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 های دولت بر رشد اقتصادیتورم و هزینه یک مطالعه اقتصادسنجی پویا از اثرات

 در کشورهای منتخب

 
 1فاطمه اسدی زید آبادی

 *2غالمحسن خورشیدیدکتر 

 3مهدی دیانیدکتر 

 

 چکیده
و  مي باشدبوده و  اقتصاديدستيابي به نرخ رشد اقتصادي باال و با ثبات از جمله مسائل مهم هر 

همواره از  دولتشناسایي عوامل موثر بر آن همواره دغدغه اقتصاددانان بوده است. در این بين، نقش و جایگاه 

دولت در  تبدون دخالتا حدي كه به عقيده برخي از اقتصاددانان،  .مي باشدمباحث كليدي اقتصاد توسعه اهم 

یکي دیگر  ،تورم و اثرات زیانبار آنسوي دیگر،  از رشد اقتصادي روند كاهنده تري را طي خواهد نمود.، اقتصاد

و  جوامع و علي الخصوص كشورهاي در حال توسعه مي باشد رشد اقتصادي از مباحث مطرح در فرآیند

اثرات در این مطالعه تالش بر این است، كه . در این زمينه ارائه شده است مباحث تئوریك و تجربي متفاوتي

اقتصادي، مورد بررسي قرار بگيرد. جهت نيل به این منظور، از شيوه داده  و تورم بر رشدهزینه هاي دولت 

كشور منتخب در حال توسعه  45استفاده شده و ( GMMگشتاورهاي تعميم یافته )هاي پانلي با رهيافت 

شاخصهاي مربوط به مورد بررسي قرار گرفته است. البته  1022-1002البته با لحاظ ایران طي دوره زماني 

 شدند.نيز به عنوان متغيرهاي كنترل وارد مدل و توسعه انساني  سرمایه فيزیکي، آزادسازي تجاريمتغيرهاي 

هزینه هاي نتایج حاصل از برآوردهاي صورت گرفته به روش گشتاورهاي تعميم یافته گویاي آن است، كه 

مثبت بر فرآیند رشد اقتصادي  دولت، سرمایه فيزیکي، شاخص توسعه انساني و سرمایه فيزیکي داراي تأثيرات

 مي باشند، ولي تورم اثر خود را در قالب عالمت منفي نمایان كرده است. 

 

 تورم، هزینه هاي دولت، رشد اقتصادي، تکنيك داده هاي پانلي. کلیدواژه ها:
  

                                                           

 ، ایران.مرندگروه اقتصاد، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسالمي، ، اقتصاد اسالمي كارشناسي ارشد دانشجوي.1 

Asadi_2500@yahoo.com 
 

 )نویسنده مسئول(.ایران دانشگاه شهيد بهشتي، تهران،دانشيار و عضو هيئت علمي .2 

Ghhosain@yahoo.com  
 

 ، ایران. و عضو هيئت علمي پژوهشگاه مواد و انرژي، تهران استادیار.3 

Itaday@yahoo.com 
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 مقدمه
 گيري اندازه و تعيين معيار مهمترین و است كشوري هر اقتصادي آرمان ترین عمده پایدار توسعه رشد و

 اقتصاددانان لذا، است. گذاري سرمایه ميزان توليد، اصلي محرک و داخلي ناخالص توليد رشد اقتصادي، رشد

 سرمایه انجام به نهایت در و انداز پس به را اقتصادي عوامل كه را شرایطي اند دانسته فرض برخود همواره

 از با استفاده اقتصادي گذاران دهند. سياست قرار بررسي مورد مکاني و زمان هر را در مي دهد سوق گذاري

 ایجاد با و كرده هدایت را بخش خصوصي سرمایه تشکيل و گذاري سرمایه اقتصادي، كالن هاي سياست

 سرمایه تصميمات. نمایند مي ترغيب گذاري سرمایه پروژه هاي انجام به را گذاران سرمایه هایي، انگيزش

