
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

31 

 

 

 

  نقل و حمل هایزیرساخت مخارج اقتصادی اثرات

 توسعه حال در منتخب کشورهای در

 )نویسنده اول( لیال حیدرزاده
 ایران، ارومیه،  اقتصاد گروه،  غربی آذربایجان تحقیقات علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 ایران، ارومیه،  اقتصاد گروه، 
leila.hz69@yahoo.com 

 دکترمحمد سخنور
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 چکیده 

 هایزمینه، مسافر و بار جاییجابه طریق از، اقتصادی رونق بر تأثیرگذار عوامل از یکی عنوانبه ونقلحمل

 بسیار نقش اقتصادی رشد فرآیند در بنابراین و دهدمی افزایش را ملی تسهیالت و رفاه به دسترسی مکانا

 زیر توسعه. باشدمی تأثیرپذیر اقتصادی توسعه و رشد فرآیند از نیز خود آنکه ضمن، دارد تأثیرگذار و مهم

 بر مستقیم گذاریسرمایه. رودیم شمار به عمومی رفاه افزایش و اقتصادی رشد مهم الزامات از هاساخت

 با و نموده تحریک را اقتصادی هایفعالیت و شده تولیدی امکانات شدن فراهم باعث هازیرساخت روی

 اقتصادی رشد به درنهایت و شوندمی پذیریرقابت بهبود باعث انتقاالت و تجارت هایهزینه کاهش

 ونقلحمل بخش توسعه نقش بررسی قاله  م این اصلی هدف. نمایدمی کمک توسعهدرحال کشورهای

 تابلویی هایداده از استفاده با توسعه حال در کشورهای اقتصادی رشد در هوایی و ریلی ونقلحمل ویژهبه

 که دهدمی نشان حاصل نتایج، باشدمی 4111-4102 دوره طول در( یافتهتعمیم گشتاورهای رهیافت) 

 .باشدمی دارمعنی اقتصادی رشد روی بر( هوایی و ریلی)ونقللحم هایزیرساخت در دولت مخارج تأثیر

 

 یافتهیمتعم، رشد اقتصادی، گشتاورهای ونقلحمل: توسعه کلمات کلیدی            
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 مقدمه 

 بیالقوه ایاسیتعداده و امکانیات بیاروری در کارآمید و اساسیی نقش دارای، توسعه زیربنای و نیازپیش عنوانبه ونقلحمل بخش

 موجی  و آوردمیی فیراهم را توسعه و رشد مختلف عوامل بین ناگسستنی پیوند، مسافر و بار جاییجابه طریق از که بوده جوامع

 ترتیی  بیدین و گرددمی کشورها فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی مختلف هایبخش ترگسترده و ترسریع چه هر تقویت برقراری

 از بهینیه اسیتفاده بیه توجیه. سیازدمی نماییان توسیعه و رشید هایشیاخ  میثثرترین از یکی نعنوابه را خود اهمیت و نقش

 .است برخوردار باالیی بسیار اهمیت از آن کارایی افزایش جهت در هاییسیاست تعیین و بخش این هایظرفیت

. باشیدمی اقتصیادی رشید و داخلیی ناخیال  تولید افزایش جهت الزم شرایط ایجاد، کشورها اقتصادی اهداف ترینمهم از یکی

 در گذاریسیرمایه. اسیت اقتصیادی هایزیرسیاخت در گذاریسیرمایه، اقتصادی رشد و تولید افزایش جهت الزم شرایط ازجمله

 اثیرات ایجیاد، تقاضا و عرضه تعادل، بازار محدوده گسترش، تولید عوامل وریبهره افزایش با طورکلیبه اقتصادی هایزیرساخت

، اکبرییان) شیوندمی اقتصیادی رشید و تولیید افیزایش باعیث رفیاه سیح  افزایش همچنین و بهتر رقابتی شرایط ایجاد ،جانبی

 (.0931،قائدی

 کیه اسیت شیده بییان محالعیات بیشتر در و است رسیده اثبات به بسیاری محالعات در اقتصادی یتوسعه در هازیرساخت نقش

 و اجتمیاعی هایزیرسیاخت یتوسیعه. اسیت اقتصادی رشد و وریبهره برای ریضرو جزء هازیرساخت خدمات مناس  یعرضه

 ایین در همچنیین. باشیدمی توسیعه حیال در کشیورهای در خصیو به، اقتصادی رشد یکنندهتعیین عوامل از یکی اقتصادی

 و درآمد توزیع، صادرات یتوسعه، شدن صنعتی، شهرنشینی: ازجمله توسعه اصلی اهداف به رسیدن برای هازیرساخت، کشورها

 (.0939،همکاران و قربانی) باشندمی ضروری پایدار اقتصادی یتوسعه

ضیروری  ملیی امنییت برای و بخشدمی ارتقاء را زندگی نموده، کیفیت تضمین را اقتصادی رشد مناس  هایزیرساخت یعرضه

