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  چكيده

، مساعدت كشورهاي در حال توسعه به منظور تسريع در رشد و  ODA(4(اي هاي رسمي توسعههدف كمك

اي از طريق دولت وارد اقتصاد هاي رسمي توسعهتوسعه اقتصادي، توزيع درآمد و كاهش فقر است، اما كمك

ها اشاره بر اين مطلب دارند برخي ديدگاه .هميشه بحث برانگيز بوده است شود و اثرگذاري اقتصادي آن،مي

اي ديگر مدعي هستند كه شود، عدهبوروكراسي دولت مي اي، باعث گسترشهاي رسمي توسعهكه كمك

اي رسمي توسعههاي كمك با اين حال اثرات نهايي .شودباعث رشد اقتصادي مي ايرسمي توسعههاي كمك

  .بر رفتار مالي دولت بستگي داردآن  اقتصادي، به نحوه اثرگذاريبر رشد 

 حالرفتار مالي دولت دركشورهاي منتخب دراي بر هاي رسمي توسعهاين مقاله به دنبال تحليل اثرات كمك 

نتايج تجربي بيانگر اين است كه . ، است)1990-2009(در دوره  5هاي تابلوييبه روش داده توسعه آسيايي

اي دولت داري بر مخارج سرمايهاي در كشورهاي مورد بررسي، اثرات مثبت و معنيهاي رسمي توسعهكمك

هاي رسمي همچنين، كمك. داري بر مخارج مصرفي و درآمدهاي دولت نداشته استداشته است و تأثير معني

  . استقراض دولت شده است  6اي جايگزينتوسعه

  

  اي، كشورهاي در حال توسعهتوسعههاي رسمي دولت، كمك: كليد واژه ها

  JEL :C5 , F3 ,H6, H5 ,H2ي طبقه بند
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4. Official Development Assistance 

5. Panel Data 

6. Crowds out 
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  مقدمه -1

 ايهاي توسعهگيري و تكميل پروژهحال توسعه، دولت نقش نسبتاً زيادي در تصميمدر اغلب كشورهاي در

 شودها پرداخت مياي به دولتهاي رسمي توسعهداشته است و به همين دليل، بخش قابل توجهي از كمك

Otim, 1996) .(اي به عنوان هاي رسمي توسعهها اشاره بر اين مطلب دارند كه كمكاما برخي ديدگاه

بخشي از منابع درآمدي دولت، بيشتر به سمت مخارج مصرفي دولت هدايت شده و سهم بسيار كمي در 

به همين علت،  و) White, 1994(اي دولت در كشورهاي درحال توسعه داشته است مخارج سرمايه

اي ديگر عده. شوددر حال توسعه ميو افزايش فساد دولتي در كشورهاي بوروكراسي  باعث گسترش

  گذاري و شكاف سرمايه -اندازاي، شكاف بين پسرسمي توسعههاي مدعي هستند كه كمك

ارج دولت در فه و دو شكاف قبلي همراه با شكاف درآمدها و مخهاي دوشكارا در مدل واردات -صادرات 

  .شودباعث رشد اقتصادي مي كند وهاي سه شكافه را پر ميمدل

اي بر اقتصاد داخلي و رشد اقتصادي به نحوه به رسمي توسعههاي كمك بنابراين، اثرات نهايي

هاي ها و استراتژي، محيط سرمايه گذاري، سياست2، مديريت صحيح بدهي1كارگيري آن توسط دولت

 هايكمككه در اين تحقيق، تنها نحوه به كارگيري   3هر كشوري بستگي دارداي دولت در توسعه

هداف تحقيق، بررسي اثرات يكي از ا لبه همين دلي. شودتوسط دولت بررسي مي ايرسمي توسعه

اي دولت در كشورهاي منتخب در حال اي بر مخارج مصرفي و سرمايهكمك هاي رسمي توسعه

اي بر درآمدهاي دريافتي دولت سي اثرات كمك هاي رسمي توسعهتوسعه و هدف ديگر تحقيق، برر

اي و استقراض دولت از ساير منابع هاي رسمي توسعهدر نهايت نيز به بررسي رابطه بين كمك. است

  .شود تا مكمل يا جانشين بودن اين دو تحليل شودداخلي و خارجي پرداخته مي

نهايي كه از حداكثر شدن تابع مطلوبيت دولت حاصل شده به روش  4معادالت فرم خالصه شده

 .اند، برآورد و تحليل شده)1990- 2009(در دوره  Stata.9هاي تابلويي و با استفاده از نرم افزار داده

هاي نوآوري اين تحقيق اين است كه براي اولين بار در ايران، الگوي رفتار مالي دولت همراه با كمك

ارائه كرده، به كار گرفته شده و بر  1975اي كه هلر براي اولين بار در سال اي به شيوهرسمي توسعه

                                                                                                                   
  Franco-Rodriguez et al (1998) و  Otim (1996): نگاه كنيد به . 1

  ).1378(مهرآرا : نگاه كنيد به . 2

گذاري حداقل ريسك يعني انحرافات قيمتي در كشورهاي در حال توسعه به حداقل خود برسند و محيط سرمايه.3 

منظور رسيدن به هاي باالسري اجتماعي و اقتصادي را به  اقتصادي، سياسي، امنيتي داشته باشد و دولت، پروژه

