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تاثیر سیاستهاي کالن بر رشد اقتصادي ایران با تأکید بر بدهی خارجی
فبعوِ ًظطي

1

ًبنطػلي يسالِ ظازُ عجطي

2

چکیده
ّسف پػٍّف حبضط ثطضؾي تبثیط قبذمّبي ؾیبؾت والى ثط ضقس التهبزي ايطاى ثب تأویس ثط ثسّي
ذبضخي اؾت .زض ايي ضاؾتب ثب اؾتفبزُ اظ الگَي التهبزؾٌدي ذَز ضگطؾیًَي ثب ٍلفِّبي تَظيؼي ٍ ثب ثِ
وبضگیطي زازُّبي ؾطي ظهبًي ؾبالًِ عي ؾبل ّبي  1359-1391ثِ ثطضؾي ايي هَضَع پطزاذتِ قسُ
اؾتً .تبيح پػٍّف حبوي اظ آى اؾت وِ اثطگصاضي توبم ضطايت هتغیطّبي هسل هغبثك ثب تئَضيّبي
التهبزي ثَزُ ٍ زض ثلٌسهست هتغیطّبي ثسّي ذبضخي ،ثسّي چٌسخبًجِ ،تدبضت ثبظ اثط هثجت ٍ هؼٌبزاض ٍ
ًطخ تَضم ،ثسّي ثرفزٍلتي ثِ ثبًه هطوعي(ًوبيٌسُ وؿطي ثَزخِ) ،هتغیط زاهي خٌگ اثط هٌفي ٍ
هؼٌبزاض ثط ضقس التهبزي زاضز.

واژگان کلیدي :ضقس التهبزي ،ثسّي ذبضخي ،ؾیبؾتّبي التهبزوالى
طبقه بنديO4, H63, E6 :JEL

 .1وبضقٌبؾي اضقس ،گطٍُ التهبز ،زاًكگبُ آظاز اؾالهيٍ ،احس ثبثل nazarifatemeh57@yahoo.com،
 .2اؾتبزيبض ،گطٍُ التهبز ،زاًكگبُ آظاز اؾالهيٍ ،احس ثبثلًَ( ،يؿٌسُ هؿئَل)nasertabari@yahoo.com ،
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تبثیط ؾیبؾتّبي والى ثط ضقس التهبزي ايطاى ثب تأویس ثط ثسّي ذبضخي

1ـ مقدمه
ثسّي ذبضخي يه هٌجغ هْن تبهیي هبلي زض ضقس التهبزي اؾت .ثسّي ذبضخي زض ايطاى ؾبثمِ عَالًي
زاضز .زض التهبز هؼبنط اٍلیي ٍام زض ؾبل  1276اذص قس ٍ زض زٍضاى لجل اظ اًمالة ًیع ثسّي ذبضخي
يىي اظ هٌبثغ هْن تبهیي هبلي ثِ قوبض هيضفت .هَضَع ثسّي ذبضخي ثِ اقىبل گًَبگًَي هبًٌس زضيبفت
ٍام اظ ذبضج اظ زٍلتّب ،ثرف ذهَني ذبضخي ،ذطيس ثِ قىل ًؿیِ ٍ فطٍـ اٍضاق لطضِ زٍلتي زض
ثبظاضّبي خْبًي نَضت هيگیطز .هٌبثغ ذبضخي ٍام زٌّسُ ثِ ايطاى ،ثبًه خْبًي ،ثبًهّب ٍ قطوتّبي
اضٍپبيي ٍ غاپٌي ثَزُاًس .ثبًه خْبًي ػالٍُ ثط اييوِ اٍلیي ثبض ٍام ذَز ضا زض ؾبل  1991هیالزي ثطاي
ثبظؾبظي هٌبعك ظلعلِ ظزُ زض اذتیبض ايطاى لطاض زازّ ،وىبضيّبي هبلي زض ذهَل اًدبم پطٍغُ ّبي
ػوطاًي ٍ هغبلؼبت التهبزي ّن ثب ايطاى زاقتِ اؾت.
ضاثغِ ٍام ذبضخي ٍ فطآيٌس ضقس ٍ تَؾؼِ اختوبػي ٍ التهبزي ضا اظ ؾِ هٌظط هتفبٍت هيتَاى ثطضؾي
وطز .الف)تبثیط ٍام ذبضخي ثط فطآيٌس ولي تَؾؼِ .ة) ترهیم ٍام ثِ ثطًبهِّب ٍ ثرفّبي ذبل وِ
ؾْوي هؿتمین زض ثطآٍضزى ًیبظّبي اؾبؾي هبًٌس ثْساقت ،آهَظـ ٍ هؿىي زاضًس ٍ ًیع ووهّبي اًؿبى
زٍؾتبًِ .ج) تبثیط ٍام ذبضخي زض حوبيت اظ ؾطهبيِگصاضيّبي هؿتمین ٍ تغییط ؾیبؾتگصاضي ّب ثِ
هٌظَض وبّف گؿتطزُ فمط ٍ تمَيت اٍضبع هؼیكتي .اًتمبزاتي زضثبضُ ٍام ذبضخي وِ اثعاضي هَثط زض
زؾتیبثي ثِ ضقس ٍ تَؾؼِ التهبزي اؾت ٍخَز زاضز وِ ػجبضتٌس اظ :ػسم تبثیط ٍام ثط افعايف ضقس
التهبزي يب زضآهس هلي ،تبثیط اًسن ٍام ثط وبّف فمط ٍ اهٌیت غصايي ،هتوطوع ًجَزى ٍام ثط تَؾؼِ ٍالؼي
ٍ ًیع زاهي ظزى ايي ٍامّب ثِ فؿبز ٍ گؿتطـ ثَضٍوطاؾيّبي ذَزهرتبض ٍ پطّعيٌِّ .طچٌس تؼییي زلیك
هیعاى تبثیط ٍام ذبضخي ثط تَؾؼِ اختوبػي ٍ التهبزي هلل فمیط زقَاض اؾت .اهب ثط اؾبؼ آهبض ثبًه
خْبًي فمیطتطيي وكَضّبي خْبى ثِ ّیچ ٍخِ زضيبفتوٌٌسُ ثیكتطيي ٍامّبي ذبضخي ًیؿتٌس .ثرف اػظن
فمیطتطيي وكَضّبي خْبى ،زض افطيمب ٍ خٌَة آؾیب لطاض زاضًس وِ ؾْنقبى اظ ٍام ذبضخي فمظ حسٍز 40
زضنس اؾت .زض ايي هغبلؼِ ثِ تبثیط قبذمّبي ؾیبؾت والى ثب زض ًظط گطفتي ثسّي ذبضخي ثط ضقس
التهبزي ايطاى پطزاذتِ هيقَز .ثسّي ذبضخي هي تَاًس قطايظ ايدبز ؾطهبيِگصاضي خسيس ٍ تمَيت ٍ
گؿتطـ نٌبيغ هَضز ًیبظ خبهؼِ ضا فطاّن آٍضزُ ٍ هَخت ٍضٍز تىٌَلَغي ٍ يب تىویل آى زض زاذل
وكَض گطززٍ .ضٍز تىٌَلَغي اظ عطيك ثسّي ذبضخي عجؼب آهَظـ ٍ فطاگیطي ًیطٍّبي زاذلي ضا ثِ
زًجبل ذَاّس زاقت ٍ اظ ايي عطيك ؾغح ترهم ٍ هْبضت فٌي زض زاذل وكَض افعايف پیسا ذَاّس
وطز .ايي اهط ظهیٌِ حطوت خْت ضقس نٌؼتي ٍ تَؾؼِ التهبزي ضا تؿطيغ ًوَزُ ٍ تحطن زض ظهیٌِ
اثساػبت ٍ اذتطاػبت ضا افعايف ذَاّس زاز .ثب ثسّي ٍ ايدبز ظهیٌِّبي تَلیس ٍ اقتغبل ًِ فمظ لسضت
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التهبزي وكَض هيتَاًس افعايف يبثس ثلىِ ثِ زلیل افعايف تَلیس ّن هيتَاًس پبؾدگَي ًیبظّبي ههطف
زاذلي قَز ٍ ّن ثب نسٍض هحهَالت هبظاز ٍ تحهیل اضظ الظم ثِ ذَثي اظ ثبظپطزاذت ثسّيّبي
هطثَعِ ثطآهس.
ضهضبى ٍ احوس )2013(2زض هغبلؼِاي ثِ ثطضؾي ضاثغِ هیبى ضقس التهبزي ثب ثسّي ذبضخي ثب زض ًظط
گطفتي ؾیبؾتّبي التهبز والى ٍ ثب ضٍـ