وری بهیره تولیید، درآمد، نابرابری اقتصادی، رشد پذیری،تمانند رقاب گوناگونی مفاهیم بر را هازیرساخت تأثیر محققان. باشدمی

   اند.نموده بررسی رفاه و کار نیروی

ندارنید  محییط روی بر عینی اثر فقط هازیرساخت که معتقدند نمودند و بررسی را هازیرساخت اساسی اثرات 0نلثورپ و بریستو

اقتصیاد  و اطالعیاتی( یشیبکه یتوسیعه و امنییت افیزایش زینیه،و ه زمان در )باصرفه جویی رفاه روی بر مستقیم طوربه بلکه

 . (4113، 4و سیمکونایت گذارند )اسنیکامی تأثیر( اقتصادی رشد و )اشتغال

 تمرکیز باعیث عمیومی هایزیرسیاخت همچنیین. کندمی ترغی  را سازمانی و مدیریتی تغییرات هازیرساخت در گذاریسرمایه

 بیازار روی بیر هازیرسیاخت. نماینیدمی فیراهم اشیتغال و تولیید بیرای تریگسیترده بازارهای و هشد اقتصادی منابع جغرافیایی

 جامعیه افیراد بیرای وسییعی یشیبکه و کننیدمی کمک توسعه هایبرنامه روند به و گذارندمی تأثیر اولیه مواد نیز و محصوالت

 روی بیر اقتصاد که هاییپایه عنوانبه عمومی هایزیرساخت عموماً. دهند کاهش را هاهزینه راحتیبه بتوانند تا نمایندمی فراهم

 (.4113، 9اند )گیو و مکدونالدشدهآن بناشده است، شناخته

 تواننیدمی هازیرسیاخت. اسیت ضروری مناطق توسعه بهبود برای که شوندمی شناخته ابزارهایی عنوانبه هازیرساخت همچنین

 اهیداف برای را شرایط و دهند قرار تأثیر تحت را تولیدی مناطق و اجتماعی اقتصادی، هاییتفعال غیرمستقیم و مستقیم طوربه

                                                           
1 Bristow & Nellthorp (2000) 
2 Snieska & Simkunaite (2009) 
3 Gu & Macdonald (2009) 
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 عوامیل از ایمجموعیه بیا کشیور یک در اقتصاد پذیریرقابت که معتقدند دراکسایت و اسنیکا. نمایند فراهم ایمنحقه یتوسعه

 (.4112، 2سایتدراک و ها است )اسنیکاآن از یکی زیرساخت شاخ  که شودمی تعیین

عنوان یکی از عوامیل تأثیرگیذار بیر رونیق اقتصیادی، از ونقل بهحمل باشد.ونقل میهای اقتصادی بخش حملیکی از زیرساخت

دهد و بنیابراین در فرآینید رشید های امکان دسترسی به رفاه و تسهیالت ملی را افزایش میجایی بار و مسافر، زمینهطریق جابه

رضایی ) باشدی اقتصادی تحت تأثیر میمهم و تأثیرگذار دارد، ضمن آنکه خود نیز از فرآیند رشد و توسعه اقتصادی نقش بسیار

 (.0931ارجرودی، تسبیحی، 

نیاز و زیربنای توسعه، دارای نقش اساسی و کارامید در بیاروری امکانیات و اسیتعدادهای بیالقوه عنوان پیشونقل بهبخش حمل 

تناسی  آورد. بهجایی بار و مسافر، پیوند ناگسستنی بین عوامل مختلف رشد و توسعه را فراهم مییابهجوامع بوده که از طریق ج

ونقیل فرآینید که صنعت امروزی حملطوریونقل سریع، ایمن و ارزان گسترش پیدا کرده است بهی جوامع، نیاز به حملتوسعه

های فنیی اسیت و اساسی در امر تولید، توزیع، مصرف و پیشیرفتهای تکامل تدریجی تغییرات بنیادی زندگی انسان و دگرگونی

ترتی  اینگردد که بیههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها میتر بخشتر و گستردهموج  برقراری هر چه سریع

ز امور زیربنیایی ویکیی از ونقل ابنابراین حمل سازد؛های رشد و توسعه نمایان میعنوان یکی از شاخ نقش و اهمیت خود را به

گردد و در فرایند رشد اقتصادی نقش بسیار مهم و تأثیرگذار دارد ضمن آنکه خود مصرف محسوب می-اجزای مهم چرخه تولید

گذارد باعیث ونقل بر ساختار فضایی و کالبدی کشور میی اقتصادی تأثیرپذیر است. تأثیری که حملنیز از فرآیند رشد و توسعه

های اقتصادی در مناطق مختلف کشور و درنتیجه رشد مناطق در دسترس یا رکود مناطق دور از عدم تمرکز فعالیت تمرکز و یا

 (.0921محمودی، ) شوددسترس می

ی های زیربنایی هر جامعه است که عالوه بر تحت تأثیر قرار دادن فرایند توسیعهونقل ازجمله بخشدر جهان امروز، بخش حمل

های مثابه پاییهونقل با ایفای نقش رابط در بازار مصرف بهشود. حملز در جریان توسعه دچار تغییر و تحول میاقتصادی، خود نی

کننید )بابیازاده و همکیاران، ی پاییدار حرکیت میهای مختلف جوامع با عبور از روی آن، بیه سیمت توسیعهپلی است که بخش

0932.) 