 و منابع بهينه تخصيص جویي، سود هاي انگيزه و كارایي بودن باال دليل به بخش خصوصي، توسط گذاري

عوامل مختلفي بر این عامل مهم تأثير گذار هستند، كه در این بين داشت.  خواهد پي در را توليدي عوامل

 هزینه هاي دولت و تورم حائز اهميت فراواني مي باشد.نقش 

اقتصادي است كه مجادالت زیادي را در مورد نحوه اثر بخش دولتي یکي از بخش هاي تأثير گذار بر رشد 

گذاري بر بخش واقعي اقتصاد در ميان اقتصاددانان به خود اختصاص داده است. بخش دولتي در اكثر 

كشورهاي در حال توسعه از كارایي مطلوبي برخوردار نيست و این أمر مي تواند یکي از علل پایين بودن رشد 

از سوي دیگر، نرخ تورم باال و با نوسان زیاد در اكثر كشورهاي در حال توسعه،  .داقتصادي این كشورها باش

موجب افزایش هزینه هاي مبادله و كاهش سرمایه گذاري در فعاليت هاي توليدي و در نتيجه، كاهش رشد 

 .اقتصادي در این كشورها شده است

ثرات همزمان تورم و هزینه هاي سوالي كه این مطالعه در پي پاسخگویي به آن است، این است كه ا

هزینه هاي اكثر مطالعات انجام گرفته در زمينه ارتباط بين تورم و  در ؟چگونه استدولتي بر رشد اقتصادي 

این دو متغير علي الخصوص براي كشورهاي  همزماناثرات بررسي با رشد اقتصادي، توجه چنداني به دولتي 

ات لذا در این مقاله به بررسي تأثيردر حال توسعه بویژه در قالب تکنيك گشتاورهاي تعميم یافته نشده است. 

 در طي دوره زماني كشور منتخب در حال توسعه 45 در هزینه هاي دولتي و تورم بر رشد اقتصادي همزمان

پرداخته مي ( GMM) گشتاورهاي تعميم یافته با رهيافته هاي پانلي تکنيك داد در قالب 1002-1022

 شود.

 

 مبانی نظری  -1
اقتصاددانان  بين در مطرح مباحث از یکي با رشد اقتصادي ارتباط بين متغيرهاي كالن اقتصادي همواره

 در این بين، تأثير هزینه هاي دولت و تورم بر رشد اقتصادي حائز اهميت فراواني مي باشد. .است بوده

ها اقتصاد نيز رو به افزایش بوده است و در بسياري از حوزه موازات تطور اقتصاد كالن، سهم دولت دربه

ي عالم اثري از اقتصادي ایم. امروز، در كمتر جامداخله دولت بر روندهاي اقتصاد و بازار بوده شاهد تأثير

ها این هاي آنتوان یافت، بلکه اكثر جوامع داراي اقتصاد مختلط هستند و ویژگيخصوصي و دولتي خالص مي

بودن سهم دولت در توليد ناخالص داخلي است. اكثر  نيست كه اصالً مداخله نکنند، بلکه كمتر یا بيشتر
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القول هستند كه براي چيره شدن بر تنگناهاي متفقشان اقتصاددانان جهان بدون توجه به مکتب فکري

هاي اقتصادي ضروري است و دولت باید در روند توسعه، دخالت دولت در فعاليتموجود در كشورهاي درحال

طرف عمل كند. مشکالت تواند همچون ناظري بيتوسعه اقتصادي دخالت داشته باشد. دولت، در واقع نمي

ها را به عهده بازار آزاد و توان حل آنن پيچيده و گسترده است كه نميچناتوسعه آنكشورهاي درحال

هاي دولت و اثر آن بر رشد اقتصادي بلندمدت و بالعکس از جمله سازوكار قيمت گذاشت. اندازه هزینه