توان انتظار داشت كه آنگاه مي. توسعه اقتصادي انجام دهد و در ضمن، مديريت صحيح بدهي خارجي داشته باشد

  .اي منجر به رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه شودهاي رسمي توسعهكمك
4. Reduce Form 
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  .بسط داده شده است (Ouattara, 2006) اساس مقاله اوتارا

هاي مربوط به آن بيان شده، اي و ديدگاههاي رسمي توسعهدر بخش دوم مقاله، مفهوم كمك

گرفته، در بخش چهارم، الگوي رفتار مالي دولت  در بخش سوم، مروري بر مطالعات پيشين صورت

بيان شده، در بخش ششم، برآورد مدل و  هاابزار گردآوري داده شرح داده شده، در بخش پنجم،

گيري و ارائه پيشنهادها تحليل نتايج تجربي صورت گرفته و در نهايت بخش هفتم، به نتيجه

  .اختصاص يافته است
  

  هام و ديدگاهاي، مفهوهاي رسمي توسعهكمك -1

در اين خصوص . 1توان مورد بحث قرار دادهاي مختلف مياي را از جنبههاي رسمي توسعهكمك

 .اندشناسان، هر يك از ديدگاه خاص خود به اين موضوع پرداختهاقتصاددانان، سياستمداران و جامعه

نوعي جريان سرمايه خارجي به كشورهاي در حال  اي،هاي رسمي توسعهكمكاز نظر اقتصاددانان، 

، باشد و صرفاً اهداف 2توسعه است كه هدف از اعطاي آن، از ديدگاه كشورهاي اهدا كننده، ممتاز

  ). 1383تودارو، ( 3تجاري دنبال نشود

. شوداي دوجانبه و چندجانبه ميهاي رسمي توسعهاي شامل كمكهاي رسمي توسعهبنابراين، كمك

هاي اي دوجانبه كشورهاي توسعه يافته عضو كميته كمكهاي رسمي توسعهكمك كنندگانتپرداخ

(DAC)اي توسعه
(OECD)ايو كشورهاي عضو كميته عمراني سازمان همكاري اقتصادي و توسعه 4

5، 

7المللي پولالمللي نظير بانك جهاني، صندوق بيننهادهاي مالي بينو  6هستند
(IMF)،  بانك بين

                                                                                                                   
هاي رسمي ز در نظر گرفته شود؛ اما در كمكنيهاي خارجي، ممكن است اهداف سياسي و نظامي در كمك .1

  .تر استاي اين جنبه كمرنگتوسعه

2. Concessional 

و نرخ بهره، كمتر از نرخ بهره بازار تر از شرايط تجاري مثالً دورة باز پرداخت سرمايه قرض گرفته شده، سهل .3

  .باشد و يا اينكه با اقساط بلند مدت داده شده باشند

4. Development Assistance Committee 

5. Organization for Economic Cooperation and Development  

هاي ارفاقي به كشورهاي كمتر اي واممبالغ عمدهنيز ) OPEC(كشورهاي صادركننده نفت هاي اخير، در سال . 6

مقيد و مشروط، براي خريد برخي كاالهاي  هايتواند به شكل وامبعضي مواقع مي ؛ كه.اندتوسعه يافته اعطا كرده

كشاورزي و صنعتي از كشورهاي اعتبار دهنده باشد و اين موضوع به نفع كشورهاي صنعتي است كه به اين 

اي كه اين خريدها براي وام گيرندگان به همراه اضافه هزينه .هاي توليدي خود ياري مي رسانندترتيب، به بنگاه

  ).Hjertolm, 1998(شود م هاي دريافتي را شامل ميدرصد وا 20دارد اغلب تا 

7. International Monetary Fund 
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IBRD)(بازسازي و توسعهالمللي 
IFC)(الملليو سازمان تأمين مالي بين 1

 كنندگان، پرداخت2

   ).1380افشاري، (اي چندجانبه هستند هاي رسمي توسعهكمك

كنند و حال توسعه پرداخت ميهايي را مشروط به تعديالت اقتصادي به كشورهاي دراين نهادها وام

  ). Husein, 1998(كنند را نيز وادار به اصالحات اقتصادي مي اي، دولتهاي توسعهعالوه بر پرداخت كمك

بين شكاف تواند ، مي3هاي دوشكافه و سه شكافهاي در مدلرسمي توسعههاي بنابراين، كمك 

دولت را پر واردات و شكاف  بين درآمدها و مخارج  - گذاري، شكاف بين صادراتسرمايه - اندازپس

   .(Bacha, 1990 & Taylor, 1991) باعث رشد اقتصادي شود كند و

صرف مخارج مصرفي يا نظامي دولت و  اي، ممكن استهاي رسمي توسعههمچنين كمك  

انداز داخلي و باعث تخصيص و تشويق ناكارآمد منابع و افزايش فساد دولتي شود كه جانشين پس

   .)Irandoust & Ericsson, 2005(رشد اقتصادي داشته باشد  تواند اثر منفي بردر نهايت، مي

  

 مروري بر مطالعات پيشين -2

هاي بالعوض ها و كمكاي اثرات وام، در مقاله)Clist & Morrissey, 2011( كليست و مورسي

را بررسي  1970- 2005كشور در حال توسعه در دوره   82خارجي بر درآمدهاي مالياتي دولت در 