 از بسییاری اقتصاد در بیکاری نرخ کاهش و سرانه درآمد و داخلی ناخال  تولید افزایش در ونقلحمل هایزیرساخت هایهزینه

 (Aschauer، 0333) دارد توجهیقابل اثرات کشورها

 و کیاال از آن مصیرف داخلیی، ناخیال  محصیول در کشیورها بیشتر در را خود بزرگ سهم ونقلحمل ببینیم که ندارد تعجبی 

 نشیان فیدرال و اییالتی محلیی، هیایدولت بیه درآمید و اشتغال و کار ژنراتور عنوانبه را خود اهمیت و آورده ارمغان به خدمات

 یبیازده ونقیلحمل هایهزینیه در کیاهش طرییق از افیزایش و وریبهیره به تواندمی ونقلحمل زیرساخت هایهزینه. دهدمی

 مزاییای از بسییاری و ازدحیام کیاهش سیفر، مانز کاهش خام، مواد و بازارها به دسترسی در بهبود شود، منجر بیشتر اقتصادی

 کیهدرحالی حیال، ایین بیا. گییرد قیرار اقتصادی کشورهای مورد محالعیه مزایای منجر به بهبود تواندمی بالقوه فواید این. دیگر

 قیدارم و نیو  زییرا نیسیت، کافی ولی باشد اقتصادی یتوسعه برای الزم شرط است ممکن ونقلحمل هایزیرساخت هایهزینه

 .)همان(. دارد بسیار اهمیت توسعه در آن کلی تأثیر تعیین در مصرف

                                                           
4 Snieska & Draksaite (2007) 
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ونقل ضعیف بیوده و از طرفیی حجیم های حملخصو  در کشورهای در حال توسعه که زیرساختبه اهمیت موضو  به لذا بنا 

ونقل )ریلی و هیوایی( های حملباشد لذا هدف ما بررسی این موضو  است که مخارج دولت در بخش زیرساختدولت بزرگ می

 الذکر تأثیر بگذارد؟ی اقتصادی کشورهای فوقتواند در رشد و توسعهچقدر می

 

   نظریمبانی 

 مخارج دولت و رشد اقتصادی

هایی در هیر دو جهیت که استداللطورینظرات متعددی پیرامون اثرگذاری مخارج دولت بر رشد اقتصادی محرح شده است. به

گذاری در کاالهای عمومی و اثرات خارجی آن و انحصارهای طبیعیی ازجملیه عوامیل میثثر بیر رشید رمایهاما س ارائه شده است

ی رشید کننیدهگونه مشکالت هسیتند، تقویترود آن نو  از مخارج دولت که در جهت تصحی  اینباشد. انتظار میاقتصادی می

که مخارج دولت در بخش حمیل و نقیل از ایین نیو   نامد.می(. این نو   از مخارج را مخارج مولد دولت Barro, 1990باشند )

 می باشد.

 

 ونقل و رشد اقتصادیگذاری حملسرمایه

گذاری ونقل مورد توجه قرار داشته است. مخیارج سیرمایهدر ادبیات رشد اقتصادی همواره منافع و اهمیت زیربنایی بخش حمل

گردد و همچنیین بیه تشیکیل منیافع اقتصیادی د اقتصادی منجر میعنوان محرکی از طرف تقاضا به رشونقل بهدر بخش حمل

ی اقتصیادی منیاطق و... توسیعه آهینها، راهی جادهونقل نظیر توسعهگذاری در بخش حملسرمایه 03 نماید. در قرنکمک می

ای و میرزی بیه ونقیل از منیاطق حاشییههای حملگذاری زیربنایی برای کاهش هزینیهمختلف جهان را متحول ساخت. سرمایه

ای و بهبیود هیای منحقیهها نقیش مهمیی را در کیاهش تفاوتکیاهش هزینیه مناطق مرکزی از اهمیت خاصی برخوردار اسیت.

