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چکیده
استقراض خارجی در سالهای اخیر ،نه تنها برای کشورهای در حالتوسعه ،بلکه برای کشورهای توسعهیافته
نیز به مشکلی مهم تبدیل شده است .در بسیاری از کشورها ،بحران جهانی و سیاستهای پولی و مالی انبساطی
منجر به افزایش سریع استقراضهای خارجی شده است .در مطالعه حاضر ،تأثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی
ایران طی سالهای  0891 -3102با استفاده از رویکرد همانباشتگی مبتنی بر مدل خود توضیح با وقفههای
گسترده ( ،)ARDL to cointegrationمورد بررسی قرار گرفته است .در این راستا ،توجه ویژهای به نقش
سیاست کالن اقتصادی در استفاده از منابع خارجی شده است؛ همچنین ،اجزای بدهی خارجی با توجه به
میزان بدهی خارجی چندجانبه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .نتایج بهدست آمده نشانگر ،تأثیر منفی
بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران میباشد؛ ولی میتوان با استفاده از سیاستهای مناسب اقتصادی این اثر
منفی را کاهش داد و یا حتی معکوس کرد .یافتههای دیگر تحقیق حاکی از آن است که ،استفاده بیشتر از
بدهیهای خارجی دوجانبه اثری منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.
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 .1مقدمه
کمبود سرمایه و منابع داخلی دولتها را مجـبور میکند بهدنبال مـنابعی باشند تا به کمک آن به
سرمایهگذاری و رشد اقتصادی شتاب بخشند؛ یکی از مهمترین راههای تأمین این سرمایه استقراض
خارجی است .کشورهای در حال توسعه معموالً با محدودیت منابع و درآمد مواجه هستند ،از اینرو برای
جبران کسری بودجه به منابع خارجی متکی میشوند .البته وجود سرمایه به تنهایی برای توسعه اقتصادی
کافی نبوده و استفاده بهینه از سرمایه استقراض شده و دستیابی به توسعه اقتصادی نیازمند مدیریت
کارآمد در سطح کالن اقتصادی میباشد .2در این مسیر فقط کشورهایی با برنامه توسعهی مشخص و
منظم میتوانند حداکثر استفاده را از این منابع داشته باشند.
اسـتقراض خارجی از راههای انباشـت سـرمایه ،توسـعه زیرساختها و توسعه منابع انسانی به رشد
اقتصـادی این کشورها کمک میکند .1از آنجاییکه ،پساندازهای داخلی پاسخگوی نیاز سرمایهگذاری
در کشـورهای کمتر توسـعهیافته نبوده و درآمدهای صـادراتی این کشورها نیز برای تأمین منابع مالی
واردات کاالهای مورد نیاز ناکافی است .بهمنظور جبران این شکاف ،کشورهای کمتر توسعهیافته اقدام
بـه اســـتقراض از منابع خارجی میکنند .اگر این اعتبارات صـــرف ســـرمایهگذاری شـــوند ،افزایش
سـرمایهگذاریهایی که از این کانال تأمین مالی میشوند ،میتواند رشد اقتصادی کشور گیرنده وام را
افزایش دهد .کارشــناســان بر این عقیدهاند ،اگر کشــوری اعتبارات اســتقرا ــی خود را در راســتای
ســرمایهگذاریهای مولد اســتفاده کند و از ابات اقتصــادی برخوردار باشــد ،نه تنها میتواند به رشــد
اقتصـــادی خود شـــتاب بخشـــد بلکه توانایی مدیریت و بازپرداخت بدهیهای خود را در آینده خواهد
داشت.
بسیاری از کشورهای در حال توسعه به میزان قابل توجهی از استقراض خارجی استفاده میکنند.
نگرانی عمده در این زمینه این است که حجم باالی استقراض ،رشد اقتصادی را کند میکند و میزان
قابل توجهی از منابع مالی در دورههای آتی صرف بازپرداخت اصل و فرع این استقراضها میشود.