پطزاذتٌس ٍ ثِ ايي ًتیدِ ضؾیسًس وِ ثسّي ذبضخي اثط

هٌفي ثط ضقس التهبزي زاضز اهب ايي اثط ضا هيتَاى وبّف زاز ٍ يب حتي زض حضَض ؾیبؾتّبي التهبز
والى هؼىَؼ وطز .قبذمّبي ؾیبؾتوالى ضا هي تَاى ثِ  3زؾتِ ًطخ تَضم ،تدبضت ثبظ ،وؿطي
ثَزخِ تمؿین وطز .الف) تدبضت ذبضخي ثِ ػٌَاى قبذهي اظ زضخِ ثبظ ثَزى التهبز ٍ هیعاى اضتجبط
وكَض ثب التهبز خْبًي ّوَاضُ هَضز تَخِ التهبززاًبى ،ثطًبهِضيعاى ٍ ؾیبؾتگصاضاى وكَضّبي هرتلف
خْبى ثَزُ اؾت .ثب آظازؾبظي تدبضي اهىبى ٍضٍز وبالي ؾطهبيِاي ٍ تىٌَلَغي فطاّن هيگطزز وِ ثب
تَخِ ثِ هعيت ًؿجي وكَضّبي هرتلف اهىبى تَلیس ثب اؾتفبزُ اظ نطفِ همیبؼ ٍ تمؿین وبض خْبًي فطاّن
هيگطزز ٍ تدبضت ؾجت قتبثبى قسى ضقس التهبزي زض همیبؼ خْبًي هيگطزز(اهبم ٍضزي ٍ
قطيفي.)145:1389،
آزام اؾویت ثِ ػٌَاى پسض ػلن التهبز تدبضت ذبضخي ضا ٍؾیلِاي خْت گؿتطـ ثبظاض زاذلي ،تمؿین
وبض ٍ افعايف تَلیس هيزاًسً .ظطيِّبي ضقس هجتٌي ثط تدبضت ذبضخي تبویس هيوٌٌس وِ تدبضت ذبضخي
اظ عطيك ثْجَز ترهیم هٌبثغ ،زؾتطؾي ثِ فٌبٍضي ٍ وبالّبي ٍاؾغِ اي ثْتط ،اؾتفبزُ اظ نطفِّبي ًبقي
اظ همیبؼ تَلیس ،افعايف ضلبثتزاذلي ،اؾتفبزُ اظ نطفِ ّبي زاذلي ٍ ايدبز هحیغي هٌبؾت ثطاي
اثساػبت ثط ضقس التهبزي تبثیط هيگصاضز .وطثبؾي ٍ پیطي( )1388زض يه تحلیل ّن خوؼي ضاثغِ ضقس
التهبزي ٍ آظازي تدبضي زض التهبز ايطاى ٍ زض چْبضچَة الگَي ضقس زضٍى ظا ثطضؾي وطزًس ٍ ضاثغِ
هثجت ثیي ضقس ٍ آظازي تدبضي زض وَتبُ هست ٍ ثلٌسهست ضا ًتیدِ گطفتٌس .ة) يىي اظ ػَاهل هطتجظ ثب
ضقس التهبزيً ،طخ تَضم اؾت .تَضم پبيیي ٍ ثبثجبت يىي اظ العاهبت ضقس پبيساض ٍ هؿتوط اؾت .ثِ زلیل
آثبض هرطة تَضم ،وٌتطل آى ثِ ػٌَاى يىي اظ ّسفّبي ؾیبؾت والى التهبزي ّویكِ هَضز تَخِ
التهبززاًبى ثَزُ اؾت.
اظ آثبض هرطة تَضم هيتَاى ثِ تَظيغ هدسز زضآهس ثِ ًفغ نبحجبى زاضايي ٍ ثِ ظيبى حمَقثگیطاى،
افعايف ًباعویٌبًي ٍ ثيثجبتي زض التهبز والى ٍ زض ًتیدِ وَتبُتط قسى افك ظهبًي تهوینگیطي ٍ وبّف
ؾطهبيِگصاضي ثلٌسهست اقبضُ ًوَز(هطازي ٍ هْسي ظازُ 45( :1384،تَثیيً 1ظطيِ ذَز ضا ثط تبثیط هثجت