نماید. همچنین این امر کارایی تولید و توزییع فرآینیدهایی پذیری مناطق از طریق تجارت و جابجایی عوامل تولید ایفا میرقابت

ها کیاهش هزینیه کند، بهبود و به افزایش تخص  و تغییرات منحقی سیسیتم وادی را ایجاد میهای اقتصهای صرفهکه فرصت

های نسبی در منیاطق مختلیف وری اقتصادی و اصالح مزیتگردد. در نهایت این مجموعه از اثرات مثبت به ارتقاء بهرهمنجر می

 :تواند از طریقونقل میهای حملگردد. رشد زیرساختمنجر می

 و... هافرودگاه های جدید،گذاری و یا بهبود کیفیت موجودی سرمایه توسط ساخت بزرگراهش سرمایهافزای (0

هیای اضیافی موجیودی سیرمایه زیربنیایی، ( بهبود در مصرف مثثر و یا ارتقیاء کیارایی در مصیرف نظییر ایجیاد ظرفیت (4

های هوشیمند و غییره( و تغیییر هزینیه ونقیلهای حملکارگیری سیسیتمتوسط به) ونقلهای حملسازی سازمانبهینه

ونقیل و اقتصیاد، نقیش ی بیین حملترین جنبه در بررسیی رابحیهسوخت )توسط مالیات، عوارض و غیره(. مهم مصرفی

دیگر ایین همیان سیهم بیالقوه افیزایش ظرفییت و عبارتبه ونقل و رشد اقتصادی است.گذاری زیربنایی در حملسرمایه

 نقل در رشد اقتصادی است. وکارایی مثثر سیستم حمل
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 ساخت زیر یتوسعه به نسبت ونقلحمل تولیدی کشش

گذاری زیرساختی و رشد تولید ناخال  داخلی مورد بیرآورد ی بین سرمایهبسیاری از محالعات کشش تولیدی را از طریق رابحه

گذاری زیربنیایی نشیان درصید تغیییر در سیرمایهاند. این کشش درصد تغییرات مورد انتظار در تولید را بیه ازای ییک قرار داده

 توان محالعات را به سه طبقه اصلی تقسیم نمود:دهد. برای نشان دادن این کشش میمی

 دهد.گونه از محالعات اطالعات یک کشور یا منحقه را در طول زمان مورد بررسی قرار میمحالعات سری زمانی: این -0

وری و رشد اقتصیادی در برخیی از کشیورها ییا منیاطق را در ییک عات بهرهمحالعات مقحعی: در این گروه از محال -4

 دهد.مقحعی از زمان مورد بررسی قرار می

هیای تیابلویی میورد محالعیه قیرار صیورت دادههای پانل: سومین رویکرد محالعات کشش تولید را بهمحالعات داده -9

 دهد.می

طور یکنواخت زیرا بسیاری از متغیرها به ای را نشان دهد؛کنندهتایج گمراهتواند نهای زمانی میهای سرینتایج محالعات تحلیل

دهد. همچنین شیکاف داری را نشان مییابند و رگرسیون دو متغیره سری زمانی همواره یک رابحه معنیدر طول زمان رشد می

دهد. در برخیی از محالعیات تأثیر قرار میگذاری در زیرساخت و رشد اقتصادی قابلیت اطمینان نتایج را تحت زمانی بین سرمایه

انباشیتگی باشد. البته با ابدا  رویکیرد هیمهای باالیی مشاهده شده است اما بیانگر یک رابحه واقعی نمیکشش های زمانی،سری

 های زمانی این مشکل برطرف گردید. در محالعات سری

 ضیروری ملیی امنییت برای و بخشدمی ارتقاء را زندگی فیتکی نموده، تضمین را اقتصادی رشد مناس  هایزیرساخت یعرضه

 وریبهیره تولیید، درآمد، نابرابری اقتصادی، رشد پذیری،رقابت مانند گوناگونی مفاهیم بر را هازیرساخت تأثیر محققان. باشدمی

 (.0939اند )قربانی و همکاران، نموده بررسی رفاه و کار نیروی

 تمرکیز باعیث عمیومی هایزیرسیاخت همچنیین. کندمی ترغی  را سازمانی و مدیریتی تغییرات هازیرساخت در گذاریسرمایه

 بیازار روی بیر هازیرسیاخت. نماینیدمی فیراهم اشیتغال و تولیید بیرای تریگسیترده بازارهای و شده اقتصادی منابع جغرافیایی

 جامعیه افیراد بیرای وسییعی یشیبکه و کننیدمی کمک هتوسع هایبرنامه روند به و گذارندمی تأثیر اولیه مواد نیز و محصوالت

 روی بیر اقتصاد که هاییپایه عنوانبه عمومی هایزیرساخت عموماً. دهند کاهش را هاهزینه راحتیبه بتوانند تا نمایندمی فراهم

 .(4113مکدونالد،  و اند )گیوشدهشناخته  است، شده آن بنا

 تواننیدمی هازیرساخت. است ضروری مناطق یتوسعه بهبود برای که شوندمی شناخته ییابزارها عنوانبه هازیرساخت همچنین

 اهیداف برای را شرایط و دهند قرار تأثیر تحت را تولیدی مناطق و اجتماعی، اقتصادی هایفعالیت غیرمستقیم و مستقیم طوربه

 تعیین عوامل از ایمجموعه با کشور یک در اقتصاد پذیریرقابت که معتقدند دراکسایت و اسنیکا. نمایند فراهم ایمنحقه توسعه