هاي دولت و موضوعات مهم در مطالعات اقتصادي بوده است. دودسته كلي مطالعات پيرامون رابطه بين هزینه

هایي هستند كه به دنبال یافتن علت اصلي رشد بخش دولتي توان متصور شد. دسته اول آناقتصادي مي رشد

عنوان ها در این زمينه بود كه به رشد اقتصادي به(، یکي از اولين تالش2992) 5اند. مطالعه واگنرپرداخته

 كننده اصلي ميزان رشد بخش دولتي تأكيد داشت. تعيين

گيري بخش خصوصي و مطالعات به بررسي اثرات جریان كلي خدمات دولتي بر تصميمدسته دیگر از 

ویژه طرفداران مکتب كينز هاي دولت بر رشد اقتصادي پرداختند. اقتصاددانان كالن بهطور ویژه بر اثر هزینهبه

هاي هزینهشود. بنابراین، هاي دولتي موجب افزایش سرعت رشد اقتصادي ميكنند كه هزینهپيشنهاد مي

 كند.زا به بهبود پيامدهاي حاصله كمك ميعنوان یك عامل بروندولت به

در مورد نحوه تآثير پذیري رشد اقتصادي از نيز، تورم دیدگاههاي متفاوتي ارائه شده است، اما آنچه با 

کانيسم قيمت نرخ تورم باال منجر به افزایش عدم اطمينان و كاهش كارایي م قاطعيت قابل اذعان است اینکه،

در تخصيص منابع مي شود و لذا بي ثباتي اقتصادي را به همراه داشته و در یك اقتصاد بي ثبات ارزش و بهره 

 وري سرمایه گذاري ها كاهش یافته، در نتيجه رشد اقتصادي به كندي صورت مي گيرد. 

اقتصادي وجود دارد، كه به چند  رشد و تورم رابطه مورد در مختلفي دیدگاههاي رشد نيز، هاي تئوري در

 مورد اشاره مي كنيم:

 در با و رفتار عوامل اقتصادي سازي بهينه روش كمك با كه باشد مي سيدروسکي دیدگاه یکي 

 مطالعه دوم است. خنثي رشد بر پولي اثر تورم كه داد نشان مطلوبيت، تابع در پول حقيقي مانده نظرگرفتن

 را رشد روي تورم مثبت اثر است، سرمایه براي جانشيني به عنوان پول اینکه فرض با وي. است توبين جيمز

 منفي اثر استاكمن نظر به. سازد مي محدود را توبين اثر دامنه كه باشد مي مطالعه استاكمن سوم كرد. ثابت

 سرمایه مکمل براي عنوان به را پول او است. نقدي پرداخت پيش هاي مدل به مربوط عمدتًا رشد تورم روي

 (.2991، 4)الکساندر و روبرت ميگيرد نظر در

 

 

 

 

                                                           
4.Wagner 
5.Alexander & Robert 
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 مطالعات تجربی  -2

 مطالعات داخلی -2-1
به بررسي تأثير تورم بر فرآیند رشد اقتصادي ایران در مقاله اي  (،1333) نظری و برزگردون -

شاهد روابط و براساس نتایج رگرسيوني،  صورت گرفت 2290تا  2250پرداختند. این مطالعه براي دوره زماني 

مثبت و منفي معني داري در طي دوره زماني مورد بررسي مي باشيم. بطوریکه این اثر منفي در نرخ هاي 

 بيشتر جلوه گر مي باشد. 2/11باالتر از 

در پژوهشي به بررسي تأثير تورم و هزینه هاي دولتي بر  (،1332گل افشان ملکی و همکاران ) -

 1002در طي طوره زماني  . این مطالعه براي كشورهاي منتخب درحال توسعهندفرآیند رشد اقتصادي پرداخت

صورت گرفت و براساس  (OLS) در قالب تکنيك داده هاي پانلي با رهيافت حداقل مربعات معمولي 1022تا 

زینه هاي دولتي بر رشد بر رشد اقتصادي مي باشد، ولي ه ثبتنتایج رگرسيوني نيز، تورم داراي تأثير م

 اقتصادي بي تأثير مي باشد.