فر یه انباشت بدهی 3رایجترین استدالل در راستای تأیید رابطهی منفی بین استقراض خارجی و رشد
اقتصادی است .بر اساس این فر یه ،زمانی که حجم استفاده از استقراضهای خارجی باال میرود،
سرمایهگذاران پیشبینی میکنند که در آینده ،دولت برای بازپرداخت بدهیهای خارجی خود نرخهای
مالیاتی باالتری را و ع خواهد کرد .این انتظارات موجب کاهش سرمایهگذاری و به تبع آن کاهش رشد
اقتصادی خواهد شد .اقتصاددانان معتقدند سوءمدیریت اقتصادی نه تنها باعث رشد اقتصادی آهسته
است ،بلکه دلیل بدهکاری شدید برخی کشورهای در حالتوسعه نیز میباشد .بنابراین ،تا زمانی که رشد

1. Agénor and Montiel
2. Ramzan and Ahmad
3. Debt overhang hypothesis
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آهسته اقتصادی به باال بودن بدهیهای خارجی نسبت داده میشود؛ ریشه بحران بدهیها را میتوان
در سیاستگذاریهای عیف و سوءمدیریت اقتصادی جستوجو کرد.
کشور ایران نیز در مقاطع مختلف ز مانی دست به استفاده از منابع خارجی ،جهت تأمین هزینهها و
طرحهای توسعهای خود زده است و بیشتر دولتها بدهی خارجی را برای دولتهای بعد از خود به ارث
گذاشتهاند .نخستین وام خارجی ایران مربوط به زمان ناصرالدین شاه (سال  2122شمسی) و به مبلغ
 055هزار لیره انگلیس بود که بهعنوان غرامت به شرکت تالبوت انگلیس داده شد ،این روند ادامه داشت
تا در سال  2301شمسی بدهی خارجی ایران به حدود  2/0میلیارد دالر برسد .بعد از انقالب نیز استقراض
خارجی ایران با نوساناتی همراه بوده و در سال  2331به باالترین میزان خود ( 19میلیارد دالر) رسید.
بنابر آمار بانک مرکزی ایران ،بدهی خارجی طی سالهای اخیر کاهش یافته و در سال  2391به
پایینترین میزان خود یعنی  2میلیارد دالر رسیده است.
کشورهای متعددی که از این روش برای تأمین مالی اقتصاد خود استفاده کرده بودند در بحران اخیر
(بحرانی که از سال  1553شروع شد) ،دچار مشکالت عدیدهای شدند و برخی همانند یونان تا مرحله
ورشکستگی اقتصادی نیز پیش رفتند .هر چند ایران در بحران بدهی اخیر دچار مشکل اساسی نشد ،اما
ممکن است عواملی همچون رکود اقتصاد جهانی و به تبع آن کاهش قیمت نفت اقتصاد ایران را دچار
مشکالت عدیدهای کند .بنابراین باید جنبههای مثبت و منفی استقراض خارجی بر رشد اقتصادی ایران
بررسی شود تا جایگاه ایران در صحنه بینالمللی بهواسطه استقراضهای خارجی خود متزلزل نشود .از
این رو ،تبیین رابطه بدهی خارجی و رشد اقتصادی میتواند در سیاستگذاری صحیح اقتصادی مفید
باشد .بنابراین ،روری است چنین مطالعهای صورت گیرد تا راه تصمیمگیری درست برای مسئوالن
اقتصادی کشور مشخص شود.
مطالعه حا ر دو تفاوت اصلی با سایر مطالعات انجام گرفته در این زمینه دارد .اول ،تأایر بدهی
خارجی بر رشد اقتصادی ایران با درنظر گرفتن سیاستهای کالن اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته
است؛ دوم ،تفکیک بدهیهای خارجی به بدهیهای چندجانبه و دوجانبه و بررسی اارات آنها بر رشد
اقتصادی ایران .بهعبارت دیگر ،تمرکز این مطالعه بر موارد زیر میباشد:
 رابطه بدهی خارجی کل با رشد اقتصادی؛
 حساسیت این رابطه نسبت به شرایط سیاستهای کالن اقتصادی؛
 نقش ترکیبی بدهیها با توجه به بدهیهای دوجانبه و چندجانبه ،در مسیر رشد اقتصادی.