هاي بالعوض خارجي اثر منفي ها و كمكنتايج بيانگر اين است كه دليلي دال بر اينكه وام. اندكرده

  .بر درآمدهاي مالياتي داشته باشد، وجود ندارد

هاي خارجي بر رفتار مالي دولت در اي به تحليل اثرات كمك، در مقاله(Machado, 2010) ماچادو 

هاي خارجي بر تايج بيانگر تأثيرگذاري بيشتر كمك، پرداخته كه ن1966- 2004نيكاراگوئه در دوره 

هاي خارجي گذاري و همچنين بيانگر اين است كه كمكمخارج مصرفي دولت نسبت به مخارج سرمايه

  .باعث كاهش درآمدها و استقراض دولت شده است

را هاي خارجي و اصالحات اقتصادي اي اثرات كمك، در مقاله(Mc Gillivray, 2009 )گليوري مك

                                                                                                                   
1. International Bank for Reconstruction and Development 

2. International Financial Center 

انتقادي كه بر اين مدل وارد شده،  ايـن  . ، مطرح شده است)1966(مدل دوشكافه به وسيله چنري و استوارت   3.

، بنابراين، فرض عدم (Lal, 1997)است كه منابع داخلي قابليت سرمايه گذاري در توليد كاالهاي صادراتي را دارند 

جدا از دو شـكاف پـس    -همچنين دريافت وام. تامكان جانشيني پس انداز و محدوديت ارز خارجي، غير واقعي اس

ممكن است براي پركردن شكاف مالي دولت و رفع كسري بودجه به كار رود و به همين دليـل   -انداز و ارز خارجي

  .مطرح شده است (Taylor, 1991)و تيلور  (Bacha, 1990)هاي سه شكافه توسط باچا مدل
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هاي بررسي كرده و نتايج بيانگر اين است كه كمك 1970 - 99بر رفتار مالي دولت در فيليپين در دوره 

اي و درآمدهاي دولت شده دوجانبه و چند جانبه همراه با اصالحات اقتصادي باعث كاهش مخارج سرمايه

  .است

 68رفتار مالي دولت در  برخارجي  هايكمكاثرات اي در مقاله ،(Ouattara, 2006)اواتارا  

- 2000(در دوره  (3SLS)را به روش غير خطي حداقل مربعات سه مرحله اي حال توسعهكشور در 

گذاري دولت هاي خارجي اثر مثبت بر سرمايهبررسي كرده و به اين نتيجه رسيده كه كمك) 1990

باعث كاهش ي خارج هايكمكو اثر منفي بر مخارج مصرفي و استقراض دولت داشته، همچنين 

   .نشده استدريافتي دولت  درآمدهاي

 رفتار مالي دولت در كشور بر هاي خارجياي اثرات كمك، در مقاله)Rahman ,2005(رحمان  

و به  بررسي كرده، )1970-2001(النكا را با استفاده از روش خودهمبستگي برداري در دوره سري

هاي خارجي در بلندمدت باعث تشويق درآمدهاي مالياتي دولت شده و اين نتيجه رسيده كه كمك

  . مخارج جاري دولت را افزايش داده است

هاي اي اثرات كمك، در مقاله(Mc Gillivray & Ouattara, 2005)گيليوري و اواتارا مك 

به اين اند و ، بررسي كرده)1975-1999(خارجي بر رفتار مالي دولت در ساحل عاج را در دوره 

هاي خارجي در ساحل عاج به بدهي هاي قبلي تخصيص اند كه بخش زيادي از كمكنتيجه رسيده

هاي خارجي با درآمدهاي دولت يافته و بخش كمي از آن صرف مخارج دولت شده، همچنين كمك

  . در اين كشور رابطه منفي داشته است

هاي اي اثرات كمك، در مقاله)Franco-Rodriguez et al., 1998(فرانكو رودريگز و همكاران  

نتايج اين . اند، بررسي كرده)1965-1995(خارجي را بر رفتار مالي دولت در پاكستان در دوره 

هاي خارجي اثر مثبت بر مخارج مصرفي دولت و اثر نسبتاً تحقيق بيانگر اين واقعيت است كه كمك

هاي خارجي و درآمدهاي مالياتي كمك اي دولت داشته، همچنين رابطه بينكمي بر مخارج سرمايه

  .دولت منفي بوده و بر استقراض دولت اثر مثبت داشته است

رفتار مالي دولت دركشورهاي با  برخارجي  هايكمك اثراتاي در مقاله، )Otim,1996( اوتيم 

سه را با استفاده از روش حداقل مربعات ) پاكستان، هند، سريالنكا( درآمد پايين در جنوب آسيا

)3(اي غير خطيمرحله SLSN  بيانگر اين است  نتايج، بررسي نموده كه )1977- 1990(در دوره

گذاري دولت تأثير مثبت داشته هاي خارجي بر مخارج مصرفي و سرمايههاي بالعوض و وامكه كمك

  .دهدمييش افزا را وضع ماليات براي تالشي خارجي هاهاي بالعوض و وامهمچنين كمك است؛

هاي خارجي بر رفتار مالي اي اثرات كمكدر مقاله ،(khan & Hsiao, 1992)خان و هسيائو 
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. انددر جنوب و جنوب شرق آسيا را مورد بررسي قرار داده 1دولت در كشورهاي كمتر توسعه يافته
مخارج مصرفي و هاي خارجي بر هاي بالعوض و وامنتايج عمده اين تحقيق بيانگر اين بود كه كمك