( به بررسي تأثير VARدر مقاله اي با استفاده از روش خود رگرسيون برداري ) (،1331التجائی ) -

با لحاظ متغير  2232-2242اطميناني تورمي بر رشد اقتصادي ایران با استفاده از داده هاي ساالنه تورم، نا

پرداخت. نتایج حاصله گویاي آن است كه تورم و نا اطميناني تورمي تأثير منفي  رشد سرمایه گذاري خصوصي

 بر شد حقيقي سرمایه گذاري خصوصي و در نتيجه بر رشد توليد ناخالص داخلي حقيقي دارند.

 

 مطالعات خارجی -2-2
كشدور   12بر عملکرد رشدد   و هزینه هاي دولتي در مقاله اي به بررسي تأثير تورم (،2113)6عبداللهی -

پرداخدت. در ایدن بررسدي از روش گشدتاورهاي تعمديم       1009-2932جنوب صحراي آفریقا براي دوره زماني 

 حاصل شد. يمنفي و معني دار ات( استفاده شد و براساس برآورد حاصله؛ ارتباطGMM) یافته

 92رشد اقتصادي جریان بررسي تأثير تورم بر به در تحقيقي  (،2111)7آزمن ساینی و همکاران -

و روش برآورد آستانه  1004-2914كشور منتخب جهان پرداختند. این پژوهش با استفاده از داده هاي ساالنه 

 اي انجام شد و بر اساس نتایج حاصله، تورم تأثير منفي و معني دار بر رشد اقتصادي كشورهاي منتخب دارد.

بر رشد اقتصادي با استفاده از  تورم و هزینه هاي دولتي به بررسي تأثيردر مقاله اي  (،2111)8بارنس -

 داراي هزینه هاي دولتيتأثير منفي و داراي تکنيك داده هاي پانلي پرداخت. بر اساس نتایج حاصله، تورم 

 مي باشد.رشد اقتصادي جریان تأثير مثبت بر 

 

 

                                                           
6.Abdullahi 
7.Azman-Saini et al 
8.Barnes 
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 تحقیقمواد و روش  -3
ه مدل مورد بررسي نيز با الهام از مقالبر روي رشد اقتصادي   براي تخمين اثرات متغيرها

 ( بصورت زیر معرفي مي شود:1022)9عبداللهي

 

LnYit = α0 + α1LnGit + α2LnINFit + α3LnHDI it + α4LnO it + α5LnKit + εit                   

                   

 

 كه در آن:

 Y: .بيانگر رشد اقتصادي مي باشد، كه با توليد ناخالص داخلي سنجش مي شود 

 G:  هزینه هاي دولت اعم از مصرفي و سرمایه گذاري مي باشد.بيانگر 

INF:  قيمتي مصرف كننده در قالب شاخصبيانگر تورم مي باشد، كه (CPI) .وارد مدل مي شود 

HDI: شاخص توسعه انساني مي باشد، كه از سه مولفه توان برخورداري از عمري طوالني و توأم با  بيانگر

سالمت، توان معرفت اندوزي و كسب علم و توان دسترسي به منابع و امکانات الزم براي برخورداري از یك 

 سطح زندگي مناسب حاصل مي شود.

 O:  ع صادرات و واردات بر توليد ناخالص داخلي آزادسازي تجاري مي باشد، كه از نسبت مجموبيانگر

 ناشي مي شود.

K:  سرمایه فيزیکي مي باشد، كه با تشکيل سرمایه ثابت ناخالص سنجش مي شود.بيانگر 

ε:  مي باشد. جمله ي خطاي تصادفيبيانگر 

Ln:  مي باشد لگاریتم طبيعيبيانگر. 

