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اثر سرمايه گذاري دولتي بر مصرف بخش خصوصي با تاكيد بر نقش درآمدهاي نفتي ” 
  "در اقتصاد ايران
  ∗سيد كميل طيبي

  ∗∗سميه حيدري

  چكيده
در ميان متغيرهاي اقتصادكالن مصرف بخش خصوصي يكي از مهمترين اجزاء تقاضاي كل اقتصاد است به نحوي كه سهم 

جهت گيريها و سياست  لذا شناسايي تابع مصرف خصوصي مي تواند. به خود اختصاص مي دهدبااليي از توليد ناخالص داخلي را 
  .هاي اقتصادي آينده را در زمينه اصالح الگوي مصرف مشخص كند

بخش دولتي سهم بااليي از اقتصاد را به خود اختصاص مي دهد دولت داراي نقش مهمي در كه در اقتصادي مثل اقتصاد ايران 
هدف اين مطالعه شناسايي تابع مصرف . است و فعاليت هاي بخش خصوصي مانند مصرف را تحت تاثير قرار مي دهداقتصاد كالن 

واقعي بخش خصوصي است و در اين راستا با وارد كردن درآمدهاي نفتي و سرمايه گذاري دولتي نقش دولت در مورد اين متغير 
  .مهم مورد آزمون قرار خواهد گرفت

 ARDLاز تكنيك قرا مي گيرد و مورد بررسي) 1338-1386( در دوره اي مطالعه موردر ايران به عنوان يك كشودر اين تحقيق،
 پردازش داده ها، اندازه گيري و برآورد مدل به ويژهجهت انجام مراحل مختلف  .براي برآورد ضرايب مدل استفاده شده است

  .استفاده مي شود ,ExcelMicrofitتحقيق از نرم افزارهاي 
نتايج معادالت پويا و بلندمدت  نشان مي دهد كه كل ضرايب برآورد شده غير از ضريب درآمدهاي نفتي داراي تاثير معني داري 

نتايج الگوي تصحيح خطا نيز حاكي از آن است كه هر . بر مصرف بخش خصوصي هستند كه البته مطابق انتظارات تئوريك است
  .رصد از عدم تعادل  در مصرف بخش خصوصي تعديل شده و به سمت رابطه بلندمدت نزديك مي شود د45دوره 

از نتايج به دست آمده،  مشاهده مي شود كه با انتقال بيشتر درآمدهاي نفتي به سمت سرمايه گذاري واقعي دولتي مي توان مصرف 
  .ر فراهم آوردبخش خصوصي را كاهش و زمينه را براي افزايش ظرفيت اقتصادي كشو

  
  .مصرف بخش خصوصي، سرمايه گذاري دولتي، درآمدهاي نفتي، تكنيك خود بازگشت با وقفه هاي گسترده :كليد واژه ها
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  مقدمه -1
در ميان متغيرهاي اقتصادكالن مصرف بخش خصوصي يكي از مهمترين اجزاء تقاضاي كل اقتصاد است به 

 را به خود اختصاص مي دهد و تغييرات آن اثر قابل توجهي در نحوي كه سهم بااليي از توليد ناخالص داخلي
لذا بررسي مصرف خصوصي و عوامل موثر برآن موجب شناخت دقيق تر . اقتصاد به دنبال خواهد داشت

تقاضاي كل مي شود و شناسايي تابع مصرف خصوصي مي تواندجهت گيريها و سياست هاي اقتصادي آينده 
  .رف مشخص كندرا در زمينه اصالح الگوي مص

. سرمايه گذاري يكي از اركان اصلي پيشرفت اقتصادي است و سبب افزايش ظرفيت اقتصادي كشور مي گردد
با توجه به نقش گسترده اي دولت در اقتصاد ايران، سرمايه گذاري بخش دولتي به عنوان قسمت اعظمي از 

عمده درآمدهاي دولت از محل فروش نفت منبع . فعاليت هاي دولت، تاثير مهمي بر متغيرهاي اقتصادي دارد
  .حاصل مي شودكه منبع اصلي تامين سرمايه گذاري بخش دولتي است

در اقتصادي مثل اقتصاد ايران كه بخش دولتي سهم بااليي از اقتصاد را به خود اختصاص مي دهد دولت داراي 
. حت تاثير قرار مي دهدنقش مهمي در اقتصاد كالن است و فعاليت هاي بخش خصوصي مانند مصرف را ت

هدف اين مطالعه شناسايي تابع مصرف واقعي بخش خصوصي است و در اين راستا با وارد كردن درآمدهاي 
  .نفتي و سرمايه گذاري دولتي نقش دولت در مورد اين متغير مهم مورد آزمون قرار خواهد گرفت

ري در رابطه با مصرف مي پردازد سپس اين مطالعه پس از بيان مقدمه به بررسي ديدگاهها و نگرش هاي نظ
در بخش بعدي با توضيحي در مورد . خالصه اي از مطالعات و پژوهش هاي انجام شده مرور مي گردد

اطالعات و داده هاي آماري، مدل مورد استفاده معرفي مي گردد و در نهايت با استفاده از نتايج به دست آمده 
  .شودپيشنهادات و توصيه هاي الزم ارائه مي 

  
   مباني نظري تحقيق-2

تابع مصرف تصويري عالي از نمونه مراحل توسعه دانش در علم اقتصاد را ارائه مي دهد، اين مراحل ابتدا 
 آغاز مي شود، بعد از آن تقريبا مشهود بود كه براي 1936با پيشرفت و كشف مهم مفهومي توسط كينز در سال 