هاي مالياتي دولت هاي بالعوض خارجي درآمداي دولت تأثير مثبت داشته، همچنين كمكسرمايه
  .هاي مالياتي دولت شده استهاي خارجي باعث افزايش درآمددهد، در حالي كه وامرا كاهش مي

خارجي با دهي ها و واماي رابطه بين كمك، درمقاله)Gang & Khan ,1992(گانگ و خان 
. اند، مورد بررسي قرار داده)1961-1984(را در دوره  هند گذاري دولتي در اقتصادماليات و سرمايه

دولتي را افزايش داده، اما موجب كاهش  هاي خارجي، سرمايه گذارينتايج بيانگر اين است كه وام
  . ها و استقراض دولت شده استماليات

رفتار  برخارجي  هايكمك تأثيربه بررسي اي در مقاله ،(Mosely et al., 1987)و همكاران  موسلي
خارجي  هايكارگيري سهم زيادي ازكمكه نتايج اين مقاله بيانگر اين است كه ب. مالي دولت پرداخته اند

هاي در حال توسعه، صرفاً يك نتيجه كوتاه مدت را براي در مخارج جاري دولت در بعضي از كشور
  .د اقتصادي به همراه داشته استيك وضعيت ب

در يازده كشور آفريقايي در  دولتاي رفتار مالي در مقاله، براي اولين بار (Heller, 1975)ر هل
بيانگر اين است نتايج  كهرا با استفاده از روش سيستم معادالت همزمان بررسي نموده  حال توسعه

هاي بالعوض ها و استقراض شده و كمكهاي خارجي به طور همزمان موجب كاهش مالياتكه وام
گيري به هاي خارجي نوعي جهتگيري به سمت مخارج مصرفي و وامخارجي داراي نوعي جهت

  .گذاري دولت داشته اندسمت مخارج سرمايه
و افشاري ) 1378(، مهرآرا )1376(تحقيقات انجام شده داخلي نظير مطالعات تهرانچيان 

اند كه اي خارجي بر متغيرهاي كالن و رشد اقتصادي پرداختهه، بيشتر به نقش بدهي)1380(
  .انداي بر رفتار مالي دولت نپرداختههاي توسعههيچيك به نقش كمك

  

 الگوي رفتار مالي -3

مطرح شده كه مربوط به تصميم گيري دولت براي  ،الگوي رفتار مالي براي اولين بار توسط هلر
مخارج دولت و بر اساس تابع مطلوبيت مقيد دولت بنا توزيع درآمدهاي دولت بين طبقات مختلف 

نهاده شده است و بر اين اصل استوار است كه دولت مطلوبيت خود را با توجه به محدوديت بودجه 
دهد تا با افزايش درآمدها و الگوي رفتار مالي به دولت اجازه مي). Heller, 1975(كند حداكثر مي

مانند  شود دولتدر اين الگو، فرض مي .ادي را افزايش دهدتخصيص آن به مخارج خود، رشد اقتص
بنابراين، تابع . است تفاوتي خوش رفتار و همگنداراي نقشه بي و 2كندرفتار مي يك شخص انفرادي

                                                                                                                   
1. Less Development Countries 

اعم از نمايندگان، رئيس جمهور، معاونان و غيره در قالب يك شخصيت واحد ) حاكميت(گيرندگان دولت تصميم .2

  .كنندبه نام دولت، مطلوبيت خود را حداكثر مي
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  :شودمطلوبيت دولت به صورت زير در نظرگرفته مي

),,,,( iiiiii BORRODAGREVCUEXCAEXFU =            )1 (  

 هايدرآمد iGREV،مخارج مصرفي دولت iCUEXاي دولت،مخارج سرمايه iCAEXكه در آن

 .ام است -i دولت استقراض iBORRاي وهاي رسمي توسعهخالص كمك iODAدريافتي دولت، 

  : 1شودزير در نظر گرفته مي درجه دوم به پيروي از الگوي اواتارا، تابع مطلوبيت دولت به صورت فرم

 )2(   
2*4

2*32*22*1
0

)(
2

)(
2

)(
2

)(
2

ii

iiiiiii

BORRBORR
a

GREVGREV
a

CUEXCUEX
a

CAEXCAEX
a

aU

−−

−−−−−−=
   

 ,2,.4,3و  است متغيرهاي ستاره دار نشان دهنده اهداف تعيين شده دولت به صورت درونزاكه در آن، 

1 ∀i =  ،ai > 0 دولتي از  گيرندگاناگر تصميم. بيان كننده وزن هر كدام از متغيرهاي تابع مطلوبيت است

دهند، منحرف شوند، به صورت زيان در تابع كه براي متغيرهاي تصميمي قرار مي 2اياهداف ساالنه

دولت ترين شكل محدوديت بودجه ساده. شودشود و از مقدار مطلوبيت دولت كم ميمطلوبيت بيان مي