1. Ramzan&Ahmad
2. Tobin
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ًطخ تَضم ثط ضقس التهبزي اؾتَاض ؾبذت وِ زض ازثیبت التهبزي ثِ اثط تَثیي قٌبذتِ قسُ اؾت .زض
همبثل ايي ًظطيِ ،وِ ثِ ًظطيِ اثط ضس تَثیي هؼطٍف اؾت ًطخ تَضم ثط ضقس التهبزي اثط هٌفي زاضز .زض

ًْبيت ًظطيِ ػسم اضتجبط ثیي ًطخ تَضم ٍ ضقس التهبزي هغطح قسُ اؾت.
غالهي ٍ وویدبًي( )1389ثب اؾتفبزُ اظ هسل

ثِ ثطضؾي ضاثغِ ثیي تَضمً ،باعویٌبًي تَضهي ،ضقس

ؾطهبيِگصاضي ٍ ضقس التهبزي زض ايطاى پطزاذتِ ٍ هْنتطيي ًتیدِ حبنل اظ تَضم زض التهبز ايطاى،
ًباعویٌبًي تَضهي اؾت .ايي ًباعویٌبًي تَضهي ثطاي ضقس ؾطهبيِگصاضي ٍ ضقس التهبزي ظيبىآٍض ثَزُ ٍ
هٌدط ثِ وبّف آًْب هيگطزز .ج) زض هَضز اثطات التهبزي وؿطي ثَزخِ زيسگبُّبي هتؼسزي ٍخَز
زاضز :اظ ًظط عطفساضاى زيسگبُ ؾٌتي ،وبّف هبلیبت ثبػث افعايف ههطف خبضي ذَاّس قس ٍ ثط ؾیؿتن
التهبزي اثط ذَاّس گصاقت ٍ زض وَتبُ هست افعايف ههطف هَخت افعايف تمبضبي ول هيقَز .اظ
زيسگبُ ًئَوالؾیه ّب وبّف هبلیبت ثِ افعايف ههطف هٌدط هيقَز ٍ پؽ اًساظ ثرف ذهَني
هتٌبظط ثب وؿطي ثَزخِ افعايف ًوييبثس ٍ پؽ اًساظ هلي وبّف ًوييبثس .زلیل هٌغمي افعايف تمبضبي
ههطفوٌٌسگبى ايي اؾت وِ ٍلتي ؾیبؾت وؿطي ثَزخِ اػوبل هيقَز هبلیبت ضا ثِ ًؿلّبي ثؼسي
هٌتمل هيوٌس ،ههطفوٌٌسگبًي وِ زض يه زٍضُ ظهبًي هحسٍز لطاض زاضًس احؿبؼ هيوٌٌس وِ ثطٍت
آًْب افعايف يبفتِ ٍ ثٌبثطايي ههطف ذَز ضا افعايف هيزٌّس .اظ زيسگبُ ضيىبضزٍ وبّف هبلیبت وِ اظ
ؾیبؾت وؿطي ثَزخِ ًبقي قسُ اؾت ّیچ اثطي ثط ههطف ٍ پؽ اًساظ ًساضز ٍ اظ ايي عطيك ؾبيط
هتغیطّبي التهبزي اظ خولِ ضقس التهبزي ضا ثسٍى تغییط ثبلي هيگصاضز(هَاليي ٍ گلرٌساى.)99:1392،
اظ زيسگبُ ویٌعييّب وؿطي ثَزخِ ،ػليضغن ايي حمیمت وِ ثبػث ثبال ضفتي ًطخ ثْطُ هيقَز ٍلي
هوىي اؾت ؾجت ضقس التهبزي قَز ٍ افعايف زض ههطف ٍ ؾطهبيِ گصاضي ٍ ّوچٌیي افعايف تمبضبي
ول ضا زض پي زاقتِ ثبقس .ػجسالطحوبى )2012(2زض همبلِ اي ثب هسل ذَزضگؿیَى ثب ٍلفِ ّبي
تَظيؼي

ضاثغِ ثیي وؿطي ثَزخِ ٍ ضقس التهبزي ضا هَضز هغبلؼِ لطاض زازُ ٍ ثِ ايي ًتیدِ ضؾیس

وِ وؿطي ثَزخِ زض وَتبُ هست ٍ ثلٌسهست اثط هٌفي ٍ هؼٌبزاضي ثط ضقس التهبزي هبلعي زاضز .هَاليي ٍ
گلرٌساى( )1392زض هغبلؼِ اي ثب ثِ وبضگیطي ضٍـ ّن اًجبقتگي خَّبًؿي -خَؾلیَؼ ٍ هسل تهحیح
ذغبي ثطزاضي

ثِ ثطضؾي تدطثي ضاثغِ ثلٌسهست ٍ وَتبُ هست ثیي وؿطي ثَزخِ ٍ ضقس التهبزي

ايطاى پطزاذتِ ٍ ًتبيح ًكبى زازُ وِ زض ثلٌسهست اثط وؿطي ثَزخِ ثط ضقس التهبزي هٌفي ٍ هؼٌبزاض ٍ زض
وَتبُ هست اثط هثجت ٍ هؼٌبزاض زاضز.