كشور  45(  و از داده هاي در دسترس GMMبراي برآورد مدل فوق، از روش گشتاورهاي تعميم یافته )

 استفاده شده است. 1022 – 1002براي دوره ي زماني  20منتخب در حال توسعه

آزادسدازي  داده هاي مربوط به توليد ناخالص داخلي، هزینه هاي دولت، شاخص قيمتدي مصدرف كنندده،    

 (UNDP) و داده هاي شاخص توسعه انسداني  (WDI) تجاري و تشکيل سرمایه ثابت ناخالص از بانك جهاني

 نيز از وب سایت سازمان ملل استخراج شده اند.

 

 

                                                           
9.Abdullahi 

، جمهوري دومينيکن، ساحل عاج، كاستاریکا، كلمبيا، كامرون، بلغارستان، بوليوي، بوتان، بالروس، بنگالدش، آذربایجان، ارمنستان، آلباني .10

، مکزیك، موریس، مالزي، كنيا، قزاقستان، ایران، اندونزي، هندوستان، هندوراس، گواتماال، غنا، گرجستان، گامبيا، السالوادور، مصر، اكوادور

 سنت، سري النکا، آفریقاي جنوبي، روسيه، روماني، فيليپين، پرو، پاراگوئه، پاپوآ گينه نو، پاناما، پاكستان، نيکاراگوئه، نپال، موزامبيك، مراكش

 .دومينيکاو  اروگوئه، ویتنام، زامبيا، اوكراین، تركيه، تونس، تونگا، تانزانيا، سوازیلند، وینسنت و گرنادین
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   نتایج تجربی -4

 آزمون مانایی -4-1
اسدتفاده شدده اسدت. ایدن      (LLC)11جهت بررسي مانایي متغيرها از آزمون ریشه واحد لوین، لين و چو

آزمون از مهم ترین آزمون هاي ریشه واحد در داده هاي تركيبي مي باشد. در این آزمون فرضيه صفر مبني بدر  

 ( ارائه شده است. 2وجود یك ریشه واحد مي باشد. خالصه نتایج این آزمون در جدول )

 
(: نتایج آزمون ریشه واحد متغيرها )در سطح(2جدول )  

 متغير
لوین، لين و چو )در حالت عرض از مبدأ و روند( آزمون  

 مقدارp-value مقدار آماره

LnY 7011/21-  0000/0  

LnG  0152/4-  0000/0  

LnCPI  1244/23-  0000/0  

LnHDI 7512/21-  0000/0  

LnO 5137/20-  0000/0  

LnK 0421/9-  0000/0  

 8sweivEمنبع: یافته هاي تحقيق براساس خروجي نرم افزار 
 

مانا مي باشند و نيازي به تفاضل گيري  I(0( تمامي متغيرهاي مدل در سطح )2با توجه به نتایج جدول )

 نيست. بنابراین نيازي به بررسي آزمون همجمعي نداریم.

 

 برآورد مدل -4-2
یك مسئله اساسي در استفاده از روش هاي برآوردیابي معمول مانند روش حداقل مربعات خطا و 

درست نمایي آن است كه این برآوردگرها در حالت تعداد مشاهدات زیاد و دوره زماني كم براي ماكزیمم 

پارامترهاي مدل پانلي پویا ناسازگارند. همچنين ممکن است بعضي از فرض هاي معمول در مدل رگرسيون 

د متغيرهاي مانند ناهمبستگي متغير توضيحي و مؤلفه هاي خطا، برقرار نباشد. پس روش هاي دیگري مانن

ابزاري كه عموما بر اساس تفاضل ها عمل مي كند پيشنهاد شده است. چون، بطور كلي، در یك مدل تعداد 

                                                           
11.Levin, Lin & chu 
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برآوردگرهاي بدست آمده براساس این متغيرها براي یك پارامتر بخصوص زیاد بوده، لذا روش گشتاورهاي 