  :اين است كه فرض شود مخارج دولت با كل درآمدهاي دولت برابر است، يعني 

)3(           iiiii BORRODAGREVCUEXCAEX ++=+ 

  :شودبه صورت زير تشكيل مي FOC)(تابع الگرانژ      

)4   (

][)(
2

)(
2

)(
2

)(
2

2*4

2*32*22*1
0

BORRODAGREVCUEXCAEXBORRBORR

GREVGREVCUEXCUEXCAEXCAEXL

−−−++−−

−−−−−−=

λ
α
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α

   

 خالصه، معادالت فرم نيمه)F.O.C(هاي مرتبه اول با حل شرط. ضريب الگرانژ است λكه در آن، 

  :آيندزير به دست مي 3شده

)5(      ][ ***
2

*
1 CUEXGREVBORRODACAEXCAEX −+++= δδ  

                                                                                                                   
تابع مطلوبيت  ،)2010(و ماچادو ) 1996(، اوتيم )1994(، وايت )1975(هلر تعدادي از تحقيقات  از قبيل  .1

  :ف كرده  انددولت را به صورت زير تعري

2*10*
9

2*8*
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 ندمتغييرهاي كه به صورت ستاره دار نشان داده شده  2

3 Semi- Reduced Form 
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][ ***
4

*
3 CAEXGREVBORRODACUEXCUEX −+++= δδ        )6 (  

][ ***
6

*
5 CUEXCAEXBORRODAGREVGREV −−+−= δδ

          
 )7 (  

)8(        ][ ***
8

*
7 CUEXCAEXGREVODABORRBORR −−+−= δδ  

اي كه مسأله .هستند) 4,3,2,1=i(، iαتركيب هايي از  jδ)j=2,1,...,8(در معادالت فوق 

هاي واكنش مالي با آن مواجه اند، مربوط به برآورد متغيرهاي هدف به دست آمده در الگو اغلب الگو

متغيرهاي ، رفتار برنامه ريزي سياستگذاران تعدادي از كشورهاي در حال توسعه اساسبر. است

 صورته ب اي، مخارج مصرفي، درآمدها و استقراض دولت،، به ترتيب در قالب مخارج سرمايههدف

  (Ouattara, 2006):  شوندتعريف ميزير  روابط

 )9(                   iiCi ODADESEGDPCAEX i 3210
* γγγγ +++=  

)10 (                    iiici ODADESEGDPCUEX 310
* ηηη +++=  

توليد  icGDPو  1خدمات بدهي iDESEاي،هاي رسمي توسعهكمكtiODAكه در آنها 

همچنين تابع هدف براي درآمدهاي دولت نيز به صورت . ناخالص داخلي سرانه به قيمت بازار است

 :شودزير تعريف مي

 )11(                 iiici IMPREXPRGDPGREV 3210
* µµµµ +++= 

، iIMPR و ، صادرات كاالها و خدماتiEXPR. شودمانند باال تعريف مي icGDPكه در آن،

منظوركردن واردات و صادرات كاالها و خدمات در برآورد متغير هدف . واردات كاال و خدمات است

دولت، بر اين اساس است كه تعدادي از كشورهاي در حال توسعه از صادرات و واردات هاي درآمد

نيز به  استقراض دولتتابع هدف  ).Ouattara, 2006( 2آورندكاالها و خدمات، درآمد به دست مي

  : 3شودصورت رابطه زير تعريف مي

)12(                            iici ODAGDPBORR 210
* εεε ++=  

توان رابطه مكمل يا در اين معادله، مي. شوندمانند باال تعريف مي tiODAو icGDPكه در آن،

با جايگذاري روابط . هاي رسمي توسعه اي و استقراض  دولت را بررسي كردجانشين بودن كمك

                                                                                                                   
  هاي بازپرداخت شدهاصل و فرع وام .1

    .اين درآمدها شامل وضع عوارض بر روي صادرات و وضع تعرفه بر روي واردات است .2

 ،)1996( اوتيم، ) 1991( گانگ و خان ،)1987( و همكاران  موسلي، )1975(بعضي از مطالعات ديگر نظير هلر .3

  .اندر نظر گرفتهمقدار بهينه استقراض را صفر د
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ت فرم خالصه شده نهايي ، معادال)8(تا ) 5(، در معادالت فرم نيمه خالصه شده )12(تا ) 9(هدف 

  :آيندبه صورت زير به دست مي

)13(  itiititititcitit eIMPREXPRODADESEGDPCAEX 11543210 +++++++= υωωωωωω  

itiititititticit eIMPREXPRODADESEGDPCUEX 22543210 +++++++= υψψψψψψ
   

 )14(  

)15( tiiititititcitit eIMPREXPRODADESEGDPGREV 33543210 +++++++= υππππππ 

)16(      tiiititititcitit eIMPREXPRODADESEGDPBORR 44543210 +++++++= υρρρρρρ  

تا  13و ضرايب متغيرهاي هدف و معادالت  iαها ، براساسωها،  ψها،πها و ρكه در آن، 

. معادالت فرم خالصه شده هستند و متغيرهاي توضيحي در هر چهار معادله يكسان است 16

به صورت كه معادله رگرسيون آن   1هاي تابلوييبنابراين، هر معادله به صورت مجزا به روش داده

  :شوندزير است، برآورد مي

                                                                                                                   
0Hفرضيه Fدر آزمون. قبل از برآورد الگو بايد آزمون هاي مربوط به انتخاب روش برآورد صورت گيرد .1

