد حدهاي آستانهاي و  rبيانگر تعداد توابع انتقال مي باشد .همچنين مقادير احتمال مربوط

به هر آماره داخل پرانتز گزارششده است.

جدول ) :(4آزمونهاي وجود رابطه غيرخطي بين متغيرهاي مدل كشورهاي منطقه
خاورميانه و شمال آفريقا
LR

LM

0/68
1/42
)(0/56
)(0/24
مأخذ :يافتههاي تحقيق

M=2
LM

0/89
)(0/45

LR

1/05
)(0/35

M=1
LM

12/89
) (0/002

LM

15/34
)(0/002

H :r = 0
H :r = 1

نتايج جدول فوق نشان ميدهد براي يك حد آستانه ،مقادير آمارههاي آزمون ضريب ﻻگرانژ،

فيشر و نسبت راستنمايي از مقادير بحراني جدول با توزيع كاي -دو بزرگتر بوده در حاليكه
براي دو حد آستانهاي فرضيه صفر رد نميشود .بنابراين تابع انتقال مﻼيم لجستيكي را در

مورد متغير انتقال )نسبت بدهي عمومي دولت به توليد ناخالص داخلي( خواهيم داشت .پس از

حصول اطمينان از وجود رابطه غيرخطي ميان متغيرهاي مورد مطالعه ،ﻻزم است وجود رابطه
غيرخطي باقيمانده را بهمنظور تعيين تعداد توابع انتقال مورد بررسي ق رارداد .براي اين منظور

اثر آستانهاي بدهيهاي عمومي دولت بر رشد اقتصادي كشورهاي منطقه  / ...ژيﻼيي اقدم و 49 ...

فرضيه صفر وجود الگوي  PSTRبا يك تابع انتقال در مقابل فرضيه وجود الگوي  PSTRبا

حداقل دو تابع انتقال مورد آزمون قرارگرفته كه نتايج آن در جدول ) (5به ترتيب براي
كشورهاي مورد مطالعه ارائهشده است .نتايج نشان ميدهد لحاظ كردن يك تابع انتقال براي
تعيين رابطه غيرخطي بين نسبت بدهيهاي عمومي دولت و رشد اقتصادي كفايت ميكند.
جدول ) :(5آزمونهاي وجود رابطه غيرخطي باقيمانده كشورهاي
منطقه خاورميانه و شمال آفريقا
M=2

M=1

7/510

1/755

7/450

1/78

LR

LM

0/92

LM

)(0/012

)(0/048

)(0/035

)(0/23

)(0/41

)(0/34

LR

LM

مأخذ :يافتههاي تحقيق

LM

1/32

: =1
: =2

پس از حصول اطمينان از وجود رابطه غيرخطي ميان متغيرها و كفايت لحاظ نمودن يك

تابع انتقال جهت تصريح رفتار غيرخطي ،در ادامه ميزان آستانهاي ،حد پايين و باﻻي نسبت

بدهيهاي عمومي دولت در سطح اطمينان  95درصد برآورد شده كه در جدول زير گزارش

شده است:
جدول ) .(6نتايج تخمين حد آستانه اي حد پايين و باﻻي نسبت بدهيهاي عمومي
دولت در سطح اطمينان  95درصد
ميزان حد آستانهاي نسبت بدهيهاي عمومي دولت به
توليد ناخالص داخلي حقيقي
38/1
مأخذ :يافتههاي تحقيق

حد پايين

حد باﻻ

سرعت انتقال

37/7

38/8

1/74

نتايج برآورد حد آستانهاي نشان ميدهد ميزان حد آستانهاي نسبت بدهيهاي عمومي دولت

به توليد ناخالص داخلي حقيقي برابر با  38/1بوده و اثرگذاري نسبت بدهيهاي عمومي دولت

بر رشد اقتصادي كشورهاي منطقه منا قبل و بعد از اين مقدار متفاوت خواهد بود .شايان ذكر
است مقدار متوسط نسبت بدهيهاي عمومي دولت به توليد ناخالص داخلي برابر با 36/34