ل هاي رگرسيون خطي پویاي به عنوان یك روش جایگزین براي برآوردیابي مد (GMM) 21تعميم یافته

 (.2237پانلي ارائه مي گردد )كاجي، 

بنابراین در تخمين مدل تحقيق از روش پانل دیتاي پویا یا همان روش گشتاورهاي تعميم یافته اسدتفاده  

( آمده است. در این روش متغير وابسته با یك دوره تأخيري به عندوان متغيدر   1شده و نتایج برآورد در جدول )

كل مددل یعندي اعتبدار متغيرهداي     توضيحي در مدل وارد مي شود. در ادامه نيز آزمون والد جهت معني داري 

توضيحي انجام شده است. كه فرضيه صفر این آزمون مبني بر صفر بودن تمام ضرایب )بدي معندي بدودن كدل     

مدل( مي باشد. كه در صورت رد این فرضيه اعتبار ضرایب برآوردي تأیيد مدي شدود. همچندين بدراي بررسدي      

بوده و فرض صفر این آزمدون مبندي    J-Statisticان مقدار معتبربودن ابزارها از آزمون سارگان كه در واقع هم

 بر عدم همبستگي ابزارها با اجزاي اخالل مي باشد استفاده شده است. 

 
 

حاصل از برآورد مدل به شيوه گشتاورهاي تعميم یافتهنتایج  (:1)جدول  

 بصورت اولين اختالف

Prob آمارهt متغير ها ضریب انحراف معيار 

0019/0  7792/1  2532/0  ***2949/0  LnY(-1) 

0004/0  4210/2  2477/0  ***1493/2  LnG 

0322/0  1245/2-  2204/0  *2929/0-  LnCPI 

0943/0  7792/2  0207/0  *0422/0  LnO 

0122/0  2203/1  5102/0  **9120/0  LnHDI 

0292/0  2511/1  3277/0  **9752/2  LnK 

Prob آماره  

0000/0  0920/72  آزمون والد 

3741/0  2731/4   سارگان آماره 

 مي باشند.  %2و   %4،  %20معني داري در سطح بيانگر  *** و**  ،*

 8sweivEمنبع: یافته هاي تحقيق براساس خروجي نرم افزار 

 

 

 

                                                           
12.Generalized Method of Moments  
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 :(1)براساس یافته هاي تحقيق طبق جدول 

ضریب متغير رشد اقتصادي كه با یك وقفه به عنوان متغير توضيحي در مدل وارد شده اسدت، مثبدت و    -

 از لحاظ آماري در سطح یك درصد معني دار است. 

داري تأثير مثبت بر روي رشد اقتصادي است و در سطح یك درصدد معندي دار مدي     هزینه هاي دولتي -

ب دولتها از ضروریت هاي اساسي هر فعاليت اقتصادي مدي باشدد و   تأمين سرمایه و هزینه مصرفي از جانباشد. 

بدون تأمين سرمایه و هزینه مورد نياز، آهنگ توسعه اقتصادي به طرز قابل مالحظه اي كاهش خواهد یافدت و  

هزینه هاي توليد نيز به طرز قابل مالحظه اي فزوني خواهد یافت، كه بخشهاي كشداورزي، صدنعت و خددمات    

 مهم مبرا نمي باشند.نيز از این 

نرخ تورم باال منجر به درصد معني دار است.  دهبر روي رشد اقتصادي دارد و در سطح  نفيتاثير متورم  -

افزایش عدم اطمينان و كاهش كارایي مکانيسم قيمت در تخصيص منابع مي شود و لذا بي ثبداتي اقتصدادي را   

بهره وري سرمایه گذاري ها كداهش یافتده، در نتيجده رشدد     به همراه داشته و در یك اقتصاد بي ثبات ارزش و 

 اقتصادي به كندي صورت مي گيرد.