) هاي تابلوييروش داده(ناهمگني عرض از مبدأ  1Hدر مقابل فرضيه ) روش تركيبي(يكسان بودن عرض از مبدأ 

در محاسبه شده بزرگتر از مقدار بحراني آن باشد، بيانگر رد همگني و وجود ناهمگني  Fچنانچه . گيردقرار مي

آماره ). Baltagi, 2005(شود هاي تابلويي براي برآورد مدل استفاده ميبين كشورها است و از روش داده

leamerF شودبه صورت زير محاسبه مي:  

)](),1[(~
)/()1(

)1/()(

2

22

KNNTNF
KNNTR

NRR
F

FE

POOLEDFE
leamer −−−

−−−

−−
=  

2 كه در آن
FE

R  2ضريب تعيين اثرات ثابت و
POOLED

R از آزمون هاسمن. ضريب تعيين كل يا تركيبي است 

 kبا درجه آزادي2χ، داراي توزيعH)(شود كه آماره آنبراي انتخاب روش اثرات ثابت يا تصادفي استفاده مي

  :شوداست و به صورت زير تعريف مي

)(
2

Kχ ~qqqNH ˆ)ˆr(âvˆ 1' −= )(

^^^

GLSREFEq ββ −=   

)()()( )(

^^^^^

GLSREFE VarqVarqVar β−=  

FEبه طوري كه  

^
β هاي روش اثرات ثابت و  معرف تخمين زننده)(

^

GLSREβ  نشان دهنده تخمين

در صورتي كه فرضيه. استتعداد مشاهدات   Nهاي روش اثرات تصادفي است و زننده
0H پذيرفته شود، روش

شود؛ در غير تر و كاراتر انتخاب مي شود و به عنوان روش مناسب اثرات تصادفي به روش اثرات ثابت ترجيح داده مي

  . استاين صورت، روش اثرات ثابت كارا 
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)17(  

i بر بعد مقطعي داللت دارد و ،tدهد ، بعد زمان را نشان مي.itY ، 1(ماتريسي در ابعاد*NT( ،

itX ماتريسي در ابعاد ،)K  *NT  ( وβ،  1نيز، برداري به بعد *K است ،)2001، 1گرين.(  

  

  هاابزار گردآوري داده -5

اي، صادرات و واردات كاالها و خدمات، هاي رسمي توسعههاي مربوط به كمكدر اين تحقيق، داده

دولت، از توليد ناخالص داخلي سرانه به قيمت بازار، خدمات بدهي، مخارج مصرفي، درآمدهاي 

اي دولت از هاي مخارج سرمايه، دادهWDI, 2010(2(آمارهاي منتشر شده در سايت بانك جهاني 

هاي مربوط به و داده 3پايگاه اطالعاتي توسعه همه جانبه بانك جهانيآمارهاي منتشر شده در سايت 

همه . استقراض دولت از باقيمانده محدوديت بودجه در مدل مورد استفاده بدست آمده است

ها به قيمت جاري و تمام دادهتوليد ناخالص داخلي به قيمت بازار و  متغيرها به صورت درصدي از

و جنوب و  4كل نمونه شامل كشورهايي از دو منطقه جنوب و غرب. بر حسب ميليون دالر هستند

  . 6، انتخاب شده است5جنوب شرق آسيا

  

  برآورد الگو و تحليل نتايج تجربي -6

. متغيرهاي توضيحي در هر چهار معادله يكسان است 16تا  13فرم خالصه شده  در معادالت

 Fبر اساس مقادير آماره  .شودهاي تابلويي برآورد ميبنابراين هر معادله به صورت مجزا به روش داده

اي دولت با استفاده از روش اثرات ، معادله مربوط به مخارج سرمايه)1(در جدول   Hهاسمن و

  .است آورد شدهتصادفي بر

  

                                                                                                                   
1. Green 

2.World Development Indicators  

3.World  Bank Global Development Network Growth Data base 

  .ايران، تركيه، پاكستان، اردن، عمان، سوريه، هند و يمن. 4

  .اندونزي، مالزي، تايلند، فيليپين، بنگالدش، سري النكا، نپال و ويتنام. 5

 ايهكشورهاي عربستان، بحرين، كويت، امارات، قطر، سنگاپور، برونئي، الئوس و ميانمار، به علت گزارش نشدن داده. 6

مربوط به بعضي از متغيرهاي مدل، از قبيل متغير خدمات بدهي، مخارج سرمايه گذاري دولت و يا درآمدهاي 

  .دولت، از نمونه حذف شدند

ititit eXY ++= βα
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  ، به روش اثرات تصادفي)1990- 2009(برآورد مخارج سرمايه گذاري دولت در دوره . 1جدول 

  متغيرهاي مستقل  ضرائب متغيرهاي الگو  برآورد ضرايب  انحراف معيار  tآماره  .