درصد بوده و مقدار آستانهاي برآورد شده نزديك به ميزان ميانگين آن ميباشد .عﻼوه بر اين،
سرعت انتقال متغير نسبت بدهيهاي عمومي دولت به توليد ناخالص داخلي برابر با  1/74بوده
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كه آرام و مﻼيم ميباشد .پس از تعيين پارامترها و سرعت انتقال ،تخمين الگو به روش انتقال
مﻼيم در بخش خطي و غيرخطي برآورد شده كه نتايج در قالب جدول زير ارائه شده است:
جدول ) .(7نتايج تخمين مدل در بخش خطي و غيرخطي
ارزش احتمال )(PV

مقدار

آماره t

ضريب برآورد شده

متغيرهاي توضيحي

نتايج بخش خطي

0/0036

2/9364

0/05

GDR

0/0754

1/7853

0/09

KOF

0/0014

3/2381

0/02

HC

0/0502

1/9676

0/05

GCF

0/0004

-3/5950

-0/00016

INF

نتايج بخش غير خطي

0/0000

-2/8521

-1/7982

GDR

0/0032

2/9784

0/004

KOF

0/0905

1/6990

0/00094

HC

0/0015

3/2082

0/00015

GCF

0/0408

-2/0557

-0/08

INF

ماخذ :يافته هاي تحقيق

نتايج تخمين الگو بيانگر اين است ضريب برآورد شده براي مقدار نسبت بدهي عمومي دولت
به توليد ناخالص داخلي ضريب برآورد شده در بخش خطي برابر با  -0/05و در بخش غير

خطي  -1/7982ميباشد كه برآيند بخش خطي و بخش غيرخطي منفي و معني دار است .به

عبارت ديگر با افزايش بدهي عمومي دولت رشد اقتصادي در كشورهاي منطقه منا كاهش
مييابد .شايان ذكر است در صورتي كه نسبت بدهي عمومي دولت كمتر از حد آستانهاي آن

يعني  38 /1باشد ،رشد اقتصادي افزايش و با بيشتر شدن نسبت بدهي عمومي دولت از ،38 /1

رشد اقتصادي در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا كاهش مييابد .لذا حد آستانهاي 38/1

نقطه عطف چرخش الگوي تصريح شده ميباشد .بهطوركلي نتايج حاصل از بررسيهاي تجربي

صورت گرفته ،حاكي از آن است كه وجود بدهيهاي عمومي دولت باﻻتر از حد آستانه )،( 38/1
موجب افزايش هزينه مبادله و كاهش سرمايه گذاري به نفع فعاليتهاي غير توليدي و درنتيجه

اثر آستانهاي بدهيهاي عمومي دولت بر رشد اقتصادي كشورهاي منطقه  / ...ژيﻼيي اقدم و 51 ...

كاهش رشد اقتصادي ميشود .در يك تحليل كلي ميتوان بيان كرد كه بدهيهاي عمومي از
سه طريق باعث كاهش رشد اقتصادي در كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا ميشود.
اول آنكه ،بدهي از كانال كسري بودجه دولت موجب كاهش رشد اقتصادي ميشود .زمانيكه

حجم استفاده از استقراض دولت به دليل افزايش بدهي افزايش مييابد ،سرمايهگذاران

پيشبيني ميكنند كه در آينده دولت براي بازپرداخت بدهيهاي خود نرخهاي مالياتي باﻻتري
را وضع خواهد كرد .اين انتظارات موجب كاهش سرمايهگذاري و به تبع آن كاهش رشد

اقتصادي خواهد شد .ازدياد بدهي ،انگيزه سرمايه گذاري در فنآوريهاي جديد و سرمايه انساني
را كاهش داده و موجب عدم سرمايهگذاري دولت در فعاليتهايي همچون اصﻼحات ساختاري و

نظام مالي ميشود .ثانياً بدهيهاي عمومي غيرقابلپيشبيني ،منجر به عدم قطعيت بيشتر نسبت

به بدهيهاي عمومي آينده است كه اين امر منجر به آثار منفي بر تصميمات اقتصادي در افق
بلندمدت و افزايش هزينه ريسك در نرخ بهره ميشود كه به نوبه خود سرمايهگذاري را كاهش
ميدهد .ثالثاً به دليل آنكه بدهيهاي عمومي باﻻ همراه با نوسانات زياد قيمتهاي نسبي است،
تفسير كردن سيگنالهاي قيمتي سخت شده و اثر منفي بر تخصيص منابع بين بخشي دارد.