این مقاله در  3بخش تنظیم شده است .بخش بعدی مبانی نظری تحقیق را ارائه میدهد ،در بخش
سوم پیشینه تحقیق ذکر شده است و در بخشهای چهارم و پنجم مدل تحقیق و روش اقتصادسنجی
آورده شده است .نهایتاً در بخشهای ششم و هفتم نتایج حاصل از این مطالعه جمعبندی شده است.
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 .2مبانی نظری
بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که سرمایه عاملی روری برای رشد اقتصادی است و مهم نیست
که این سرمایه از چه منبعی تأمین میشود .اما نگرانی عمده در این زمینه این است که میزان قابل
توجهی از منابع مالی دورههای آتی صرف بازپرداخت اصل و فرع این استقراضها شود؛ فلذا حجم باالی
استقراض میتواند سرعت رشد اقتصادی آینده را کاهش دهد .با این وجود ،در مورد تأایر نهایی استقراض
خارجی بر رشد اقتصادی اتفاقنظر بین اقتصاددانان وجود ندارد .در ادبیات موجود ،فر یههای متفاوتی
برای بیان نحوه تأایرگذاری استقراض خارجی بر رشد اقتصادی مطرح شده است؛ که از آن جمله میتوان
به فر یه انباشت بدهی ،فر یه محدودیت نقدینگی ،2فر یه اار مستقیم بدهی 1و فر یه شرایط
نااطمینانی 3اشاره نمود .بر اساس فر یه انباشت بدهی ،زمانی که حجم استفاده از استقراضهای خارجی
باال میرود ،سرمایهگذاران پیشبینی میکنند که در آینده دولت برای بازپرداخت بدهیهای خارجی خود
نرخهای مالیاتی باالتری را و ع خواهد کرد .این انتظارات موجب کاهش سرمایهگذاری و به تبع آن
کاهش رشد اقتصادی خواهد شد .4انباشت بدهی ،انگیزه سرمایهگذاری در فنآوریهای جدید و سرمایه
انسانی را کاهش داده و موجب عدم سرمایهگذاری دولت در فعالیتهایی همچون اصالحات ساختاری
و نظام مالی میشود .0فر یه محدودیت نقدینگی بیان میکند ،در کشورهایی که به شدت مقروض
هستند بازپرداخت بدهیها نیازمند مقدار زیادی اعتبار بوده و این امر سرمایهگذاری را با کمبود منابع
مواجه میکند (هافمن و ریزن .1)134 :2992 ،جهت بررسی این دو فر یه مطالعاتی صورت گرفته
است .تعدادی از این مطالعات فر یه انباشت بدهی را تأیید کرده 2و تعدادی دیگر فر یه محدودیت
نقدینگی را مورد تأیید قرار دادهاند.3
نااطمینانی عامل دیگری است که رابطه تنگاتنگی با شرایط استقراض دارد ،هر چه نااطمینانی بیشتر
باشد نرخ بهره وامها نیز بیشتر خواهد بود و موجب کاهش سرمایهگذاری خواهد شد .بر اساس فر یه
اار مستقیم بدهی ،حتی اگر بازپرداخت وامها سرمایهگذاری و پسانداز را کاهش ندهد ،احتمال دارد از
طریق کاهش بهرهوری ،رشد تولید را کندتر کند؛ بهطوریکه تأمین سرمایه از طریق استقراض خارجی،
انگیزه مسئوالن اقتصادی را جهت افزایش بهرهوری و استفاده بهینه از منابع کاهش میدهد .فر یههای
انباشت بدهی ،محدودیت نقدینگی و شرایط نااطمینانی بر تأایر منفی استقراض خارجی بر سطح سرمایه-
گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی تأکید میکنند؛ اما در طرف دیگر ،فر یه اار مستقیم بدهی
1. Liquidity Constraint Hypothesis
2. Direct Effect of Debt Hypothesis
3. Uncertainty
4. Krugman, Corden, Sachs and Froot
5. Sachs
6. Hofman and Reisen
7. Cordello et al., Faini and de-Melo and Fry
8. Hofman and Reisen, Cohen, Clements et al., Hansen and Presbitero
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تأایر منفی استقراض خارجی بر رشد اقتصادی را از طریق کاهش بهرهوری سرمایه بررسی کرده و
تو یح میدهد.