3. AbdoRahman
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2ـ دادهها و روش تحلیل
زض ايي ثرف ثِ هٌظَض آظهَى ضاثغِ ضقس التهبزي ثب ثسّي ذبضخي ،ثسّي چٌسخبًجِ ،تدبضت ثبظ ،ثسّي
ثرف زٍلتي ثِ ثبًه هطوعي(ًوبيٌسُ وؿطي ثَزخِ)ً،طخ تَضهجب اؾتٌبز ثِ هغبلؼبت پیكیي ثِ ٍيػُ هغبلؼِ
ضهضبى ٍ احوس( )2013الگَي ظيط تهطيح هيقَز:
()1

(

)

وِ زض آى تَلیس ًبذبلم زاذلي ثِ لیوت ثبثت ؾبل  1384ثِ هیلیبضز زالض ٍ ًوبز ضقس التهبزي ثِ ػٌَاى
هتغیط ٍاثؿتِ،

ثسّي ذبضخي،

ثسّي چٌسخبًجِ وِ زض ٍالغ ثِ همساض ول پَلي وِ يه وكَض

ذبضخي ثِ هَؾؿبت ثیي الوللي هبًٌس ثبًه خْبًي ٍ نٌسٍق ثیي الوللي پَل ثسّىبض اؾت گفتِ هيقَز،
تدبضت ثبظ وِ اظ تمؿین هدوَع نبزضات ٍ ٍاضزات ثط تَلیس ًبذبلم زاذلي ثِ زؾت آهسُ اؾت،
ثسّي ثرف زٍلتي ثِ ثبًه هطوعي ثِ هیلیبضز ضيبل ٍ ًوبيٌسُ وؿطي ثَزخِ( ،

) ًطخ تَضهَ ثِ

ػٌَاى هتغیطّبي هؿتمل ٍاضز هسل قسُاًس .زازُّبي هَضز اؾتفبزُ زض ايي هغبلؼِ ؾبالًِ ٍ هحسٍزُ زازُّب
ؾبل ٍ اظ ؾبل  1359-1391هيثبقس .ثطاي خوغآٍضي زازُّب اظ اعالػبت هطثَط ثِ ؾبيت ثبًه
خْبًي ٍ 1ثبًه هطوعي خوَْضي اؾالهي ايطاى 2اؾتفبزُ قسُ اؾت.
الظم ثِ شوط اؾت توبم هتغیطّبي هَضز هغبلؼِ خعء ًطخ تَضم زض ايي تحمیك ثِ نَضت لگبضيتن عجیؼي
زضآهسُ اؾت وِ زض هؼبزلِ (ً )2كبى زازُ قسُ اؾت.
()2
يه ضٍـ هطؾَم زض هغبلؼبت اذیط ثطاي ثطضؾي ّنخوؼي ثلٌسهست هتغیطّب ،الگَي ذَز تَضیح ثب ٍلفِ
ّبي گؿتطزُ )

(پیكٌْبزي پؿطاى ٍ ّوىبضاى )2001(3هيثبقس .ايي ضٍـ ًؿجت ثِ ضٍـ ّبي

زيگط ّودوؼي ثلٌسهست هعيتّبيي زاضز .اٍال زضخِ اًجبقتگي ؾطيّب لعٍهب ًجبيس هبًٌس ضٍـ اًگل-
گطًدط ٍ )1987(4خَّبًؿي -خَؾلیَؼ ( ) ،)1990(5ثبقس ،ثبًیب ايي الگَ ًؿجت ثِ ؾبيط ضٍـّبي ّن-
خوؼي ثلٌسهست زض ًوًَِّبي وَچه زلت ثیكتطي زاضز .ثبلثب زض ايي ضٍـ يه الگَي تهحیح ذغب اظ
عطيك يه تجسيل ذغي ؾبزُ هيتَاًس ثسؾت آيس.
هسل
()3

زض حبلت ولي ثب هؼبزالت ( )3اضائِ هيقَز:
)

(
1. www.worldbank.org
2. www.tsd.cbi.ir
3. Pesaran, Shin &Smit
4. Engle & Granger
5. Johansen &Juselius
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)

(

∑

)

(

)

(

وِ زض آى:
)
)

حؿبؾیت ثلٌسهست زض ضٍـ ترویي ضٍاثظ ثلٌسهست

(
(

ثطگعيسُ ضا هيتَاى اظ ضٍاثظ ( )4اؾترطاج

وطز.
()4
زض ايي ضاثغِي ثلٌسهست ّنخوؼي ثِ نَضت هؼبزلِ (ً )5كبى زازُ هيقَز:
()5
زض ايي هؼبزلِ خعء ثبثت يب ػطو اظ هجسأ ًیع ثِ نَضت ظيط هحبؾجِ هيقَز:

ضٍـ هحبؾجِ آهبضُ آظهَى ّودوؼي زض ضٍـ
()6

ثِ لطاض هؼبزلِ ( )6اؾت:
∑

ػسم ّودوؼي( ػسمضاثغِ ثلٌسهست)

∑

ٍخَز ّودوؼي( ٍخَز ضاثغِ ثلٌسهست)
وویت آهبضُ  tهَضزًیبظ ثطاي اًدبم آظهَى گفتِ قسُ ثِ نَضت هؼبزلِ ( )7هحبؾجِ هيقَز:
)
∑⁄