ضريب برآورد شده در بخش خطي و غيرخطي براي نرخ تورم منفي و به ترتيب برابر با

 -0/00016و  -0/08ميباشد كه نشان ميدهد با افزايش نرخ تورم و كاهش قدرت
رقابتپذيري در توليد و صادرات ،رشد اقتصادي در هر دو وضعيت حدي به ويژه در وضعيت

بدهي عمومي باﻻتر كاهش مييابد .برآيند ساير متغيرهاي توضيحي شاخص سرمايه انساني،

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي و شاخص كلي جهاني شدن در هر دو بخش خطي و

غيرخطي مثبت و معنيدار در يكي از سطوح معنيداري  5و  10درصد هستند .بنابراين افزايش
سرمايهگذاري ،سرمايه انساني و جهاني شدن در سه بعد اقتصادي ،اجتماعي و سياسي منجر

به افزايش ميزان تقاضا ،بهبود توليد و رشد اقتصادي در كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال
آفريقا مي شود .بنابراين ضريب برآورد شده ب راي متغيرهاي توضيحي با انتظارات تئوريك همسو

و سازگار ميباشد .تأثير سرمايه انساني بر رشد اقتصادي از دو ناحيه قابلبحث است .نخست

سرمايهگذاري در منابع انساني با فرض ثبات ساير شرايط  ،توان توليد افراد را افزايش ميدهد.

اين برداشت درواقع محور اصلي نظريه سرمايه انساني است و بر مبناي آن هرقدر انباشت
سرمايه انساني بيشتر باشد ،انتظار ميرود توليدات با شتاب بيشتري رشد يابد .محور ديگر
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تحليلها بر اين نكته متمركز است كه اين سرمايهگذاريها افزايش توليدات را از ناحيه انتقال

فنآوري جديد و كاربرد آن محقق ميسازد .بر مبناي اين مﻼحظات ،هرقدر سرمايه انساني از

ناحيه آموزش بيشتر باشد ،بسترهاي ﻻزم براي استفاده از فنآوري وارداتي نيز بيشتر خواهد
شد .همچنين مطالعات انجام شده توسط )منكيو ،رومر و ويل( نشان داده است كه نرخ رشد
بلندمدت اقتصادي با سطح درآمد ا وليه كشور همبستگي باﻻيي ندارد و پايين بودن موجودي

سرمايه فيزيكي تنها عامل رشد پايين اقتصادي در كشورها نيست ،بلكه برخي از عوامل

بهخص وص سرمايه انساني است  ،باعث تسريع رشد اقتصادي ميگردد .البته اين امر نيز بايد

عنوان گردد كه با انباشت سرمايه انساني نه تنها سرمايه انساني بهطور مستقيم موجب رشد

اقتصادي خواهد شد ،بلكه انباشت و استفاده بهينه از آن باعث افزايش بهرهوري ديگر عوامل
نيز خواهد شد كه اين اثر غيرمستقيم و درونزاي سرمايه انساني بر رشد اقتصادي را ميرساند.