 (.4112، دراکسایت و اسنیکا) است هاآن از یکی هازیرساخت شاخ  که شودمی

 را تصیادفات بهتیر هیایجاده دهنید.می ارتقیاء را زنیدگی کیفییت ونقلعمومی مثل حمل هایزیرساخت که کندمی بیان آشور

 و داده کیاهش را بهداشیتی هایهزینیه و هیابیماری فاضیالب و آب سیستم. شوندمی عمومی تامنی بهبود باعث و داده کاهش

عنوان مصرف نهائی اسیتفاده خدمات زیرساخت به تا تقریباً  خانوارها جهانی آمارهای طبق. سازندمی پایدار محیحی را شرایط

 (.0333، 5آشور) شوندها استفاده میاغل  توسط بنگاه شود کهمصارف واسحه میها صرف کنند. نیمی دیگر از زیرساختمی

                                                           
5 Aschauer (1989) 
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 محالعیات دو دسیته بیه را هیاآن تیوانمی کیه است شدهانجام بسیاری محالعات اقتصادی رشد و هازیرساخت درباره طورکلیبه

 مخیارج جرییان و ذخییره متغیرهای و کل وریبهره بین یرابحه آشور خارجی، محالعات مورد در. کرد تقسیم خارجی و داخلی

ازجملیه:  اصیلی هایزیرسیاخت و دارد وریبهیره بیا کمیی یرابحیه نظیامی سیرمایه که کرد بیان آشور. نمود بررسی را دولتی

 نقیش عمیومی یسیرمایه موجودی که داد نشان توان چنینآب می هایسیستم ترانزیت، حجم ها،فرودگاه ها،بزرگراه ها،خیابان

 (.0333است )آشور،  داشته 0321 یدهه طی آمریکا اقتصاد وریبهره در کاهش یمهم

 روش تحقیق 

بیر روی رشید اقتصیادی در  ونقیل )ریلیی و هیوایی(حمل هایزیرسیاخت بخش در دولت بررسی تأثیر مخارج مقاله  هدف این 

ظر گرفته شده مناسی  بیرای تحلییل نتیایج، ی آماری در نباشد لذا برای این هدف جامعهکشورهای منتخ  در حال توسعه می

 هایزیرسیاخت کیه توسعه حال در کشورهای خواهد بررسی کند درمی مقاله  باشد. این کشورهای منتخ  در حال توسعه می

های توانید بیا تمرکیز مخیارج خیود در زیرسیاختدولیت می لیذا باشدمی بزرگ دولت حجم طرفی از و بوده ضعیف ونقلحمل

 بگذارد؟ تأثیر الذکرفوق کشورهای اقتصادی یو توسعه رشد ریلی و هوایی( درونقل )حمل

ونقیل )ریلیی و های حملمخیارج زیرسیاخت تیأثیر که است بار اولین داخلی محالعات به نسبت جدید رویکرد با تحقیق این در

 نتیایج بیا اسیتحکام برای .شودمی بررسی سراسر جهان از توسعه حال در منتخ  کشورهای رشد اقتصادی برای روی هوایی( بر

 اقیدام Eveiws و stata افزارهیاینرم از اسیتفاده با و( یافتهرهیافت گشتاورهای تعمیم) تابلویی هایداده رهیافت از گیریبهره

 اهیداف پیشیبرد جهیت در رشد اقتصیادی و راستای در را هاییسیاست آمدهدستبه نتایج اساس بر و کنیممی مدل تخمین به

 باشد.می 4102 1محالعات اگبلی (تولیدکابداگالس تابع) مدل از برگرفته مدل این. کنیممی پیشنهاد ای،توسعه

 گیری متغیرها:متغیرهای مورد بررسی در قال  یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه

 مدل مفهومی ریاضی تحقیق:

 
  

 است. t سال در i کشور برای( 4101 سال آمریکا دالر هامیلیون در( )GDP) داخلی ناخال  : تولید

 است. t سال در n کشور در( 4101 سال آمریکا دالر هامیلیون در) دولت در مخارج حمل و نقل هوایی هزینه : 

 است. t سال در i کشور در( 4101 سال آمریکا دالر هامیلیون در) آهنراه مخارج : 

 زمیان در i کشور برای( اندازه دولت خارجی، مستقیم گذاریسرمایه اشتغال،) توضیحی متغیرهای دیگر برای ماتریس : یک 

t .است 

 برآورد. پارامترهای  و  ، 

 برآورد. پارامترها بردار یک  

  .است شده توزیع معمول طوربه تصادفی اختالالت و 

خحوط ریلی و هوایی جزو زیرساخت های مهم هر اقتصاد به شمار می آید که در اکثر کشورها دولت ها در قال  مخارج عمومی 

ن به عنوان حاضر به علت کمبود داده از خحوط هوایی و راه آه مقاله  در این بخش وارد عرصه سرمایه گذاری می شوند لذا در 

   معادله فوق تاب کاپ داگالس می باشد. تولید تابع پروکسی مخارج دولت در بخش های مذکور استفاده شده است.