()7

∑(

وِ زض آى ^ّ αب ضطايت هطثَط ثِ هتغیط ٍاثؿتِ ثب ٍلفِ ثَزُ ٍ ّ ŝب ًیع اًحطاف هؼیبضّبي هطثَط ثِ آًْب
هيثبقٌس .ايي همساض ثب وویت ثحطاًي اضائِ قسُ تَؾظ ثٌطخي ،زٍالزٍ ٍ هؿتط )1998( 1زض ؾغح اعویٌبى
هكرم( هثالً  %90يب  )%95همبيؿِ هيقَز ،اگط همساض ثِ زؾت آهسُ اظ همساض آهبضُ ثحطاًي ثیكتط ثبقس،
ّودوؼي پصيطفتِ هيقَز.
آذطيي هطحلِ زض ثطآٍضز ،هسل تهحیح ذغبي

∑

()8
آظهَى هدوَع تدوؼي(
هدوَع هدصٍض تدوؼي(

اؾت وِ ثِنَضت هؼبزلِ ( )8هيثبقس:
∑

∑

) 2ثطاي ثطضؾي تغییطات ؾیؿتوبتیه زض ضطايت ضگطؾیًَي ٍ آظهَى
3

) زض ظهبًي وِ اًحطاف اظ پبيساضي ضطايت ضگطؾیَى ثِ نَضت
1. Banerjee , Dolad&Mestre
2. Cumulative Sum

زٍفهلٌبهِ ػلوي -ترههي التهبز تَؾؼِ ٍ ثطًبهِضيعي /پبيیع ٍ ظهؿتبى  /1393ؾبل ؾَم /قوبضُ زٍم
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اتفبلي ٍ ًبگْبًي اؾت وِ تَؾظ ثطاٍى ٍ زيگطاى )1975(4اؾتفبزُ قسُ ،وبضثطز زاضز .آهبضُ آظهَى
هدوَع تدوؼي ثِ نَضت هؼبزلِ ( )9اؾت:
∑

()9
آهبضُ آظهَى هدوَع هدصٍض تدوؼي ًیع ثِ نَضت هؼبزلِ ( )10اؾت:

∑

()10
ثِ هٌظَض آظهَى ثجبت هسل ،آهبضُ ّبي

∑

ٍ

ثیي فَانل اعویٌبى تطؾین هيقًَس ٍ فطضیِ نفط هجٌي

ثط قىؿت ؾبذتبضي ٍ ثجبت ضطايت هسل زض عَل ظهبى ٍ فطضیِ همبثل هجتٌي ثط ٍخَز قىؿت ؾبذتبضي
ٍ ثي ثجبتي ضطايت آظهَى هيقَز.
 .3نتایج و بحث
3ـ1ـ آزمون ریشه واحد
لجل اظ پطزاذتي ثِ آظهَى ،هبًبيي ّوِ هتغیطّب ثطضؾي قسُ تب ايي اعویٌبى حبنل قَز وِ ّیچ يه اظ
هتغیطّب خوؼي اظ هطتجِ زٍ يؼٌي) ( ًیؿتٌس ،ثسيي ٍؾیلِ اظ ًتبيح ؾبذتگي اختٌبة هيقَز .زض ثطضؾي
هبًبيي اظ زٍ آظهَى زيىي-فَلط تؼوینيبفتِ)

( ٍ فیلیپؽ-پطٍى )

( اؾتفبزُ قسُ ٍ ًتبيح حبوي اظ

آى اؾت وِ توبهي هتغیطّب زض ؾغح تفبضلي اٍل هبًب قسُاًس .هبًبيي هتغیط ؾجت هيقَز تَظيغ آى عي
ظهبى زچبض تغییط ًكَز.

3. Cumulative Sum of Square
4. Brown et al
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خسٍل 1ـ ًتبيح حبنل اظ آظهَى ضيكِ ٍاحس زيىي فَلط تؼوین يبفتِ ٍ فیلیپؽ پطٍى
تفبضل
هتغیط

زيىي فَلط
ػطو اظ هجسا

ضقس التهبزي

ضًٍس ٍ ػطو اظ هجسا

ضًٍس ٍ ػطو

ػطو اظ هجسا

اظ هجسا

ؾغح

-0/46

-2/81

0/07

تفبضل اٍل

**-3/10

**-3/40

***-4/05

ؾغح

-2/55

-2/38

-2/02

-1/95

تفبضل اٍل

**-4/32

*-4/47

*-4/37

*-4/53

ؾغح

ثسّي ذبضخي

-1/91

-2/48

-2/30

-4/53

تفبضل اٍل

*-3/77

*-4/06

*-3/80

**-4/06

ؾغح

-0/58

-2/15

-0/51

-2/15

تفبضل اٍل

*-6/01

*-5/95

*-6/01

*-5/99

ؾغح

-2/09

-1/37

**-2/89

-1/30

تفبضل اٍل

*-4/94

*-5/26

*-4/91

*-6/08

ؾغح

**-3/19

**

-

***-2/93

-2/83

*

*-6/27

*-8/61

*9/20

تدبضت ثبظ
ثسّي ثرف زٍلتي ثِ ثبًه هطوعي
ًطخ تَضم

تفبضل اٍل

6/39

3/94
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3ـ2ـ رابطه پویا
لجل اظ آى وِ ضطايت ثلٌسهست هسل ضا ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ

) (

**-3/77

***-2/95

ثسّي چٌسخبًجِ

(ًوبيٌسُ وؿطي ثَزخِ)

فیلیپؽ -پطٍى
ًتیدِ

ثطآٍضز وٌین الظم اؾت وِ آظهَى

ّودوؼي ضا اًدبم زّین تب اظ ٍخَز ضاثغِ ثلٌسهست ثطاي هتغیطّبي هسل اعویٌبى حبنل وٌین.