  . مصرفي يك رابطه كليدي در تحليل هاي اقتصاد كالن خواهد بودمدتها در آينده رابطه بين درآمد و مخارج
تابع مصرف كينز منعكس كننده اين واقعيت است كه وقتي درآمدها افزايش مي يابد مردم تمايل دارند درصد 

  . كاهنده اي از آن را مصرف نمايند
  

)(ycc =                                                                                                                                             )1(  
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ري  باشد، پذيرش اين تئوMPC)( و شيب تابع مصرف YC و يا نسبت APC)(اگر ميل متوسط به مصرف
APCMPCكه كاهش خواهد يافت منجر به شكل گيري YC بوده به طوري كه با افزايش درآمد نسبت >

  .  گرديد1940 در حول و حوش سالهاي 1تز ركودي
اما . در طول جنگ جهاني دوم وقتي خريدهاي دولت افزايش يافت اقتصاد به سرعت رونق و گسترش يافت

ياري از اقتصاددانان به تبعيت از تز ركودي نگران بودند كه وقتي جنگ تمام شد و مخارج دولت كاهش بس
بيان منطقي اين . يافت اقتصاد فورا به ورطه ركود باز خواهد گشت؛ ولي دقيقا عكس اين مطلب اتفاق افتاد

ه بودند ولي مخارج رويداد اين است كه مردم در طول جنگ درآمدهاي افزايش يافته زيادي كسب كرد
وقتي جنگ تمام شد مردم كه با مازاد موجودي داراييها روبرو بودند . مصرفي به خاطر جيره بندي محدود بود

اين پديده نشان مي دهد كه داراييها هم مانند درآمد روي . آنها را به تقاضاي فزاينده مصرف تبديل نمودند
  .مصرف تاثير دارند

مقاله اي درباره رفتار مصرفي و پس اندازي را منتشر نمود، مطالعات او دو نكته  سيمون كوزنتس 1946در سال 
اول اينكه نشان مي داد كه به طور متوسط نسبت بلندمدت . مهم در مورد رفتار مصرفي را توضيح مي داد

نداشته است و لذا با رشد درآمد در مسير هيچ گونه روند كاهشي APC يا YCمخارج مصرفي به درآمد
كوزنتس دوم اينكه مطالعات . بلند مدت خود، ميل نهايي به مصرف مساوي ميل متوسط به مصرف بوده است

از مقدار متوسط بلندمدت خود كمتر YC نسبت2بيان مي داشت كه در طول دوره هاي رونق و بهبود اقتصادي
 نسبت مذكور از مقدار متوسط بلندمدت خود باالتر 3وره هاي كسادي و ركود اقتصادي است و در طول د

  .است
 و ديگران ارائه شد همگي از يك زير بناي اساسي 6 وموديگلياني5، فريدمن4تئوريهاي كه توسط دوزنبري

ني هر دو با اين نظريات خرد اقتصادي درباره انتخاب مصرف كننده برخوردار بودند و بويژه فريدمن وموديگليا
فرض صريح و مشترك بحث خود را آغاز مي كنند كه رفتار مشاهده شده مصرف كننده نتيجه تالش عقاليي 
وي براي حداكثر نمودن مطلوبيت خود از طريق تخصيص جريان درآمدي دوره زندگي به يك الگوي بهينه 

 اين تئوري ها درباره رفتار مصرف  لذا مي توان ابتدا زمينه هاي مشترك. مي باشد7مصرف در طول زندگي
  .كننده را بحث نموده سپس بطور جداگانه هركدام را مطرح نمود

  : مي توان بحث خود را با مصرف كننده اي با تابع مصرف8به دنبال كار اوليه فيشر

                                                 
1 - Stagnation Thesis 
2 - Boom Periods 
3 - Economic Slump 
4 -Duesenberry 
5 - Friedman 
6 -Modigliani 
7 -Optimum Lifetime Pattern of  Consumption 
8 -Irving Fisher 
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، در تمام طول عمر تا زمان C تابعي از مصرف حقيقي او ،  Uكه در آن مطلوبيت دوران زندگي . آغاز نمود

Tمي باشد ). Tمصرف كننده سعي خواهد كرد كه مطلوبيت خود را ). صرف كننده استآخرين سال عمر م
حدكثر نماييد يعني با توجه به اين قيد كه ارزش فعلي كل مصارف او در طول زندگي نمي تواند از ارزش فعلي 
كل درآمدهاي كه وي در طول عمر خود كسب مي كند بيشتر باشد مي خواهد باالنرين سطح ممكن مطلوبيت 

  .قيد فوق به صورت زير بيان مي شود.  آوردرا به دست
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+

T

t
t
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00 )1()1(
                                                                                                               )3(  

  
، جريان درآمدي يك فرد در ابتدا و  موديگلياني مطرح شد-بر طبق فرضيه سيكل زندگي كه توسط آندو

   .اواخر عمر نسبتا پايين است
از طرف ديگر اين فرد مي تواند انتظار داشته باشد كه سطح مصرف وي در تمام دوران زندگي اش يا ثابت 

محدوديت قيد اين جريان مصرف بيانگر آن است . خواهد بود يا احتماال روند خفيف افزايش خواهد داشت
  :يعني.ي مصرف او نمي تواند از ارزش فعلي درآمدش بيشتر باشدكه ارزش فعل