 

                                                           
6 Bismark R.D.K. Agbelie 
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 شرح کامل روش گردآوری داده ها: -

 به حاضر تحقیق در محالعه روش. دارد کاربردی اهداف که است شده استفاده استنباطی آماری روش از تحقیق این در

 ملل سازمان و جهانی بانک ازجمله المللیبین رسمی منابع طریق از تحقیق این هایداده و باشدمی ایکتابخانه شکل

 .است شده آوری جمع

 آماری جامعه -

 آن به مربوط هایداده و پذیردمی صورت وسیعی حجم در که باشدمی توسعه حال در کشورهای کل مقاله   این آماری یجامعه

 .است شده آوری جمع WDI، جهانی بانک: مثل المللیبین رسمی منابع طریق از

 

  یافته ها

 مدل برآورد نتایج -

متغیر های تحقیق با آزمون هیای دیکیی فیولر و اییم پسیران شیین و انجیام آزمیون هیم   "وجود ریشه واحد "پس از بررسی  

حی(  بین متغیر های مستقل  نتیایج و اطمینان از پایا بودن سری زمانی و عدم  هم بستگی)هم خ  KAOانباشتگی با رهیافت 

 به شرح ذیل می باشد: ( GMMآزمون گشتاور های تعمیم یافته )

 ( : نتایج آزمون گشتاور های تعمیم یافته1جدول ) 

وابسته متغیر  Rgdp 

مستقل متغیرهای  احتمال ضرای  

l.lrgdp .8786772    0.000 ** 

Lgsize -.0825128    0.000 ** 

Lrail .01456    0.000 ** 

Lfdi .0133644     0.000 ** 

Llabor .1575115     0.000 ** 

Lair .007212    0.000 ** 

Constant .2666707    0.105 

SARGAN TEST 46.4126 1.0000 

AR(1) -3.1834 0.0015 

AR(2) .87898 0.3794 
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نو  همبستگی بین ابزارها و خحاها به کار برده می شود. بیرای  ( برای تعیین هر0353الزم به توضی  است که، آزمون سارگان )

این که ابزارها معتبر باشند، باید بین ابزارها و جمالت خحا همبستگی وجود نداشته باشد. فرضیه صیفر بیرای ایین آزمیون ایین 

ند. عدم رد فرضیه صفر می تواند است که ابزارها تا آن جا معتبر هستند که با خحاها در معادله تفاضلی مرتبه اول همبسته نباش

شواهدی دال بر مناس  بودن ابزارها فراهم آورد.به عالوه فرضیه صیفر آزمیون سیارگان ) متغیرهیای ابیزاری اسیتفاده شیده بیا 

پسماندها همبسته نیستند( را نمی توان رد کرد و از این رو می توان گفت که متغیرهیای ابیزاری اسیتفاده شیده در ایین میدل 

در مدل فوق رفع  دوم( نشان می دهد که خود همبستگی در وقفه ARتند. همچنین نتایج آزمون خود همبستگی )مناس  هس

 می شود.

 (RGDPit-1وقفیه ) ییک تولید ناخال  داخلی  بیا رودمی انتظار که طورهای تحقیق هماناساس جدول فوق و طبق مدل بر

 بیه جیاری یدوره رشد اقتصادی در کهطوریبه است  زمان طی در گوی یکال پویایی از نشان نتیجه این. است معنادار و مثبت

 .یابدمی گسترش نیز بعد یدوره

دارد.  درصد بر روی رشید اقتصیادی  33داری در سح  ی دولت در کشورهای در حال توسعه تأثیر منفی و معنیشاخ  اندازه

قابیت در بازارهیای تولیید کیاال و خیدمات و همچنیین رونید ی دولیت و زییاد بیودن انحصیارهای دولتیی، ربزرگ بودن انیدازه

یابد. با کاهش دهد و درنهایت، رشد تولید در این کشورها کاهش میگذاری بخش خصوصی را در این کشورها کاهش میسرمایه

رقابیت در بخیش  گذاری وهای الزم بیرای افیزایش سیرمایهیابد و زمینهتصدی دولتی نیز کاهش می ی دولت، انحصارها واندازه

انجامید ) اگیر وری سرمایه و همچنیین افیزایش تولیید و رشید اقتصیادی میشود و درنهایت به افزایش بهرهخصوصی فراهم می

 دهد(.درصد تولید ناخال  داخلی حقیقی را کاهش می -13/1درصد زیاد شود به اندازه  0ی دولت به اندازه اندازه

ونقل  در کشورهای در حیال توسیعه های حملهای دولت در زیرساختن پروکسی هزینهعنواآهن بهشاخ  میزان گسترش راه

گذاری رانیی بیر سیرمایهونقل اثیر درونی حملدرصد بر روی رشد اقتصادی دارد. توسعه 33داری در سح  تأثیر مثبت و معنی