در ادامه معيارهاي اطﻼعاتي مدل برآورد شده در جدول زير بيان شده است:

جدول ) .(8نتايج معيار هاي ضريب تعيين و ضريب تعيين تعديلشده براي الگوي تصريح شده
مقدار ضريب تعيين

0/93

مقدار ضريب تعيين تعديل شده

0/91

ماخذ :يافته هاي تحقيق

نتايج جدول ) (8نشان ميدهد كه مقدار ضريب تعيين برابر با  0/93و ضريب تعيين

تعديل شده  0/91بوده كه دﻻلت بر پايين بودن ميزان خطاي مدل برآورد شده و باﻻ بودن

قدرت برازش مدل دارد .پس از برآورد مدل تحقيق ،ﻻزم است آزمونهاي تشخيص مدل در
خصوص بررسي خودهمبستگي بين جمﻼت اختﻼل ،ناهمساني واريانس و تصريح مدل انجام
شود .نتايج مربوط به بررسي خودهمبستگي بين جمﻼت اختﻼل در جدول زير ارائه شده است:
جدول ) .(9نتايج آزمون خودهمبستگي بين جمﻼت اختﻼل
مقدار آماره

ماخذ :يافته هاي تحقيق

تعداد وقفه

ارزش احتمال

1/35

1

0/12

1/41

2

0/24

1/32

3

0/26

F
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نتايج جدول فوق بيانگر اين است كه خودهمبستگي بين جمﻼت اختﻼل در وقف ه اول تا سوم

برقرار نبوده و لذا بين جمﻼت اختﻼل همبستگي وجود ندارد .به عبارت ديگر جمﻼت اختﻼل
مستقل از يكديگر ميباشند .دليل در نظر گرفتن سه وقفه براي آزمون خودهمبستگي جمﻼت

اختﻼل ،محدود بودن دوره زماني به ميزان  20سال مي باشد .براي بررسي ناهمساني واريانس

در جمﻼت اختﻼل نيز از آماره آزمون  LMبا توزيع كاي-دو استفاده شده كه نتايج در قالب
جدول زير گزارش شده است:

جدول ) .(10نتايج آزمون ناهمساني واريانس و نرمال بودن توزيع جمﻼت اختﻼل
در كشورهاي منطقه منا
درجه آزادي

ارزش احتمال )(PV

مقدار آماره آزمون
0/13

4

0/98

مقدار آماره جارك برا

درجه آزادي

ارزش احتمال )(PV

0/38

----

0/87

LM

ماخذ :يافته هاي تحقيق

بر اساس نتايج جدول فوق ميتوان بيان كرد كه فرضيه صفر مبني بر عدم وجود ناهمساني

واريانس در بين جمﻼت اختﻼل رد نشده و جمﻼت اختﻼل نيز از توزيع نرمال برخوردارند .لذا
مدل اول برآورد شده داراي ناهمساني واريانس در رفتار جمﻼت اختﻼل نميب اشد .در بخش

پاياني با استفاده از آزمون عليت گرنجر وجود و يا عدم وجود رابطه علي يك سويه و يا دوسويه
بين كشورهاي مورد مطالعه بررسي شده كه نتايج در جدول زير ارائه شده است:

جدول ) .(11نتايج آزمون عليت گرنجر بين نسبت بدهي عمومي دولت و رشد اقتصادي
جهت رابطه علي

مقدار آماره فيشر

ارزش احتمال

عليت از سوي بدهي عمومي دولت به رشد اقتصادي

6/28

0/04

عليت از سوي رشد اقتصادي به بدهي عمومي دولت

1/37

0/26

ماخذ :يافته هاي تحقيق

بر اساس جدول مربوط به آزمون عليت گرنجر ميتوان استدﻻل كرد كه فرضيه صفر براي

بررسي عليت از سوي بدهي عمومي دولت به رشد اقتصادي در سطح معنيدار  5درصد رد
شده در حاليكه براي عليت از سوي رشد اقتصادي به بدهي عمومي دولت فرضيه صفر رد
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نميشود .بنابراين بين دو متغير بدهي عمومي دولت و رشد اقتصادي رابطه علي يك سويه از
بدهي عمومي دولت به رشد اقتصادي برقرار مي باشد.