  
10),( <<= ii

t
ii

t kPVkc                                                                                                                 )4(  
  

اگر توزيع سني و .  تمايل به مصرف آن داردt در دوره  i است كه مصرف كننده PV كسري از ikكه 
يعني شكل متوسط منحني هاي بي (درآمدي جامعه نسبتا ثابت باشد و سليقه ها درمورد مصرف حال و آينده 

  :اشد مي توان با جمع توابع مصرف تمام افراد به يك تابع كل پايدار رسيددر طول زمان پايدار ب) تفاوتي
  

)( tPVkc =                                                                                                                                        )5(  
  

  : تفكيك نمود بنابراينPyو درآمد ناشي از داراييLyد كل فرد را مي توان به درآمد ناشي از كاردرآم
  

=0PV ∑∑ +
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r
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  . خانوار در شروع دوره مي باشد همان خالص ثروتaكه 

مطلوبيت مصرف كننده فردي كه رابطه بين ) حداكثر كردن( مدل مصرف فريدمن نيز با فرض بهينه يابي 
  .مصرف فرد و ارزش فعلي درآمدهاي او را به دست مي دهد بحث خود را آغاز مي كند

  
0),( >′= fPVkc iii                                                                                              )8(  

  
  .، درآمد دائمي فريدمن را مشخص مي كندrدر يك نرخ بازدهي PVضرب كردن 

  
ii

p PVry .=                                                                                     )9(  
  

فريدمن فرض مي كند كه هدف مصرف كننده اين است كه جريان درآمد حقيقي خود را بر روي الگوي 
iمصرفي كم و بيش مسطح و ثابت خود توزيع نمايد و اين فرض، سطح درآمد دائمي 

Pcب با  را كه متناس
i
Pyارائه مي كند.  
  

i
P

ii
P ykc =                                                                                                                                        )10(  

  
ikبا توجه به مكانيسم . ملي چون نرخ بهره، سليقه هاي فردي و تغيير پذيري درآمد انتظاري بستگي دارد به عوا

انتظارات تطبيقي، مي توان فرايند استخراج تخمين درآمد دائمي را از روي سريهاي زماني درآمد واقعي، بر 
  :اساس استدالل فريدمن به صورت زير نوشت

  
)( 111 −−− −+= t

P
tt

P
t yyyy λ                                                                                                             )11(  

P
tt

P
t yyy 11)1( −− +−= λλ                                                                                                                )12(  

  
 همان مصرف دائمي t، مصرف واقعي انتظاري در دوره t−1لذا با داشتن داده هاي مربوط به دوره زماني 

  .است كه به صورت زير ارائه مي شود
  

P
tt

P
t ykykc 11)1( −− +−= λλ                                                                                     )13(  
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Pاز آنجا كه 
t

P
t kyc 11 −−   :مي توان نوشت=

  
P
tt

P
t cykc 11)1( −− +−= λλ                                                                                                               )14(  

  
اولين فرضيه .  مدل خود را بر پايه دو فرضيه مربوط به درآمد نسبي استوار نموده است1949ي در سال دوزنبر

اين است كه اساسا مصرف كننده آن اندازه كه نسبت به مصرف خود در مقايسه با ساير افراد نگراني دارد 
  :زير بيان مي كنددوزنبري تابع مطلوبيت را به صورت .  مصرف خود حساس نيست1نسبت به سطح مطلق

  

),...,,...,(
1

1

0

0

T

T

R
c

R
c

R
cUU =                                                                    )15(  

  
چنين توابعي بيانگر اين است كه .  ها هركدام ميانگين وزني مصرف ساير افراد جامعه رانشان مي دهدRكه 
  .قتي مطلوبيت فرد افزايش مي يابد كه مصرف وي در مقايسه با مصرف متوسط جامعه افزايش يابدتنها و

دومين فرضيه دوزنبري اين است كه مصرف فعلي او از سطوح مصرف انجام شده و تحقق يافته در دوره هاي 
اده كاهش دهد تا براي يك خانوار مشكل تر است سطح مصرفي را كه قبال انجام د. قبل نيز تاثير مي پذيرد

از نظر رياضي مي توان فرمول دوزنبري را . اينكه بخواهد درصدي از درآمد پس انداز شده اش را كاهش دهد
  :به صورت زير ارائه نمود

y
y

y
s

ˆ10 αα +=                                                                                                    )16(  

  

با توجه به اينكه.  همان درآمد واقعي قابل تصرف استyكه 
y
s

y
c

ˆ
 مي توان تابع پس انداز دوزنبري را =−1

  :به تابع مصرف وي تبديل كرد

y
y

y
c

ˆ
1 10 αα −−=                                                                            )17(  

  :رابطه زير به دست مي آيدycدر yبا ضرب 

y
yyc
ˆ

)1(
2

10 αα −−=                                                                    )18(  

  

                                                 
1 -Absolute Level 
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يعني وقتي درآمد كاهش      . ار كوتا مدت و بلندمدت مصرف اثر چرخ دنده اي ناميده مي شودتركيب رفت
  .مي يابد مصرف كمتر از آن نسبتي كه هنگام افزايش درآمد در طول روند، افزايش مي يافت كاهش مي يابد