) (

) (
) (
) (
) (

زٍفهلٌبهِ ػلوي -ترههي التهبز تَؾؼِ ٍ ثطًبهِضيعي /پبيیع ٍ ظهؿتبى  /1393ؾبل ؾَم /قوبضُ زٍم

خسٍل 2ـ ًتبيح حبنل اظ ثطآٍضز ضاثغِ پَيب هسل()1,1,0,0,1,0,0
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ثب هؼیبض

هتغیطّب

ضطايت

آهبضُt

لگبضيتن ضقس التهبزي

0/66807

8/6631

0/000

لگبضيتن ثسّي ذبضخي

0/010543

0/15655

0/877

لگبضيتن ثسّي ذبضخي زض ٍلفِ اٍل

0/14814

2/2828

0/032

لگبضيتن ثسّي چٌسخبًجِ

-0/044189

-1/4412

0/163

لگبضيتن ثسّي چٌسخبًجِ زض ٍلفِ اٍل

0/093314

3/2763

0/003

لگبضيتن تدبضت ثبظ

0/074483

4/8746

0/000

لگبضيتن ثسّي ثرف زٍلتي ثِ ثبًه هطوعي(ًوبيٌسُ

-0/028361

-2/3874

0/026

ؾغح هؼٌي
زاضي

وؿطي ثَزخِ)
ًطخ تَضم

-0/0022221

-2/7014

0/013

هتغیطزاهي(خٌگ)

-0/071033

-2/1807

0/040

R2 0/98
D.W 2/03
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ًتبيح آظهَى زض خسٍلً 2كبى هيزّس وِ آهبضُ آظهَى ّنخوؼي ثطاثط
ٍثعضگتط اظ وویت ثحطاًي

ثِ زؾت آهسُ

اؾت .زض ًتیدِ هتغیطّبي هسل هصوَض زاضاي ضاثغِ ثلٌسهست اؾت .زض

ايي ضٍـ تؼساز ٍلفِّبي ثْیٌِ تَؾظ يىي اظ هؼیبضّبي آوبئیه ،1قَاضتعٌّ ٍ 2بى-وَئیي 3تؼییي
هيقَز ٍ ثب تَخِ ثِ اييوِ تؼساز هكبّسات ووتط اظ  100هي ثبقس اظ هؼیبض قَاضتع اؾتفبزُ قسُ اؾت.
هسل ثطآٍضز قسُ زاضاي

ثبالؾت ٍ ثیبًگط آى اؾت وِ هتغیطّبي هؿتمل ،ضفتبض هتغیط ٍاثؿتِ ضا

زض ؾغح ثباليي تَضیح هي زٌّس يؼٌي ثیف اظ 0.98زضنس تغییطات ضقس التهبزي ثب هتغیطّبي هَخَز
تَضیح زازُ قسُ اؾتّ .وچٌیي هسل ثطآٍضزي فطٍو والؾیه هطثَط ثِ خولِ اذالل(ػسم ٍخَز
ذَزّوجؿتگيٍ ،خَز ّوؿبًي ٍاضيبًؽ ،تهطيح نحیحً ،طهبل ثَزى خوالت پؿوبًس) ضا تبهیي هيوٌس.
3ـ3ـ رابطه بلندمدت
ًتبيح حبنل اظ ثطآٍضز ضاثغِ ثلٌسهست زض خسٍلً 3كبى زازُ قسُ اؾتّ .وبىعَض وِ زيسُ هيقَز
ضطايت هتغیطّبي ثسّي ذبضخي ،ثسّي چٌسخبًجِ ،تدبضت ثبظ ،ثسّي ثرف زٍلتي ثِ ثبًه
1. Akaike Information Criterion
2. Schwarz Information Criterion
3. Hannan-Quinn Information Criterion
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هطوعي(ًوبيٌسُ وؿطي ثَزخِ)ً ،طخ تَضهَ هتغیطزاهي خٌگ اظ هؼٌيزاضي ثطذَضزاض ٍ اظ ًظط ػالهتي
ؾبظگبض ثب اًتظبضات ًظطي ّؿتٌس .چَى هسل هَضز اؾتفبزُ زض ايي تحمیك يه هسل لگبضيتوي اؾت لصا
ضطايت هتغیطّب ثیبى وٌٌسُ وكف ًیع ّؿتٌس ٍ ّط يه اظ ضطايت هتغیطّب ،وكف ضقس التهبزي ًؿجت ثِ
آى هتغیط ضا ًكبى هيزٌّس .ثسّي ذبضخي اثط هثجت ٍ هؼٌبزاض ثط ضقس التهبزي زاضز يؼٌي ثب يه زضنس
افعايف زض ثسّي ذبضخي ،ضقس التهبزي ثِ هیعاى 0.47زضنس افعايف هييبثس .ثسّي چٌسخبًجِ ضاثغِ
هثجت ٍ هؼٌبزاض ثب ضقس التهبزي زاضز ثِ ايي نَضت وِ ثب يه زضنس افعايف زض ثسّي چٌسخبًجِ ،ضقس
التهبزي0.14زضنس افعايف هييبثس .تدبضت ثبظ ثب ضقس التهبزي ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌبزاض زاضز يؼٌي ثب يه
زضنس افعايف زض تدبضت ثبظ ،ضقس التهبزي 0.22زضنس افعايف هييبثس .ثسّي ثرف زٍلتي ثِ ثبًه
هطوعي(ًوبيٌسُ وؿطي ثَزخِ)ثب ضقس التهبزي ضاثغِ هٌفي ٍ هؼٌبزاض زاضز يؼٌي ثب يه زضنس افعايف
ثسّي ثرف زٍلتي ثِ ثبًه هطوعي(ًوبيٌسُ وؿطي ثَزخِ) ،ضقس التهبزي 0.08زضنس وبّف هييبثس.
ًطخ تَضم ٍ هتغیط زاهي خٌگ ثب ضقس التهبزي ضاثغِ هٌفي ٍ هؼٌبزاض زاضز.