 -5نتيجهگيري و ارائه پيشنهادهاي سياستي

در مطالعه حاضر تأثير آستانهاي نسبت بدهيهاي عمومي دولت بر رشد اقتصادي

كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا )منا( با استفاده از مدل رگرسيون انتقال مﻼيم

لجستيكي در دادههاي تابلويي ) (PSTRطي دوره زماني  2000 -2019مورد بررسي قرار گرفته
است .نتايج حاصل از برآورد مدل بيانگر استفاده از روش دادههاي تابلويي به جاي
رگرسيون تجميع شده و نيز برقراري ارتباط غيرخطي بين متغيرهاي نسبت بدهي عمومي

دولت و رشد اقتصادي در كشورهاي منطقه منا بوده است .همچنين نتايج تخمين الگو به
روش انتقال مﻼيم لجستيكي در كشورهاي منطقه منا نشان داد كه حد آستانهاي نسبت

بدهي عمومي دولت در اين گروه از كشورها برابر با  38 /1درصد بوده و متغير نسبت

بدهيهاي عمومي دولت به توليد در رژيم حدي اول تأثير مثبت و در رژيم حدي دوم

تأثير منفي و معني دار بر رشد اقتصادي دارد .همچنين متغيرهاي شاخص سرم ايه انساني،
شاخص كلي جهاني شدن و نسبت تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به توليد در هر دو بخش

خطي و غيرخطي تأثير مثبت و معنيدار و نرخ تورم در هر دو وضعيت )نظام( اثر منفي بر
رشد اقتصادي كشورهاي منطقه منا داشته است .شايان ذكر است اثرگذاري مثبت و
معني دار متغيرهاي تو ضيحي شاخص سرمايه انساني ،شاخص كلي جهاني شدن و نسبت

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به توليد در وضعيت دوم )بخش غيرخطي( يا بدهي عمومي
باﻻتر از حد آستانه بر رشد اقتصادي كمتر شده است .نتايج حاصل از اين پژوهش مبني

بر تأييد رابطه غيرخطي بين متغيرهاي نسبت بدهي عمومي دولت و رشد اقتصادي با
مباني نظري و مطالعات تجربي پاناگيوتيس ، 1هاندرا و كورنياوان ،2احمدي و محمودزاده

3

و منتظري شوركچالي 4همسو و سازگار مي باشد.

 .3نك :محمودزاده.1397 ،

 .4نك :منتظري شوركچالي.1398 ،

1. see: Panagiotis, 2019.
2. see: Handra & Kurniawan, 2020.
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با توجه به تأييد اثرگذاري غيرخطي نسبت بدهيهاي عمومي دولت به توليد بر رشد اقتصادي،

در اتخاذ سياستهايي كه نسبت بدهيهاي عمومي را دچار تغيير ميكند بايد ب ه اين نكته توجه
داشت كه ،تغييرات اين متغير در دامنههاي مختلف اثر يكسان بر رشد اقتصادي نداشته و بسته

به رژيمي كه اقتصاد در آن قرار دارد ،اين اثرگذاري متفاوت ميباشد .با توجه به نسبت بدهيهاي

باﻻ در كشورهاي منطقه منا و تأثير منفي بر رشد اقتصادي ميتوان از سياستهاي مالي و پولي
در جهت اهداف ضد تورمي بهره گرفت .بنابراين سياستهاي كاهش حجم نقدينگي با توجه به
توانايي دولت در كنترل تورم از طريق اينرسي تورمي ،براي كشورهاي مورد بررسي پيشنهاد
ميشود .همچنين اگرچه شاخص جهاني شدن در ابعاد اقتصادي ،سياسي و اجتماعي در فرآيند

رشد اقتصادي مؤثر واقعشده است ،اما در سطوح باﻻي نسبت بدهيهاي عمومي از شدت آن
كاسته شده است .اين امر توجه هرچه بيشتر برنامه ريزان و سياست گذاران به بخش تجارت
خارجي و ابعاد آن را ميطلبد .نتايج كلي مطالعات تجربي بيانكننده همبستگي بدهيهاي عمومي

باﻻ با نرخ رشد اقتصادي پايين است .به عبارتي كشورهاي با نسبت بدهيهاي عمومي پايين

تمايل بيشتري به داشتن سياستهاي تشويقكننده رشد اقتصادي دارند.
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