ونقیل ریلیی افیزایش ج بر روی حملشود )اگر یک درصد مخاربخش خصوصی و عمومی دارد و باعث افزایش رشد اقتصادی می

 دهد(.درصد افزایش می 102/1به اندازه پیدا کند تولید ناخال  داخلی حقیقی را

درصید بیر روی  33داری در سیح  مخارج دولت در بخش حمل و نقل هوایی در کشورهای در حال توسعه تأثیر مثبت و معنی

گذاری بخش خصوصیی و عمیومی دارد و باعیث افیزایش رشید ر سرمایهرانی بونقل اثر درونی حملرشد اقتصادی دارد. توسعه

بیه انیدازه  ونقل هوایی افزایش پیدا کند تولید ناخال  داخلی حقیقیی راشود )اگر یک درصد مخارج بر روی حملاقتصادی می

 دهد(.درصد افزایش می 112/1

 

درصید بیر روی رشید  33داری در سیح  معنیی گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حیال توسیعه تیأثیر مثبیت وسرمایه

گذاری مشکالت کشورهای در حال توسعه کمبود سرمایه و دانش فنی و تکنولوژی جهت تولید و سیرمایه اقتصادی دارد. یکی از

گذاری خارجی با انتقال سرمایه و دانش فنی باعث تحریک تولید و رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسیعه باشد. سرمایهمی
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درصد  109/1گذاری مستقیم خارجی یک درصد افزایش پیدا کند تولید ناخال  داخلی حقیقی را به اندازه شود )اگر سرمایهمی

 دهد(.افزایش می

درصد بیر روی  33دار و مثبتی در سح  شود در کشورهای در حال توسعه رشد نیروی کار تأثیر معنیطور که مشاهده میهمان

درصید افیزایش  1/1ر یک درصد نیروی کار افزایش یابید تولیید ناخیال  داخلیی حقیقیی را بیه انیدازه رشد اقتصادی دارد )اگ

 دهد(.می

 

  گیریبحث و نتیجه

یافته بیرای کشیورهای منتخی  درحیال توسیعه در ها به روش گشتاورهای تعمیمدست آمده از آزمون فرضیه بر اساس نتایج به

ونقیل )ریلیی و هیوایی(بر روی رشید های حملتأثیر مخارج دولیت در زیرسیاخت شود کهمشاهده می 4111-4102طول دوره 

 باشد. دار میاقتصادی معنی

ی دادن فرآیند توسیعه های زیربنایی هر جامعه است که عالوه بر تحت تأثیر قرارونقل ازجمله بخشدر جهان امروز، بخش حمل

مثابیه ونقل بیا ایفیای نقیش روابیط در بیازار مصیرف، بهشود. حملمیاقتصادی، خود نیز در جریان توسعه دچار تغییر و تحول 

کنند. به اعتقاد بسییاری ی پایدار حرکت میهای مختلف جوامع با عبور از روی آن به سمت توسعههای پلی است که بخشپایه

االیی فراتیر خواهید رفیت. ی جهانی خدمات در قیرن مییالدی آتیی از ارزش مبیادالت کیالملل حجم مبادلهاز اقتصاددانان بین

گذاری عمومی بیا رشید بلندمیدت ی بین مخارج سرمایههای اخیر مبتنی بر الگوهای رشد، برخی از الگوهایی که رابحهپیشرفت

ی دولیت و رشید ی بیین انیدازهدهند، معرفی نموده است. این امر با سایر محالعات پیرامون بررسی رابحیهاقتصادی را نشان می

ی این سیثال کیه چگونیه باشد. اما به هر حال شواهد متعارضی در ادبیات دربارهسح  جمیع و بخشی( سازگار می اقتصادی )در

ی دولیت دهد بزرگ شیدن انیدازهی حاضر نشان میمقاله  ترکی  مخارج دولت بر رشد اقتصادی مثثر است، وجود دارد. نتایج 

کشورهای در حال توسعه به سیمت مخیارج  ولی اگر مخارج دولت درشود ازلحاظ مخارج دولتی باعث کاهش رشد اقتصادی می

گذاری بخیش خصوصیی باعیث رشید رانی بر سیرمایههای اصلی اقتصادی سوق پیدا کند از کانال اثر درونعمومی در زیرساخت

 گردد.اقتصادی می
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  منابع
 

  سیالهای طیی اییران در اقتصیادی رشید و انیرژی مصییرف بیین رنجیریگ علییت رابحیه ، بررسی 0932، روح ااهلل زار ، و عزیز آرمن،

 002-029 ص .  ایران اقتصادی پژوهشهای ،فصلنامه

 رشد های ،پژوهش،   اقتصادی بررشد آن تاثیر بررسی و اقتصادی های زیرساخت در گذاری سرمایه ، 0931 قائدی،علی، اکبریان،رضاو

 23 – 00 ،  9 شماره  اقتصادی توسعه و

 ،،  اییران در اقتصیادی رشید بیر نقل و حمل بخش در گذاریسرمایه تأثیر،     0933   ، رضا محسنی، و خلیل قدیمی، محمد؛ بابازاده،