کوئن 2در مطالعه خود ،رابطه میزان اسمی سرمایهگذاری و استقراض را در قالب منحنی الفر
( )Laffer Curveبررسی کرده است .این منحنی بیان میکند با افزایش میزان استقراض و گذشتن از
سطح آستانهای ،بازده مورد انتظار و سرمایهگذاری کاهش مییابد.
به اعتقاد باتیز و همکاران 1میزان اارپذیری کشورها از بدهیهای خارجی ،به سیاست تجارت خارجی
آنها نیز بستگی دارد .اکثر کشورهای در حالتوسعه اجرای یکی از سه سیاست تجاری :درونگرا3
(جایگزینی واردات) ،استفاده از منابع طبیعی 4و توسعه صادارت صنعتی 0را پیگیری میکنند .سیاست
جایگزینی واردات بهمنظور تقویت تولید داخلی و کاهش واردات صورت میپذیرد .هدف نهایی از اجرای
این سیاست بهبود تراز حساب جاری با استفاده از کاهش واردات است .البته کشورهایی که با تقویت
تولید داخلی ،تالش برای تأمین کاالهای وارداتی از داخل را دارند اکثراً دچار عف عملکرد در حوزه
صادرات می شوند .در طرف دیگر کشورها با اجرای سیاست تجاری متکی بر صادارت منابع ،سعی بر
افزایش صادرات با استخراج و صادرات منابعی چون طال ،مس ،گاز طبیعی و نفت خام دارند .اما این امر
نمیتواند افزایش در صادارت کل را تضمین نماید؛ زیرا در اکثر موارد این سیاست موجب کاهش در
صادرات کاالها میشود .در نهایت سومین سیاست یعنی توسعه صادرات صنعتی بر اساس حمایت از
تولیدات صنعتی که قابلیت صادرات به سایر کشورها را دارد شکل میگیرد .با توجه به سیاستهای
تجاری ذکر شده ،در کشورهای استقراضکننده منابع ،فقط توسعه صادرات صنعتی قابلیت ایجاد منابع
درآمدی کافی جهت بازپرداخت بدهیها و بهره آنها را دارد.
برای مشخص شدن چگونگی تأایر بدهی خارجی بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی ،الزم است تا
درک بهتری از فر یه انباشت بدهی داشته باشیم .اقتصاددانانی که متمرکز بر مو وع بحران بدهی
هستند سعی دارند تا بفهمند مشکل عدم بازپرداخت بدهیها مشکل کمبود نقدینگی ( )Liquidityاست
یا ناتوانی ( .1)Solvencyبر اساس مطالعه آجیا 2مشکل نقدینگی یک مشکل کوتاهمدت میباشد که
کشورهای مقروض در بازپرداخت اقساط فعلی بدهیهایشان با آن روبهرو هستند .در طرف مقابل ناتوانی
مشکلی بلندمدت است ،که در این شرایط میزان بدهیهای کشور بیش از توانایی آن کشور میباشد.

1. Cohen
2. Batiz and et al.
3. Inward oriented
4. Natural resource oriented
5. Industrial export oriented
6. Agenor and montiel
7. Ajayi

104

بررسی رابطه بدهی خارجی و رشد اقتصادی ...

104
کلتزر 2معتقد است اکثر کشورهای در حال توسعه با مشکل ناتوانی مواجه هستند .به اعتقاد وی ارزش
داراییها و درآمدهای این کشورها به مراتب کمتر از میزان تعهدات و بدهیهایشان است.