  
 مروري بر مطالعات انجام شده -2

در مورد اقتصاد آمريكا در تحقيقي     ) 1976-1930(بر اساس فرضيه درآمد دائمي طي دوره        ) 1983 (1كورمندي
  نتيجه مـي گيـرد كـه مخـارج دولـت اثـر               " بدهي دولت، مخارج دولت و رفتار بخش خصوصي        "تحت عنوان   

  .جايگزيني بر مصرف خصوصي دارد
 به مطالعه اثر هزينـه هـاي دولـت روي تـابع مصـرف بخـش  خصوصـي بـراي آمريكـا                        )1989 (2بالدي و ليون    

  . نتايج تحقيق آنها نشان داد كه مخارج دولت داراي اثر منفي بر مصرف بخش خصوصي است.پرداختند
با استفاده از داده هاي كشور بريتانيا به بررسي و توضـيح اثـر جانشـيني هزينـه هـاي             ) 1991 (3چان و گستافسون  

ج دولت داراي اثـر  نتايج تحقيق آنها نشان مي دهد كه مخار . دولتي با هزينه هاي مصرف خصوصي مي پردازند       
  .مكملي روي مصرف بخش خصوصي است

نتيجه مي گيرد مخارج    ) 1963-1986( كشور آسيايي در دوره زماني       10با استفاده از داده هاي      ) 1992 (4گوپتا  
  .دولت داراي آثار  جانشيني ضعيفي بر روي مصرف بخش خصوصي است

 هزينـه هـاي دولـت و مصـرف     "عه اي تحـت عنـوان        كشور در مطال   30با استفاده از داده هاي      ) 1994 (5كاراس
  نتيجه مي گيرد كه مخارج دولتـي داراي اثـر مكملـي بـر مصـرف بخـش                    "برخي شواهد بين المللي   : خصوصي

  .خصوصي است
يـك الگـوي سـري      : مخارج مصرف كننده در آفريقـاي جنـوبي       "در مقاله اي تحت عنوان      ) 1996 (6فيلدينگ  

نتـايج نشـان مـي دهـد كـه در           .   مصرف خصوصي در اين كشـور مـي پـردازد           به بررسي عوامل موثر بر     "زماني
بلندمدت كشش درآمدي مصرف بيشتر از كشش درآمدي مصرف كوتاه مدت بوده و ثـروت اثـر مثبـت روي                    

  .مصرف داشته اما نرخ بهره داراي اثر منفي روي اين متغير است
 بـا اسـتفاده از داده       "ي بين دوره اي و هزينه دولـت        جانشين "در مقاله اي تحت عنوان      )1997 (7آمانو و ويرجانتو  

  .هاي آمريكا نتيجه مي گيرند كه جانشيني بين دوره اي  بااليي ميان مصرف خصوصي و عمومي وجود دارد
  

                                                 
1 - Kormendi 
2  - Beladi & Lyon 
3 -Chan & Gustafson 
4 -Gupta 
5 - Karras 
6 - Fieldding 
7 - Amano & Wirjanto 
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 نتيجـه مـي گيـرد       " در مورد اثرات سياست هاي مـالي چـه مـي دانـيم؟               "در تحقيقي با عنوان     ) 2000 (1پروتي  
  .ف تاثير مثبت دارد اما افزايش مالياتها بر مصرف تاثير منفي گذاشته استشوك مخارج دولتي بر مصر

نتـايج  .  به بررسي تاثير سياست هاي مالي بر متغيرهـاي كـالن اقتصـادي در آلمـان پرداختـه اسـت         )2001(2هاپنر
تحقيق او حاكي از آن است كه مصرف خصوصي نسبت به مالياتـه واكـنش منفـي و نسـبت بـه مخـارج دولتـي                     

  .ش مثبت نشان مي دهدواكن
به بررسي اثر سياست مالي برمصرف و اشتغال  با استفاده از دو روش نظريه ادوار تجاري ) 2001 (3فتس و ميهوو

با توجه به روش ادوار تجاري پس از شوكهاي سياست مالي مصرف كـاهش مـي يابـد                .   مي پردازند   4VARو  
  .افزايش مصرف شده استاين در حالي است كه در روش دوم، انبساط مالي سبب 

 با استفاده از داده هاي كشور كانادا  نتيجه مي گيرد كه ميان مصـرف  و مخـارج عمـومي رابطـه                         )2004 (5 ربي
  .مستقيم وجود دارد

 با )1374( باز محمدي در اين راستا. در ايران نيز مطالعات متعددي در ادبيات موضوع به انجام رسيده است
نتيجه مي گيرد بين مصرف سرانه و درآمد قابل تصرف بخش خصوصي ) 1338-1371(استفاده از آمارهاي 

مقايسه ميل متوسط به مصرف از توليد ناخالص داخلي با توليد ناخالص داخلي با . رابطه بلند مدت و جود دارد
رفتار مصرف بخش خصوصي تحت تاثير افزايش درآمدهاي نفتي قرار داشته  نتيجه مي گيرد كه بدون نفت

  .است
مورد ) 1338-1373( اثرات سياستهاي پولي و مالي بر مصرف خصوصي در ايران را طي دوره) 1375(مويد

وي  با استفاده از يك الگوي بهينه يابي بين دوره اي نتيجه مي گيرد كه اثر مخارج دولت . بررسي قرار مي دهد
حدوديت هاي نقدينگي روي مصرف بخش خصوصي مثبت است و از طرفي چون انبساط پولي سبب كاهش م