خسٍلً 3تبيح حبنل اظ ثطآٍضز ضاثغِ ثلٌسهست هسل()1,1,0,0,1,0,0

ثب هؼیبض

هتغیطّب

ضطايت

اًحطاف هؼیبض

آهبضُt

لگبضيتن ثسّي ذبضخي

0/47805

0/047167

10/1352

0/000

لگبضيتن ثسّي چٌسخبًجِ

0/14800

0/039552

3/7418

0/001

لگبضيتن تدبضت ثبظ

0/22439

0/043736

5/1307

0/000

-0/085442

0/042160

-2/0266

0/054

ؾغح هؼٌي
زاضي

لگبضيتن ثسّي ثرف زٍلتي ثِ ثبًه هطوعي(ًوبيٌسُ
وؿطي ثَزخِ)
ًطخ تَضم
هتغیطزاهي(خٌگ)

-0/0066945

0/0023836

-2/8086

0/010

-0/21400

0/12216

-1/7518

0/093
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3ـ4ـ رابطه کوتاه مدت و سرعت تعدیل
ضطيت

ثطاثط

ثطآٍضز قسُ اؾت وِ ثب تَخِ ثِ آهبضُ

 ،ثب زضخِ اعویٌبى ثباليي

هؼٌي زاض اؾت .ثٌبثطايي ضاثغِ وَتبُ هست زض ثیي هتغیطّبي هسل ٍخَز زاضز .ضطيت خعء تهحیح ذغب
ًكبى هي زّس وِ زض ّط ؾبل

زضنس اظ ػسم تؼبزل الگَ تؼسيل قسُ ٍ ثِ ؾوت ضًٍس ثلٌسهست ذَز

زٍفهلٌبهِ ػلوي -ترههي التهبز تَؾؼِ ٍ ثطًبهِضيعي /پبيیع ٍ ظهؿتبى  /1393ؾبل ؾَم /قوبضُ زٍم
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ًعزيه هيقَز .ثٌبثطايي ضطيت ػجبضت تؼسيل ،ؾطػت هاليوي اظ ّوگطايي ثِ ؾوت تؼبزل ثلٌسهست ضا
ًكبى هيزّس ٍ ػسم تؼبزل زض هتغیط ضقس التهبزي ثب يه ٍلفِ تمطيجب  3ؾبلِ تؼسيل هيقَز.
3ـ5ـ آزمون ثبات:
ثطاي آظهَى ثجبت ؾبذتبضي الگَ اظ آهبضُّبي پؿوبًس تدوؼي

1

ٍ هدصٍض پؿوبًس تدوؼي

2اؾتفبزُ قسُ اؾتّ .وبىعَض وِ زض قىلّبي  2 ٍ 1هكبّسُ هيقَزً ،وَزاضّبي پؿوبًس
تدوؼي ٍ هدصٍض پؿوبًس تدوؼي ثیي زٍ ذظ ثحطاًي زض ؾغح  5زضنس لطاض گطفتِاًس وِ ايي ًتیدِ
ثیبًگط پبيساضي الگَ زض ثلٌسهست اؾت.

Plot of Cumulative Sum of Recursive
Residuals
1
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The straight lines represent critical bounds at 5% significance level

ًوَزاض 1ـ هدوَع تدوؼي ثبلیوبًسُّبي تىطاضي(

-

)

هٌجغ :ذطٍخي ًطم افعاضهبيىطٍفیت4.1

Plot of Cumulative Sum of Squares of
Recursive Residuals
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ًوَزاض 2ـ هدوَع تدوؼي هطثؼبت ثبلیوبًسُّبي تىطاضي( )CUSUMQ
هٌجغ :ذطٍخي ًطم افعاض هبيىطٍفیت4.1
1. Cumulative Sum
2. Cumulative Sum of Square
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تبثیط ؾیبؾتّبي والى ثط ضقس التهبزي ايطاى ثب تأویس ثط ثسّي ذبضخي

4ـ نتیجه گیري و پیشنهادات
زض همبلِ حبضط تالـ قس تب تبثیط قبذمّبي ؾیبؾت والى ثب تبویس ثط ثسّي ذبضخي ثط ضقس التهبزي
ايطاى هَضز ثطضؾي لطاض گیطزً .تبيح حبنل اظ هغبلؼِ حبضط ًكبى هيزّس وِ اظ اثطات هثجت ثسّي
ذبضخي ٍ ثسّي چٌس خبًجِ ثط ضقس التهبزي هيتَاى گفت ٍلتي وِ زضآهس وكَضي هحسٍز ثبقس ٍ
ّعيٌِ تْیِ ٍ تَلیس وبالي اؾبؾي ،اخبظُ ذطيس هَاز اٍلیِ ٍ وبالّبي ٍاؾغِاي هَضز ًیبظ ضا ًسّس ٍ زض
ًتیدِ اظ ظطفیت وبضذبًِ ّب اؾتفبزُ وبهل ثِ ػول ًیبيس ،وبّف تَلیس ٍ ثِ زًجبل آى افعايف لیوتّب ًبقي
هي گطزز ٍ ثِ ػالٍُ تؼساز ظيبزي اظ وبضگطاى وبضذبًِ وبض ذَز ضا اظ زؾت ذَاٌّس زاز .زض چٌیي
قطايغي اؾتفبزُ اظ ثسّي هيتَاًس اظ آثبض ًبهغلَة فَق خلَگیطي ثِ ػول آٍضزُ ٍ ثب افعايف اقتغبل
هَخجبت ضقس التهبزي فطاّن گطزز .ضاثغِ هثجت ثیي تدبضت ثبظ ٍ ضقس التهبزي ثیبًگط ايي هغلت اؾت
وِ تدبضت ثبظ ثبػث اًتمبل تىٌَلَغي اظ عطيك ٍاضزات وبالّبي ؾطهبيِاي پیكطفتِ هيقَز .ايي گًَِ
ٍاضزات وبالّبي ؾطهبيِاي ثب تىٌَلَغي ثطتط ثبػث ثبال ثطزى ضقس ثب زضيبفتيّبي نبزضاتي ٍ ثبال ثطزى
خطيبًبت ٍضٍزي ؾطهبيِ ذبضخي هیكَز .ضطيت هطثَط ثِ هتغیط تدبضت ثبظ ّن ضاؾتب ثب هغبلؼِ هطازي ٍ
هْسي ظازُ( ،)1384فطّبزي( ،)1383اهبم ٍضزي ٍ قطيفي( ،)1389وطثبؾي ٍ پیطي( ،)1388ضهضبى ٍ
احوس( )2013اؾت.
تبثیط هٌفي وؿطي ثَزخِ ثط ضقس التهبزي ثِ ايي ذبعط اؾت وِ وؿطي ثَزخِ زٍلت زض ايطاى ػوستب اظ
عطيك هىبًیؿن ّبي زٍلتي تبهیي هيقَز ٍ افك ّبي ضقس التهبزي ضا هحسٍز هيوٌس .اظ ايي ضٍ ،اًضجبط
هبلي ٍ وبّف وؿطي ثَزخِ زٍلت يىي اظ اّطمّبي تضویي وٌٌسُ ضقس پبيساض التهبزي زض ايطاى ثِ
قوبض هيآيس.
1