68/0  39/1  17/1  62/1    CONS  

000/0  98/3  0004/0  001/0  
1ω  cGDP  

04/0  08/2  09/0  19/0  
2ω  DESE  

08/0  71/1  10/0  17/0  
3ω  ODA 

11/0  59/1-  04/0  06/0-  
4ω  EXPR 

001/0  27/3  04/0  12/0  
5ω  IMPR 

  ليمرFآماره

  مقدار احتمال

36/52  

000/0  

  آماره هاسمن

  مقدار احتمال

97/9  

08/0  

  هاي تحقيقيافته: منبع

  

-بر مخارج سرمايه ايهاي رسمي توسعهكمكبر اساس نتايج گزارش شده در اين جدول، اثرات 

و ضريب برآوردي آن دار است  درصد اهميت، معني 10اي دولت، مثبت و از لحاظ آماري در سطح 

اين نتايج منطبق با نتايج تحقيقات هلر، خان و هسائو، فرانكو رودريگز و . درصد است17/0برابر 

  1.همكاران ، اواتارا و ماچادو، است

اي دولت شده كه بيانگر اين است كه همچنين واردات كاالها و خدمات باعث افزايش مخارج سرمايه

ضريب توليد . باشداي دولتي ميورهاي در حال توسعه، كاالهاي سرمايهبخشي از كاالهاي وارداتي در كش

دار است؛ يعني با افزايش  ناخالص داخلي  نيز مثبت و از لحاظ آماري در سطح يك درصد اهميت معني

  H هاسمن و Fاي دولت نيز افزايش يافته و بر اساس مقادير آماره توليد ناخالص داخلي، مخارج سرمايه

  .، معادله مربوط مخارج مصرفي دولت با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شده است)2(در جدول 

  

                                                                                                                   
  .اندمطالعات فوق، در مروري بر مطالعات پيشين مقاله، معرفي شده. 1

0ω



  سيد كميل طيبي و حجت ايزدخواستيدكترصادق بختياري، دكتر../ .هاي رسمي اثرات كمك

 

34

  ، به روش اثرات ثابت)1990-2009(برآورد مخارج مصرفي دولت در دوره . 2جدول

Prob آمارهt  متغيرهاي مستقل  ضرائب متغيرهاي الگو  برآورد ضرايب  انحراف معيار  

000/0  34/16  69/0  35/11    
CONS 

13/0  51/1-  0002/0  003/0 -  
1ψ  cGDP  

67/0  42/0  05/0  02/0  
2ψ  DESE 

28/0  08/1  06/0  06/0    
ODA 

006/0  76/2-  02/0  06/0-  
4ψ  EXPR 

000/0  48/3  690/0  07/0  
5ψ  IMPR 

  ليمرFآماره

  مقدار احتمال

76/35  

000/0  

  آماره هاسمن

  مقدار احتمال

67/59  

000/0  

  هاي تحقيقيافته: منبع
  

بر مخارج مصرفي دولت  ايهاي رسمي توسعهكمكبر اساس نتايج گزارش شده در اين جدول، 
دركشورهاي  ايهاي رسمي توسعهكمكبنابراين فرضيه وايت در مورد اينكه . تأثيرگذار نبوده است

همچنين . شوداي، رد ميگردد تا مخارج سرمايهدريافت كننده، صرف مخارج مصرفي دولت مي
مخارج مصرفي دولت  واردات كاالها و خدمات باعث افزايش و صاردات كاالها و خدمات باعث كاهش

شده و بنابراين، بخشي از كاالهاي وارداتي در كشورهاي در حال توسعه كاالهاي مصرفي دولتي 
، معادله مربوط درآمدهاي دولت با استفاده )3(در جدول H هاسمن و Fبر اساس مقادير آماره . است

  .از روش اثرات تصادفي برآورد شده است
  

  ، به روش اثرات تصادفي)1990-2009(در دوره برآورد درآمدهاي دولت . 3جدول 
prob  آمارهz  متغيرهاي مستقل  متغيرهاي الگو ضرايب  برآورد ضرايب  انحراف معيار  

14/0  34/11  55/1  59/17  
0π  CONS  

04/0  48/1  0003/0  0005/0  1π  cGDP  

63/0  48/0  081/0  03/0  
2π  DESE  

108/0  61/1-  09/0  15/0-  
3π  ODA 

008/0  65/2-  03/0  09/0-  
4π  EXPR 

006/0  76/2  03/0  09/0  5π  IMPR 

  ليمرFآماره

  مقدار احتمال

15/45  

000/0  

  آماره هاسمن

  مقدار احتمال

85/9  

08/0  

  هاي تحقيقيافته: منبع

0ψ

3ψ
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 اي بر درآمدهاي مالياتيهاي رسمي توسعهكمكبر اساس نتايج گزارش شده در اين جدول، 

و  اواتارا ) 2011( هاي كليست و مورسيبررسي اين نتيجه مطابق با نتايج. تأثيرگذار نبوده است

نتايج بيانگر اين است كه دولت در كشورهاي مورد بررسي از واردات كاالها همچنين . ، است)2006(

هاي گمركي باشد كه بر واردات تواند به خاطر تعرفهو خدمات نيز درآمد كسب كرده است و اين مي

، معادله مربوط به استقراض دولت 4در جدول   H هاسمن و Fبر اساس مقادير آماره . شودوضع مي

  . با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شده است

  