  .مي شود منجر به افزايش مصرف خصوصي مي گردد
 با استفاده از يك مدل كالن سنجي نتيجه گرفت كه درآمد قابل تصرف و ثروت بخش )1379(نوفرستي

 ساله به كل جمعيت داراي تاثير منفي بر مصرف بخش 20-29خصوصي داراي تاثير مثبت اما نسبت جمعيت 
  .و بلند مدت استخصوصي در كوتاه مدت 

 با استفاده از معادالت رفتاري شامل مصرف خانوار شهري و مصرف خانوار روستايي براي دوره )1380(حسيني
 نتيجه مي گيرد مخارج جاري و عمراني به ترتيب داراي تاثير جايگزيني و مكملي بر ) 1347-1376(زماني

ير مخارج جاري بر مصرف خانوار روستايي در مصرف خانوار شهري در كوتاه مدت و بلند مدت است اما تاث

                                                 
1 - Perotti 
2 - Hoppner 
3 - Fatas & Mihov 
4    -Vector Auto- Regressive  
5 - Rebei 
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بلندمدت و كوتاه مدت به صورت مكملي بوده ولي در مورد  تاثير مخارج عمراني بر مصرف خانوار روستايي 
  .نمي توان اظهارنظر نمود

نتايج اين .  در تحقيقي تابع مصرف را به دو بخش شهري و روستايي تفكيك نموده است)1382(زراء نژاد
  .حاكي از برتري نظريه فريدمن در تبيين رفتار مصرفي ايران است) 1353-1377(راي دوره تحقيق ب
در تحقيقي به بررسي تاثير تعيير در هزينه هاي غير دفاعي دولت بر مصرف كاالهاي بادوام و ) 1383(مفتوح 

شيني بر مصرف نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه هزينه هاي مذكور داراي اثر جان. بي دوام مي پردازد
  .كاالهاي بادوام است ولي داراي تاثير مكملي بر روي مصرف كاالهاي بي دوام است

 تا 1350 با استفاده از داده هايبررسي سياستهاي مالي بر مصرف در اقتصاد ايران  در )1383 (ضاييو رتقوي 
 به نحوي كه وجود دارد روابط بلند مدتي  و مصرف متغيرهاي سياست مالي ميان نتيجه مي گيرند كه1381

  .افزايش مخارج دولت و مالياتها به ترتيب سبب افزايش و كاهش مصرف مي گردد
و روش خودرگرسيون برداري به بررسي ) 1338-1382(  با استفاده از اطالعات سري زماني)1384(شريفي 

 كه مخارج مصرفي نتايج تحقيق حاكي از آن است. تاثير سياستهاي مالي بر مصرف بخش خصوصي مي پردازد
  .و عمراني دولت تاثير مثبت و مالياتها داري تاثير منفي بر مصرف بخش خصوصي است

نتيجه مي گيرند كه مصرف خصوصي و ) 1338-1383(با استفاده از داده هاي ) 1386(زراء نژاد و ديگران 
 است و بر اساس مدل 0,83ميل نهايي به مصرف بلندمدت برار با . درآمد دائمي داراي رابطه بلندمدت هستند

  .تصحيح خطا روند تعديل به سمت تعادل از سرعت بااليي برخوردار است
نتيجه مي گيرند ) 1338-1382( در مطالعه اي با استفاده از اطالعات ساالنه دوره زماني)1387(احمد وديگران

 و 0,49صرف به ترتيب كه ميل نهايي به مصرف كوتاه مدت و بلند مدت بخش خصوصي از درآمد قابل ت
 داراي اثر مثبت و معناداري بر هرينه هاي مصرف 0,1و از سوي حجم نقدينگي واقعي به ميزان .  است0,37

  .بخش خصوصي است
  
  اطالعات و داده هاي آماري-4

   قرار       مورد بررسي) 1338-1386(دوره  دراي  مطالعه مورد كشور ايران به عنوان يك     در اين تحقيق،
در بيان مساله و ارائه مدل از روش هاي كتابخانه اي، مطالعه كتاب ها، مقاالت، مجالت، طرح هاي  .مي گيرد

اطالعات مورد نياز از سايت و ترازنامه سالهاي . پژوهشي و بانك هاي اطالعاتي اينترنتي استفاده شده است
 بين الملل اقتصاد ايران جمع آوري ميمختلف بانك مركزي، نماگرهاي اقتصادي وماهنامه اقتصادي و مالي 

 پردازش داده ها، اندازه گيري و برآورد مدل تحقيق از نرم افزارهاي بويژهجهت انجام مراحل مختلف شود و 
ExcelMicrofit, استفاده مي شود.  
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   تصريح مدل-5
ود ندارد، در كليه از آن جا كه در آمارهاي حسابهاي ملي، عنواني تحت نام درآمد قابل تصرف و ج

  . استفاده شده است1مطالعاتي كه در زمينه مصرف صورت گرفته است از متغيرهاي جانشين
  

  :در اين مقاله درآمد قابل تصرف به صورت زير برآورد شده است
  

  استهالك سرمايه هاي ثابت- خالص مالياتهاي مستقيم-توليد ناخالص داخلي بدون نفت= درآمد قابل تصرف
  

رفتن توليد ناخالص داخلي بدون نفت به اين دليل است كه درآمدهاي حاصل از نفت در اختيار در نظر گ
  .دولت است و اثري روي درآمد بخش خصوصي ندارد