بدر طبدق   تاثير مثبت بر رشد اقتصدادي دارد و در سدطح ده درصدد معندي دار اسدت.      آزادسازي تجاري  -

هتدر،  نظریات رشد اقتصادي، تجارت از طریق بهبود تخصيص منابع، دسترسي به فناوري و كاالهاي واسطه اي ب

استفاده از صرفه هاي ناشي از مقياس توليد، افزایش رقابت داخلي، استفاده از صرفه هداي داخلدي و خدارجي و    

 ایجاد محيطي مناسب براي ابداعات منجر به افزایش رشد اقتصادي مي شود.

 داراي تأثير مثبت بر رشد اقتصادي بوده و در سطح پنج درصد معندي دار اسدت.   شاخص توسعه انساني -

بهبود زیرمولفه هاي شاخص توسعه انساني )درآمد، بهداشت و آموزش( منجر به افزایش قابليتها و كاركردهداي  

افراد )بهره وري( شده و لذا باعث افزایش مزیت هاي نسبي در اقتصاد مي شود و كارایي بنگاهها را افزایش مدي  

انساني همراه مي شود و بر رشد اقتصدادي تدأثير   دهد. بنابراین، در معناي گسترده تر، توسعه انساني با سرمایه 

 مي گذارد. در بياني هریك از اجزاي توسعه انساني به طریقي بر فرآیند رشد اقتصادي تأثيرگذارند.

علدت   سرمایه فيزیکي داراي تأثير مثبت بر رشد اقتصادي بوده و در سطح پنج درصد معندي دار اسدت.   -

 رشدد و توسدعه اقتصدادي   اجزاء مهم ي از گذاري به عنوان یکسرمایهاین أمر كامال واضح و آشکار است، چرا كه 

بشدمار مدي رود،    اساسي پيشدرفت اقتصدادي   یکي از ضروریات در واقعباشد و در اقتصاد هر كشوري مطرح مي

توسعه به كندي و با هزینه هداي سدنگين    بطوریکه بدون عدم تأمين سرمایه، رشد اقتصادي و در نتيجه فرآیند

 صورت مي پذیرد.

در ادامه از آزمون والد جهت معني داري همزمان رگرسورها استفاده شده است. فرضيه صدفر ایدن آزمدون    

این آزمون در سطح معندي داري یدك درصدد رد     p-valueمبني بر صفر بودن تمامي ضرایب با بررسي مقدار 

یب برآوردي و در واقع معني داري كل مدل تأیيد مي شدود. بدراي بررسدي معتبدر     شده و در نتيجه اعتبار ضرا

-Jبودن ابزارها نيز از آزمون سارگان استفاده شدده اسدت، كده آمداره آزمدون سدارگان در واقدع همدان مقددار          

Statistic      بوده و براي اینکه ابزارها معتبر باشند، باید بين ابزارها و جمالت خطدا همبسدتگي وجدود نداشدته
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این آزمون؛ نتایج داللت بر معتبر بودن فروض تخمين )مستقل بدودن رگرسدورها از    p-valueباشد. با بررسي 

و در نتيجه اعتبدار نتدایج    جمله اخالل( دارد، یعني متغيرهاي ابزاري استفاده شده در این مدل مناسب هستند

 جهت تفسير تایيد مي شود.
 

 جمع بندی و مالحظات
، شاخص توسعه انساني، سرمایه فيزیکي و هزینه هاي دولتي تورم،هدف این مقاله، بررسي تأثير اثرات 

  1022 -1002دوره زماني طي  در حال توسعه منتخب كشور 45بر روي رشد اقتصادي  آزادسازي تجاري

انجام شد. بدین منظور ابتدا  (GMM) گشتاورهاي تعميم یافته جهت نيل به این منظور از تکنيك كهبود، 

بررسي هاي مربوط به ریشه واحد با استفاده از آزمون لوین، لين و چو براي متغيرهاي مدل انجام گرفت، كه 

هزینه هاي نشان داد، كه  مانایي تمامي متغيرها در سطح تأیيد شد و نتایج حاصل از برآورد صورت گرفته نيز

دولت، سرمایه فيزیکي، شاخص توسعه انساني و سرمایه فيزیکي داراي تأثيرات مثبت بر فرآیند رشد اقتصادي 

 مطالعه حاضربا توجه به نتایج لذا مي باشند، ولي تورم اثر خود را در قالب عالمت منفي نمایان كرده است. 