  ، به روش ثرات ثابت)1990-2009(برآورد استقراض دولت در دوره . 4جدول 

prob  آمارهt  متغيرهاي مستقل  ضرائب متغيرهاي الگو  برآورد ضرايب  انحراف معيار  

000/0  27/5-  13/1  96/5-  
0ρ  CONS  

001/0  21/3  0004/0  001/0  1ρ  
cGDP  

02/0  43/2  09/0  21/0  2ρ  DESE  

000/0  21/6-  10/0  61/0-  3ρ  ODA 

26/0  13/1-  03/0  04/0-  4ρ  EXPR 

000/0  38/3  03/0  12/0  5ρ  IMPR 

  ليمرFآماره

  مقدار احتمال

84/39  

000/0  

  آماره هاسمن

  مقدار احتمال

02/17  

004/0  

 هاي تحقيقيافته: منبع

 

بر استقراض دولت  ايرسمي توسعههاي كمكبر اساس نتايج گزارش شده در اين جدول، اثرات 

درصد  - 61/0دار است و برآورد ضريب آن برابر  درصد اهميت معني 5منفي و از لحاظ آماري در سطح 

ي امتيازي دارند، يعني با نرخ بهره كمتر از نرخ بهره اغلب جنبه ايهاي رسمي توسعهكمكچون . است

قابليت جايگزيني با استقراض دولت را  اند،مدت دريافت شدهشوند و يا اينكه با اقساط بلند بازار عرضه مي

 ،)2005(گيليوري و اواتارا ، مك)2006(، اواتارا )2010(اين نتايج منطبق با نتايج مطالعات ماچادو . دارند

همچنين نتايج بيانگر اين است كه خدمات . است ،)1975( هلر و) 1998(فرانكو رودريگز و همكاران 

هاي ها براي بازپرداخت اصل و فرع بدهيايش استقراض دولت شده است؛ يعني دولتبدهي باعث افز

 .اندقبلي، استقراض خود را افزايش داده
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 نتيجه گيري و پيشنهادات - 7

رفتار مالي دولت دركشورهاي منتخب در حال بر  ايهاي رسمي توسعهكمكدر اين مقاله، اثرات 

، برآورد و نتايج به دست آمده )1990-2009(هاي تابلويي در دوره به روش داده توسعه آسيايي

بر مخارج  ايهاي رسمي توسعهكمكدار  تجزيه و تحليل شده كه بيانگر اثرات مثبت و معني

همچنين . اي دولت و عدم تأثيرگذاري بر مخارج مصرفي دولت و درآمدهاي دولت بوده استسرمايه

هاي كمكبر استقراض دولت بوده و  ايهاي رسمي توسعهكمكار دنتايج بيانگر اثر منفي و معني

هاي رسمي جايگزين استقراض دولت شده و اين، به دليل امتيازي بودن كمك ايرسمي توسعه

   .اي استتوسعه

اي، همچنين نتايج بيانگر اين است كه واردات كاالها و خدمات باعث افزايش مخارج سرمايه

دهد بخشي از واردات كاالها و خدمات، دولت شده كه نشان ميمخارج مصرفي و درآمدهاي 

دولت نيز از واردات كاالها و خدمات . اي دولتي استكاالهاي مصرفي و بخشي كاالهاي سرمايه

هاي گمركي باشد كه بر واردات كاالها و خدمات تواند به خاطر تعرفهدرآمد كسب كرده است كه مي

ها براي عث افزايش استقراض دولت شده است؛ يعني دولتخدمات بدهي نيز با. شودوضع مي

  .اندهاي قبلي، استقراض خود را از منابع ديگر افزايش دادهبازپرداخت اصل و فرع بدهي

اي توسط دولت پرداخته هاي رسمي توسعهكمكبه نحوه به كارگيري اگرچه در اين تحقيق 

محيط ، دولت ايهاي توسعهو استراتژي هاسياستاي، هاي رسمي توسعهشده، اما عالوه بر كمك

ي اقتصادي نيز بر رشد و توسعه ميزان انحرافات قيمتي ، مديريت بدهي خارجي وگذاريسرمايه

  . كشورها موثر است؛ اما تحقيقات جداگانه بايد در اين زمينه صورت گيرد

هاي باالسري  اجراي پروژهحال توسعه و ايران، اين است كه با پيشنهاد سياستي براي كشورهاي در

سود آور  اي در فعاليت هايهاي رسمي توسعهاجتماعي و اقتصادي، شرايط الزم براي به كارگيري كمك

هاي در غير اين صورت، ممكن است كمك. را فراهم كنند تا منجر به رشد و توسعه اقتصادي شود

ي لوكس و مصرفي شوند و اي صرف مخارج نظامي غير ضروري و يا واردات كاالهارسمي توسعه

  .گيرنده و تأخير در فرايند توسعه اقتصادي آنها شودهاي وامباعث بدهكار شدن كشور
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  و مĤخذمنابع 

حال توسعه؛ هاي اقتصاد كالن و استقراض خارجي دركشورهاي در سياست) 1380(افشاري زهرا 

  . ، چاپ اول)س(دانشگاه الزهرا : تهران

دانشكده امور : اله عالء؛ تهران توسعه اقتصادي در جهان سوم؛ ترجمه عين) 1383(تودارو، مايكل 

  .اقتصادي، چاپ اول

با (تأثير بدهي خارجي بر رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه ) 1376(تهرانچيان، امير منصور 

  . ؛ پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه مازندران)تأكيد بر ايران

موسسه تحقيقات پولي و بانكي، : هي هاي خارجي در اقتصاد ايران؛ تهرانبد) 1378(مهرآرا، محسن 
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