 از متغير مانده واقعي پول به عنوان نماينده اي از ثروت واقعي جامعه 2الزم به ذكر است براي بررسي اثر پيگو
  .مصرف مي شود) كاهش( ثروت سبب افزايش) كاهش(اثر پيگو افزايش بر اساس . استفاده گرديده است

با توجه به نقش گسترده اي كه دولت در اقتصاد ايران ايفا مي كند، اين مطالعه اثر سرمايه گذاري واقعي 
دولت بر مصرف بخش خصوصي را  با در نظر گرفتن اينكه منبع عمده كسب درآمدهاي دولت، درآمدهاي 

  .فت مي باشد مورد بررسي قرار مي دهدحاصل از فروش ن
با توجه به مباني نظري ارائه شده جهت بررسي متغيرهاي اثرگذار بر مصرف واقعي بخش خصوصي، فرم 

  :عمومي مدل مورد استفاده به صورت زير است
 

),,,,( 2 dumlyoliglRMlyflpc =                                                                                    )19(  
  :كه درآن

lpc  =  1376لگاريتم مصرف بخش خصوصي به قيمت هاي ثابت سال  
ly  =  1376لگاريتم درآمد قابل تصرف بخش خصوصي به قيمت هاي ثابت سال  

2lRM =  پول لگاريتم مانده واقعي  

2M  =نقدينگي بخش خصوصي  
lig  =  1376لگاريتم سرمايه گذاري  بخش دولتي  به قيمت هاي ثابت سال  
lyo =   1376لگاريتم درآمدهاي نفتي دولت  به قيمت هاي ثابت سال  

dum  = 1357-1359(ربوط به انقالب براي سالهايمتغير مجازي م(  

                                                 
1 -proxy 
2 -Pigou Effect 
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   روش تحقيق-6
يكي از تكنيك هاي همگرايي . روش تحقيق در اين مطالعه استفاده از تكنيك همگرايي يكسان است

 ARDL)( 1 كاربردي مورد استفاده در برآورد توابع بلند مدت، تكنيك خود بازگشت با وقفه هاي گسترده
  .تحقيق حاضر، از اين تكنيك جهت برآورد ضرايب مدل استفاده شده استكه در . است

به طور كلي برخي روشهاي اقتصاد سنجي به دليل در نظر نگرفتن واكنش هاي پوياي كوتاه مدت موجود بين 
ن متغيرها، اعتبار الزم را ندارند، چرا كه برآوردهاي حاصل از آنها بدون تورش نبوده و در نتيجه، انجام آزمو

به طور كلي الگوي پويا، الگويي است كه .  معتبر نخواهد بودtفرضيه با استفاده از آمارهاي آزمون معمول مثل 
  .وارد شوند)  20(در آن وقفه متغير همانند رابطه 

  

ttit

k

i
iii uwcXqLbYPL +′+=Φ ∑

=

),(),(
1

                                                                         )20(  

  
  :الگوي فوق يك الگوي خودتوضيح با وقفه هاي گسترده نام دارد، كه در آن 

  

kiLbLbb

LLLPL
q

iqiti

P
p

,....2,1,...

...1),( 2
21

=+++

−−Φ−Φ−=Φ φ                                                               
)22(
)21(  

  
ضرايب بلندمدت مربوط به متغيرهاي . مدل پويا استفاده مي شودبراي محاسبه ضرايب بلند مدت مدل از همان 

X به دست مي آيد)  23( از رابطه:  
  

ki
bbb

P
qb

P

iqiiii
i ,...,2,1,ˆ...ˆ1

ˆ...ˆˆ

),1(ˆ1
),1(ˆ

1

10 =
−−−

+++
=

Φ−
=

φφ
θ                                                               )23(  

  
 حاصل از اين روش كاذب نيست و الگوي پوياي برآورد شده به سپس براي بررسي اينكه رابطه بلندمدت

  :سمت بلندمدت گرايش مي يابد بايد فرضيه زير مورد آزمون قرار گيرد 

01

01

1
1

1
0

<−Φ=

≥−Φ=

∑

∑

=

=

p

i
i

p

i
i

H

H                                                                                                                              
)24(

 

  

                                                 
1 -Autoregressive Distributed Lag 
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فرضيه صفر بيانگر عدم وجود هم انباشتگي يا رابطه بلندمدت است، چون شرط آنكه رابطه پوياي كوتاه مدت 
براي انجام آزمون موردنظر . به سمت بلندمدت گرايش يابد آن است كه مجموع ضرايب كمتر از يك باشد

غير وابسته كسر و بر مجموع انحراف معيار ضرايب مذكور تقسيم بايد عدديك از مجموع ضرايب باوقفه مت
  .شود

∑

∑

=
Φ

=

−Φ
= P

i

P

i
i

i
S

t

1
ˆ

1
1ˆ

                                                                                                                                )25(  

  
 بزرگتر 3 و مستر2،دوالدو1 به دست آمده از قدر مطلق مقادير بحراني ارايه شده توسط بنرجيtاگر قدر مطلق 

  .باشد، فرضيه صفر رد شده و وجود رابطه بلندمدت پذيرفته مي شود
م وجود همجمعي بين مجموعه اي از متغيرهاي اقتصادي مبناي آماري استفاده از الگوهاي تصحيح خطا را فراه