 ارائه است:زیر قابل سياستي به شرح ذیل ات پيشنهاد

بایستي با طراحي و اجراي سياست  با توجه به رابطه مثبت بين هزینه هاي دولتي و رشد اقتصادي، -

به مدیریت  هاي مناسب اقتصادي تركيب بهينه اي از هزینه هاي مصرفي را در سبد هزینه اي دولت قرار داد و

ئز اهميت فراواني مي باشد این است كه، مخارج عمومي توجه بيشتري مبذول كرد. نکته اي كه در این بين حا

نيست. آنچه كه اهميت  سرمایه گذاري و مصرفي دولتالزمه توسعه یافتگي، كم شدن یا بيشتر شدن مخارج 

 دارد مدیریت ماليه عمومي و كارامدي دولت است كه مي تواند در فرآیند توسعه نقش مهمي را ایفا كند.

با توجه به رابطه منفي تورم و رشد اقتصادي، بدیهي است اجراي سياست هاي تثبيت اقتصادي و مهدار   -

تورم مي تواند با كاهش ریسك و عدم اطمينان و ایجاد ثبات اقتصدادي، رشدد و توسدعه اقتصدادي را  در ایدن      

 كشورها شتاب دهد.  

توصيه مي شود كه سياست گذاران با توجه به رابطه مثبت بين شاخص توسعه انساني و رشد اقتصادي،  -

اقتصادي كشورهاي مورد بررسي، توجه خاصي به استفاده مناسب از سرمایه هاي انساني به عمل آورند و با 

ادي هدایت نمایند كه این أمر بکارگيري بهينه از این نيرو، آنرا به مهم ترین عامل براي فرآیند توسعه اقتص

نيازمند سرمایه گذاري هاي وسيع از طرف دولتها در زمينه هاي آموزشي، بهداشتي و درآمدي با لحاظ بودجه 

 هاي خاص  در هر یك از این بخشهاي سه گانه شاخص توسعه انساني مي باشد.

تدوان بدا قاطعيدت اظهدار داشدت      مي آنچهبا توجه به رابطه مثبت بين سرمایه فيزیکي و رشد اقتصادي،  -

در جهدت بهبدود    ه راهداي الزمد   گدام  مختلد   هايگذاري در بخشسرمایهطریق بایستي از  هادولت كه اینست

البتده الزم بده ذكدر اسدت كده       كنند.توجه بيشتري  تر شدن آن برداشته و به صادراتو تخصصي توليدكيفيت 

 و ضدمن  شدود  به عنوان دو شدق جدایگزین پرهيدز    انساني و فيزیکيگذاري از ارزیابي و انتخاب سرمایهبایستي 

 انتخاب شود.جامعه  با توجه به نيازهاي هممکن بهترین تركيبتالش بر این باشد كه  نهان آنستمکمل دا
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بایستي زمينه هاي گسدترش تجدارت را   با توجه به رابطه مثبت بين آزادسازي تجاري و رشد اقتصادي،  -

د بررسي فراهم نمود. جهت نيل به این منظور، با اتخاذ سياست هاي مناسدب در زمينده آزاد   در كشورهاي مور

سازي تجاري، مي توان از فرصت هاي تجاري و سرمایه اي موجود در اقتصاد جهاني بهره گرفت و با بداز شددن   

 .اقتصاد از طریق دسترسي به بازار هاي خارجي در زمينه رشد و توسعه اقتصادي قدم برداشت
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