بورنسزتین 1در بررسی نسبت سرمایهگذاری به  20 ،GDPکشور شدیداً مقروض به نتایج قابل
توجهی رسید؛ بهطوریکه این نسبت در دوره  14 ،2922-32درصد و در دوره زمانی 23 ،2931-32
درصد بوده است ،که کاهشی  1درصدی را در دوره دوم نشان میدهد .به اعتقاد بورنسزتین علت اصلی
این کاهش مربوط به بدهی خارجی این کشورها میباشد .این روند منفی به دنبال کاهش سرمایهگذاری
خارجی اتفاق افتاد .پس این فرض مطرح میشود که بدهی خارجی عاملی بازدارنده جهت سرمایهگذاری
است.
3
با توجه به مطالعه ساویدس  ،در صورتیکه کشوری در بازپرداخت بدهیهای خود دچار مشکل شود
این امر تأایر مستقیمی بر و عیت اقتصادی کشور دارد .این کشورها میتوانند تا حدی از درآمدهای
صادراتی خود جهت بازپرداخت بدهیهای آتی خود استفاده کنند .در این شرایط انباشت بدهی میتواند
اارات مشابهی با افزایش مالیات داشته باشد و مانع سرمایهگذاری داخلی شود .حتی در شرایطی که
تمامی بدهیها مربوط به بخش دولتی باشد ،انباشت بدهی تأایر منفی بر پسانداز و سرمایهگذاری بخش
خصوصی خواهد داشت .در طرف مقابل دولت با اتخاذ سیاستهای انبساطی تالش خواهد کرد تا
سرمایهگذاری داخلی و مصرف افزایش یابد تا به رشد اقتصادی کمک کند.
بورنسزتین در تالش برای توجیه اار بدهی خارجی بر سرمایهگذاری ،به دو اار «انباشت بدهی» و
«سهمیهبندی اعتباری» ( )Credit rationingاشاره میکند .به اعتقاد وی انباشت بدهی شرایطی است
که کشور بدهکار از پرداخت دیون خود عاجز بوده و منابع در دسترس کفاف بازپرداخت بدهیها را
نمیدهد و این کشور در مورد بازپرداخت بدهیها با طلبکاران وارد مذاکره میشود .این و عیت موجب
کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی خواهد شد و کار دولت را برای اتخاذ سیاستهای اقتصادی
کارآمد مشکل خواهد کرد .بورنسزتین معتقد است انباشت بدهی تأایر سوء بر سرمایه بخش خصوصی
خواهد داشت .به اعتقاد بورنسزتین بدهی خارجی از طریق اار سهمیهبندی اعتباری نیز سرمایهگذاری را
تحت تأایر قرار میدهد .در این شرایط کشورها به علت ناتوانی در بازپرداخت بدهیهای خود موفق به
دریافت وامهای جدید نمیشوند.
کالسنس و دیوان 4نیز تأایر بدهی خارجی بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی به دو بخش تقسیم
کردهاند .اول ،بازپرداخت بدهیها ممکن است ،منابع محدود کشورهای مقروض را بهجای صرف مخارج
عمومی و زیربنایی به خود اختصاص دهد .بهطور دقیقتر ،اار جانشینی موجب میشود تا منابعی که

1. Kletzer
2. Eduardo Borenszetin
3. Savvides
4. Classens and Diwan
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میتوانست موجب افزایش سرمایهگذاری بخش عمومی و خصوصی شود صرف بازپرداخت بدهیها
شود .دوم ،بدهی خارجی رشد اقتصادی را از کانال انباشت بدهی نیز تحت تأایر قرار داده و موجب
کاهش سرمایهگذاری میشود.
به اعتقاد آجیا 2زمانیکه کشورها ناتوان از بازپرداخت دیون و تعهدات خود میشوند ،این امر منجر
به کاهش سرمایهگذاری خواهد شد .وی توصیه میکند ،جهت ایجاد ابات در تولید و سرمایهگذاری در
زمان بازپرداخت بدهیها صادرات کشور افزایش یابد تا درآمد ناشی از آن به کمبود اعتبارات کمک کند.