يبفتِّبي تحمیك زض ايي ذهَل ثب ًتبيح هغبلؼِ فیكط ( ،)1993زالٍضي ٍ ثهیط( ،)1390هَاليي ٍ
گلرٌساى( ،)1392نویوي ٍ ّوىبضاى( ،)1385فبتیوب ٍ ّوىبضاى ،)2012(2ػجسالطحوبى( ،)2012ضهضبى ٍ
احوس(ّ )2013وؿَ هيثبقس .ػلت تبثیط هٌفي ًطخ تَضهجط ضقس التهبزي اؾتسالل ّبي هتؼسزي هغطح
قسُ اؾت .اٍل ،تَضمّبي ثبال ٍ پطًَؾبى هَخت افعايف ّعيٌِ ٍ ذغط ثطاي ؾطهبيِگصاضيّبي تَلیس هي
قًَس .زٍم ،هَخت ترهیم ًبهٌبؾت هٌبثغ ؾطهبيِگصاضي ثِ ًفغ فؼبلیت ّبي ووتط تَلیسي(هؿتغالت)
هي قَز .ؾَم ،هَخت افعايف فكبض هطزم ثط زٍلت ثِ هٌظَض وٌتطل لیوت وبالّبي ضطٍضي هيقَز وِ
ذَز ثبػث ترهیم ًبهٌبؾت ٍ ًبوبضآهس هٌبثغ هيقَز.

1. Fisher
2. Fatima et al
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ٍ زض ًْبيت تَضم ثبال زض التهبزّبي ثبظ ثب ًطخ اضظ هسيطيت قسُ ،هَخت ػسم تؼبزل زض تطاظ ثبظضگبًي ٍ
قىل گیطي خطيبى ذطٍج ؾطهبيِ ثِ زلیل وبّف اضظـ پَلي زاذلي هيقَز ٍ ًیع زض نَضتي وِ زٍلت
السام ثِ وٌتطلّبي قسيستط ًطخ اضظ وٌس ،ايي وبض ذَز هَخت وبّف تَلیس ٍ ضقس التهبزي هيقَز.
هي تَاى گفت وِ ضقس ؾطيغ التهبزي زض نَضتي وِ ّوطاُ ثب ووجَز ػطضِ زض ثرفّبيي ثبقس هي
تَاًس ثبػث افعايف لیوت وبالّب ٍ ذسهبت ػطضِ قسُ زض آى ثرفّب قَز .يبفتِّبي هب زض ايي
ذهَل ثب ًتبيح هغبلؼِ زالٍضي ٍ ثهیط( ،)1390غالهي ٍ وویدبًي( ،)1389نویوي ٍ
ّوىبضاى( ،)1385ضهضبى ٍ احوس(ّ )2013وؿَ هيثبقس .اظ پیبهسّبي خٌگ قبهل ترطيت ٍاحسّبي
نٌؼتي ،وبّف فؼبلیت ّبي وكبٍضظي ٍ ذسهبتي زض هٌبعك خٌگ ظزُ هيثبقس وِ ثبػث وبّف ضقس
التهبزي زض ايطاى قسُ ٍ ثِ ّویي ػلت زض ايي هغبلؼِ ،ضاثغِ هیبى هتغیط زاهي خٌگ ٍ ضقس التهبزي
هٌفي ٍ هؼٌبزاض ثِ زؾت آهس .يبفتِّبي هب ثب ًتبيح هغبلؼِ پَضنبزق ٍ ّوىبضاى( ،)1386فلیحي()1380
ّوؿَ هيثبقس.
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The Impact of Macroeconomic Policies on Economic Growth, with Emphasis on
External Debt
FatemehNazari1

Nasser Ali YadollahzadehTabari2

Abstract
The purpose of this study is to examine the impact of macroeconomic policies on economic
growth, with an emphasis on external debt. In this regard, using the econometric model
autoregresive Distributed Lag and using annual time series data over the years 1359-1391
to address this issue has been dealt with,Variables in the long-term external debt,
multilateral debt , trade, the significant positive effect of inflation , public sector debt to the
Central Bank (representing the deficit), and a significant negative effect on economic
growth in the dummy variable.
Key words: Economic growth, debt, macroeconomic policies.
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