عمده ترين دليل شهرت . اين الگوها در كارهاي تجربي از شهرت فزاينده اي بر خوردار شده اند. مي آورد
 آن است كه نوسانات كوتاه مدت متغيرها را به مقادير تعادلي بلندمدت آنها ECM)(4الگوي تصحيح خطا

عديل جزئي اند كه در آنها با وارد كردن پسماند پايا از اين مدلها در واقع نوعي از مدل هاي ت. ارتباط مي دهند
يك رابطه بلندمدت، نيروهاي موثر در كوتاه مدت و سرعت نزديك شدن به مقدار تعادلي بلندمدت اندازه 

  :اين مدل شامل دو مرحله است. گيري مي شوند
  .اذب نبودن است اين مرحله شامل برآورد يك رابطه بلند مدت و حصول اطمينان از ك:مرحله اول
 در اين مرحله، وقفه پسماند رابطه بلند مدت را به عنوان ضريب تصحيح خطا استفاده كرده و رابطه :مرحله دوم

  :زير برآوردمي شود
  

tttt

k

i
it ecUXbaY ++∆+=∆ −

=
∑ 1

1

                                                                             )26(  

  
 كه انتظار مي رود - در صورتي كه با عالمت منفي ظاهر شودc خطا يعني برآورد ضريب -ضريب تصحيح

اين ضريب نشان مي دهد در هر .  نشانگر سرعت تصحيح خطا و ميل به تعادل بلند مدت خواهد بود-چنين باشد
  .ه و به سمت رابطه بلند مدت نزديك مي شودمورد چند درصد از عدم تعادل متغير وابسته تعديل شد

                                                 
1  - Banerjee  
2  - Dolado 
3  - Mestre 
4 - Error Correction Model 
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L،عملگر وقفهW برداري از متغيرهاي ثابت مثل عرض از مبدا، متغيرهاي مجازي، روند زماني يا متغيرهاي 
  .برونزاي باوقفه ثابت است

  :ARDLبنابراين تكنيك 
  . است، قابل استفاده استI)1( يا I)0(رفتن اينكه مدل بدون در نظر گ )1
 .با انجام اين روش مي توان تحليل هاي اقتصادي را در دوره كوتاه مدت و بلندمدت انجام داد )2

 بين استفاده از اين روش در حجم نمونه هاي كوچك نيز به دليل در نظر گرفتن پويايي كوتاه مدت )3
 .متغيرها، از كارايي بااليي برخوردار است

  
   نتايج حاصل از برآورد مدل-7

 ابتدا Microfitكه نرم افزار.  استARDLهمان گونه كه ذكر شد روش مورد استفاده در اين پژوهش 
با توجه به . بر اساس وقفه هاي متفاوت متغيرها برآورد نمودكليه تركيب هاي ممكن OLSبا استفاده از روش 

 بيزين يكي از معادالت -سپس با استفاده از معيار شوارتز. تعداد مشاهدات حداكثر يك وقفه استفاده شد
  .برآورد شده انتخاب گرديد

دم وجود پيش از بحث پيرامون روابط تعادلي بلندمدت، ضروري است تا آزمون ريشه واحد فرضيه صفر ع
 به سمت تعادل بلندمدت ARDLهمگرايي  انجام شود؛ زيرا الزمه آن كه الگوي پوياي برآورد شده در روش 
  .گرايش يابد، آن است كه مجموعد ضرايب متغير وابسته كمتر از يك باشد

 به tمي گيرد، كميت آماه فرض عدم وجود همجمعي مورد آزمون قرار ) 1(اكنون با استفاده از نتايج جدول 
  :صورت زير محاسبه مي شود

  

33.5
084.0

1552.0
−=

−
=t  

  
)(  است، فرض عدم وجود همجمعي -4,05 درصد برابر 95از آنجا كه كميت بحراني در سطح اطمينان  0H 

  .رهاي مستقل و متغير وابسته در مدل وجود داردبنابراين يك رابطه تعادلي بلندمدت بين متغي. رد مي شود
نتايج حاصل از ) 1(جدول . با پذيرش رابطه تعادلي بلندمدت مي توان رابطه كوتاه مدت را نيز برآورد نمود

  .برآورد معادله پويا را  نشان مي دهد
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  نتايج معادله پويا) 1(جدول 
LPC Dependent Variable is 

- Ratiot Coefficient  Regressor 
6.606 0.552 LPC(-1) 
3.797 0.353 LY 
2.691 0.099 LRM2 

-2.949 0.085-  LGI 
1.316 0.023 LYO 
2.567 1.181 C 
-2.915 0.074-  Dum 

0.9968= 2R R2 =0.9972                                               
-0.273=s h –Statistic                  Durbin,  D.W=2.064  

F =2424                                                                        
Diagnostion Tests 

0.077(0.781)  Serial Correlation 
0.631(0.427) Functional Form 
0.807(0.668) Normality 
1.473(0.225) Heteroscedasticity  

  يافته هاي تحقيق: منبع
  

مشاهده مي شود فروض عدم همبستگي سريالي، شكل تبعي صحيح، نرمال بودن ) 1(همانطور كه در جدول 
  . جمالت پسماند و وجود واريانس همسان جمالت پسماند در مدل تاييد مي شود

طه بلندمدت ميان متغيرهاي موجود در اين ضرايب نشانگر راب. نتايج رابطه بلندمدت را نشان مي دهد) 2(جدول 
  .مدل است