بازپرداخت بدهیهای سنگین اکثر کشورها را با مشکل کسری بودجه مواجه میسازد ،که این امر به
نوبه خود منجر به مشکالت متعددی خواهد شد .اول اینکه ،بازپرداخت بدهیها باعث میشود تا دولتها
اقدام به افزایش مالیاتها جهت جبران کسری بودجه کنند و پیشبینی این مو وع موجب کاهش
سرمایهگذاری بخش خصوصی میشود؛ این همان و عیت انباشت بدهی میباشد .دوم ،از آنجاییکه
پرداخت بدهیها به وسیله ارزهای خارجی و اکثراً دالر صورت میپذیرد ،کشورها مجبور به تبدیل منابع
خود به ارزهای معتبر بینالمللی خواهند بود و گاهاً ناچار به استفاده از صندوق ذخیره ارزی میشوند؛ و
این مو وع به نوبه خود و عیت اقتصادی کشور را تحت تأایر قرار میدهد .سوم ،زمانیکه کشورهای
فقیر با بازپرداخت بدهیهای خود مواجه میشوند ،مجبور به کاهش هزینههای عمومی و سرمایهگذاری
میشوند .این همان اار جانشینی است که منابع را به جای انجام سرمایهگذاری به طرف بازپرداخت
بدهیها سوق میدهد.
در یک جمعبندی نهایی در مورد مو وع بدهی خارجی ،رشد اقتصادی و سرمایهگذاری میتوان به
مطالعه اوسی 1اشاره کرد؛ به نظر وی نسبت بدهی خارجی بر تولید ناخالص داخلی ( )GNPو نسبت
بازپرداخت بدهی به صادرات کاال و خدمات معیارهای خوبی جهت ارزیابی بار بدهی یک کشور میباشد
و به کمک آنها میتوان قضاوت بهتری در مورد و عیت انباشت بدهی یا اار جانشینی داشت.
از اینرو دو نظر غالب در مورد استفاده از بدهیهای خارجی وجود دارد؛ عدهای از اقتصاددانان
استفاده از بدهی خارجی را موتور رشد و توسعه اقتصادی و برخی بدهیهای خارجی را سدی بر سر راه
رشد اقتصادی میدانند .با توجه به نظریه اول ،استقراض خارجی میتواند محدودیتهای مربوط به
شکاف پسانداز ،شکاف ارزی و شکاف مالی دولت را بهوسیله تشکیل سرمایه برطرف و از این طریق
موجبات رشد اقتصادی را فراهم کند .3بر اساس نظریه دوم ،استفاده بیشتر از استقراض خارجی منجر به
افزایش نرخ بهره و در پی آن ،سرمایهگذاری بخش خصوصی کاهش مییابد؛ در نتیجه رشد اقتصادی
کمتر خواهد شد؛ زیرا در این شرایط افراد ارز خارجی بیشتری برای خرید داراییهای خارجی نیاز دارند
1. Ajiya
2. Osei

 .3طهرانچیان2322 ،
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که106این مو وع به افزایش ارزش پولهای دیگر نسبت به پول داخلی منجر میشود (افزایش نرخ ارز) و
در نتیجه ،کسری تجاری بیشتر شده ،که این مو وع نیز باعث کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.2
در اکثر مطالعات ،دو کانال برای اارگذاری منفی بار بدهی بر رشد در نظر گرفته شده است؛ اار
مستقیم (کاهش انگیزه جهت اصالحات ساختاری) و اار غیرمستقیم (از طریق اارات سرمایهگذاری).
بهطور کلی ،مطالعات تجربی در این زمینه را میتوان به دو گروه تقسیم کرد .گروه اول ،شامل
مطالعاتی است که تأایر بدهیهای خارجی بر رشد اقتصادی را منفی برآورد کردهاند؛ ولی گروه دوم ادعا
دارند بدهیهای خارجی تأایری مثبت بر رشد اقتصادی دارند .در مقابل گروه دیگری از مطالعات معتقدند
که سطح پایینی از استقراض تأایری مثبت و استقراض خارجی به میزان زیاد ،اار منفی بر رشد اقتصادی
دارد.