 052-033 ،51 شماره بازرگانی، پژوهشهای فصلنامه

،  51 شیماره  اییران، قتصیادیا رشد بر نقل و حمل بخش در گذاری سرمایه تاثیر  ، 0932 محسنی،رضا، قدیمی،خلیل؛ بابازاده،محمد؛

052 – 411 

 اول چاپ ، نی نشر انتشارات ،  سنجی اقتصاد:  ،  0930  بدی ، بالتاجی

-011  اول چیاپ تهیران، دیبیاگران فرهنگ مثسسه ماکروفیت، انتشارات کمک به کاربردی اقتصادسنجی ، 0932  ، احمد ،ینی تشک

015 

 و تیورم بر انرژی های حامل یارانه اصالح اثر پذیر محاسبه عمومی تعادل تحلیل ، 0930  هاتف حاضری، و ابراهیم سید نس ، حسینی

 12- 31، شماره دوم، سال اقتصادی، توسعه و رشد های پژوهش فصلنامه،  داخلی ناخال  تولید

 019-39، 01 شماره سوم، سال اقتصادی، توسعه و رشد

 مبنیای بیر اییران در اقتصیادی رشید و نقل و حمل توسعه ارتباطی مدل ارائه ،  0931،   آمنه تسبیحی، و عبدالرضا ارجرودی، رضایی

  091-045 ، 4 شماره ششم، سال اقصادی، پژوهشهای فصلنامه ،،  برداری رگرسیون الگوی

 الگیوی بنیایم بیر اییران در اقتصادی رشد و نقل و حمل توسعه ارتباطی مدل ارائه ،0931ارجرودی،عبدالرضا ، تسبیحی،آمنه،  رضایی

  021 تا 045 صفحه 01 ، 49 شماره ،  پایدار توسعه و رشد پژوهشهای برداری، رگرسیون

 الگیوی مبنیای بر ایران در اقتصادی رشد و نقل و حمل توسعه ارتباطی مدل ارائه   ، 0931 تسبیحی،آمنه، ارجرودی،عبدالرضا؛ رضایی

 021 – 045 ، 4 هفتم،شماره الس پایدار، توسعه و رشد ،پژوهشهای،  برداری رگرسیون

  910-920 ،2شماره  نقل، و حمل پژوهشنامه، . ایران در اقتصادی رشد و خصوصی بخش گذاری سرمایه

 سوم چاپ ، نورعلم نشر و شناسی فرهنگ ،نشر،   Eviews7 کاربرد با همراه سنجی اقتصاد،    0930  علی ، سوری

 رشید و خیارجی مسیتقیم گیذاری سرمایه جذب بر اجتماعی و اقتصادی های ساخت زیر یرتاث   ، 0934 دهمرده،نظر، قادری،سیمین،

 .13 – 20.  3 شماره ای، منحقه -شهری آمایش و ،جغرافیا،  آسیا غرب و شرق منتخ  های کشور در اقتصادی

 سیال طی ایران اقتصادی درش بر ها زیرساخت اثر بررسی ،0939 طاهر، مصحفوی،سیدمهدی، شادمهری،محمد قربانی،مسعود، احمدی

 11-23  از ،02 شماره -پنجم سال اقتصادی، توسعه و رشد های پژوهش ،0955 -0930 های

 در اقتصیادی رشید بیر ارتباطیات و اطالعیات فنیاوری سیرریز و کیاربری زیرساخت ، اثر 0932.  محمود محمودزاده، و اکبر کمیجانی،

 90-29 ،23ازرگانی،شمارهب پژوهشنامه فصلنامه،  توسعه حال در کشورهای

 اقتصادی علوم دانشکده و علم نور: تهران. سنجی اقتصاد در STATA افزار نرم کاربرد ،  0933  مجید،  پرویز، فشاری، محمدزاده،

 نو اقتصاد نشر. تهران نقل و حمل اقتصاد ، 0921علی،  محمودی،

  شیماره. اقتصیادی پژوهشیهای فصیلنامه اقتصیادی، رشد و اطالعات و ارتباطات آوری ، فن 0939  جهانگرد اسفندیار و سعید مشیری،

   55-23.ص 03
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 ،0953-34  سیالهییای طییی ایران اقتصادی رشد بر بهداشتی ، اثیرمخارج 0935،   داوود رجیبزاده، و سعید شجاعی، محمد؛ هادیان،

 93- 22. 42 ، شماره سالمت، مدیریت پژوهشی-علمی فصلنامه

 .099اجتماعی،،  و اقتصادی مدارک بودجه،مرکز و برنامه حیاتی،سازمان علی رشد،ترجمه و ، دولت0923، ویلی،بروگستروم

 .091،  0923ویلی، بروگستروم، دولت و رشد، ترجمه علی حیاتی، سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی و اجتماعی، 
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