  
 نتايج رابطه بلندمدت) 2(جدول 

LPC Dependent Variable is 
 - Ratiot  Coefficient  Regressor 
6.862  0.788 LY 
3.034  0.221 LRM2 
-3.223  -0.191 LGI 
1.142  0.052 LYO 
2.6750  2.636 C 
-2.542  -1.165 Dum 

  يافته هاي تحقيق: منبع
  

ضريب .  استفاده مي شودECM)(بري بررسي انحراف كوتاه مدت متغيرها از مقادير تعادلي از مدل 
)(ECM نشان مي دهد كه در هر دوره چند درصد از عدم تعادل كوتاه مدت جهت رسيدن به تعادل 

 درصد از عدم 45يعني هر دوره .  است-0,45ريب جمله تصحح خطاي مدل ض. بلندمدت تعديل مي شود
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نتايج ) 3(جدول . تعادل  در  مصرف بخش خصوصي تعديل شده و به سمت رابطه بلندمدت نزديك مي شود
  .تخمين اين مدل را نشان مي دهد

  
  خطا-نتايج رابطه تصحيح)3(جدول 

LPC Dependent Variable is 
 - Ratiot  Coefficient  Regressor 
3.798 0.353 dLY 
2.691 0.099 dLRM2 
-2.949 -0.854  dLGI  
1.316  0.023 dLYO 
2.567 1.181  dC 
-2.915  -0.739 dDum 
-5.359  0.448-  ecm(-1) 

6118.02 =R                                    6613.02 =R 
                                                                       06.2. =WD  

                                                           34.13=F 
  يافته هاي تحقيق: منبع

  

   تفسير نتايج-8
يج به دست آمده الزم است به اين نكته توجه شود كه مدل به صورت لگاريتمي تصريح  قبل از تفسير نتا

شده است لذا ضرايب برآورد شده بيانگر كشش مصرف بخش خصوصي به هريك از متغيرهاي توضيحي 
  .است

نشان مي دهد كاراترين برآوردها براي متغيرهاي الگو، يك وقفه زماني براي ) 1(همان گونه كه جدول 
نتايج معادله پويا نشان مي دهد كه تمامي ضرايب . ف بخش خصوصي و بدون وقفه براي ساير متغيرهاستمصر

  .برآورد شده غير از ضريب درآمدهاي نفتي  بامعني بوده و انتظارات تئوريك را برآورده مي سازد
از آنجا كه . ارد مشاهده مي شود كه ضريب مصرف دوره قبل تاثير مثبت ومعني داري بر مصرف دوره جاري د

فرض مي شود درآمد در طول زمان افزايش مي يابد اين متغير مي تواند توضيحي در مورد نظريه دوزنبري در 
مصرف مستقل كه به صورت عرض از مبدا در مدل مشخص مي شود تاثير مثبت و معني داري بر . ايران باشد

في و معني داري بر مصرف بخش خصوصي متغير مجازي انقالب نيز داراي تاثير من. مصرف خصوصي دارد
  .بوده است

نشان مي دهد كه تمامي ضرايب در معادله بلندمدت كه كششهاي بلندمدت مصرف بخش ) 2(جدول 
خصوصي نسبت به هريك از متغيرهاي توضيحي است،  غير از ضريب درآمدهاي نفتي داراي تاثير معني داري 

  . بر مصرف بخش خصوصي هستند

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 15

 درصد از عدم تعادل  در  مصرف بخش خصوصي 45صحيح خطا بيانگر آن است كه هر دوره  نتايج الگوي ت
  .تعديل شده و به سمت رابطه بلندمدت نزديك مي شود

  
   نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات-9

اين مطالعه با هدف شناسايي عوامل موثر بر مصرف بخش خصوصي و توجه خاص به نقش دولت در اين 
 تكنيك خود و)  1338-1386(دورهدر كشور ايران  كه از داده هاي سري زماني .رابطه صورت گرفت

  . استفاده شدبازگشت با وقفه هاي گسترده
با توجه به اينكه مدل به صورت لگاريتمي تصريح شده است لذا ضرايب برآورد شده بيانگر كشش مصرف 

ن نكته، نتايج معادالت پويا و با در نظر گرفتن اي. بخش خصوصي به هريك از متغيرهاي توضيحي است
بلندمدت نشان داد كه كل ضرايب برآورد شده غير از ضريب درآمدهاي نفتي داراي تاثير معني داري بر 

  .مصرف بخش خصوصي هستند كه البته مطابق انتظارات تئوريك است
خش خصوصي  درصد از عدم تعادل  در مصرف ب45نتايج الگوي تصحيح خطا حاكي از آن است كه هر دوره 

  .تعديل شده و به سمت رابطه بلندمدت نزديك مي شود
از نتايج به دست آمده،  مشاهده مي شود كه درآمدهاي نفتي در كوتاه مدت و بلند مدت تاثيري بر مصرف 
بخش خصوصي ندارد، اما سرمايه گذاري دولتي داراي تاثير منفي بر مصرف واقعي بخش خصوصي است با 

 منبع اصلي تامين سرمايه گذاري بخش دولتي درآمدهاي نفتي است لذا با اختصاص توجه به اين مطلب كه
بيشتر درآمدهاي نفتي به سمت سرمايه گذاري واقعي دولتي مي توان مصرف بخش خصوصي را كاهش و 

  .زمينه را براي افزايش ظرفيت اقتصادي كشور فراهم آورد
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