سیاستهای اقتصادی با ابات کمک خواهند کرد ،تا جریان سرمایه ،کارایی باالتری داشته و
بهصورت بهینه مورد استفاده قرار گیرد .برنساید و دالر 1555 ،2992( 1و  )1554بر رورت وجود
سیاستهای پولی ،مالی و تجاری مناسب جهت دستیابی به یک اقتصاد پایدار تأکید میکنند .به اعتقاد
ایشان ،ویژگیهای یک اقتصاد با سیاستگذاری مناسب ،نرخ تورم پایین ،ابات در تصمیمگیریها و باز
بودن اقتصاد میباشد .پیام اصلی مطالعات ذکر شده این است که ،منابع و اعتبارات خارجی تنها در
صورت وجود سیاست های اقتصادی مناسب به اقتصاد کمک خواهند کرد .با توجه به مطالعه فیشر3
( ،)2993سیاستهای کالن اقتصادی مناسب منجر به رشد اقتصادی خواهد شد .به اعتقاد ایشان ،نرخ
تورم باال ،کسری بودجه زیاد و نوسانات شدید نرخ ارز منجر به کاهش رشد اقتصادی خواهد شد .تورم
باال موجب نااطمینانی شده و انگیزه جهت سرمایهگذاری را کاهش میدهد .کسری بودجه نیز ،انباشت
سرمایه و بهرهوری را کاهش خواهد داد .از اینرو ،سیاستهای کالن اقتصادی نقش بهسزایی در نحوه
استفاده از منابع خارجی دارند.
همچنین باید به این نکته توجه کرد که ،استقراض خارجی بسته به انگیزه و شرایط اعطای آن
میتواند اارات متفاوتی داشته باشد .به عقیده تیرونه )1554( 4نتایج حاصل از مدلهایی که بهصورت
کلی در زمینه بدهی خارجی در نظر گرفته میشوند و تأایر تمامی اجزای بدهی خارجی را بر رشد یکسان
فرض میکنند ،میتوانند گمراهکننده باشند .در مطالعات رابطه بدهی-رشد ،بدهی خارجی را میتوان به

 .2موالیی و گلخندان2393 ،
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دو جزء بدهیهای خارجی چندجانبه 2و بدهیهای خارجی دوجانبه 1تقسیم کرد .3دلیل تفکیک بدهی
خارجی به دو جزء چندجانبه و دوجانبه در این است که ،در بدهیهای خارجی دوجانبه مسایل استراتژیک
و سیاسی اهمیت بیشتری دارند تا مسائل اقتصادی و نیازهای مالی یک کشور .از اینرو ،تأایر این نوع
استقراض بر رشد اقتصادی میتواند منفی باشد .در طرف مقابل ،بدهیهای خارجی چندجانبه میتوانند
محرکی برای رشد اقتصادی باشند ،چرا که بیشتر سیاستگذاریهای اقتصادی ،در اعطای این نوع
اعتبارت مورد توجه قرار میگیرد و معموالً در این نوع استقراضها نرخ بهره کمتری درنظر گرفته
میشود.
 .3پیشینه تحقیق
طهرانچیان ( )2321در مطالعهای تأایر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه را با
تأکید بر کشور ایران مورد بررسی قرار داد .در این پژوهش ،جهت بررسی تأایر بدهی خارجی بر رشد
اقتصادی کشورهای در حالتوسعه ،دو الگوی بین کشوری برای  30کشور منتخب ( )2930-93و الگوی
سری زمانی برای ایران ( ،)2309-21مورد مطالعه قرار گرفتهاند .نتایج حاصل ،بیانگر این مطلب است
که بدهی خارجی کشورهای در حالتوسعه ،با توجه به تأایر منفی که بر سرمایهگذاری ناخالص داخلی
آنان گذاشته ،رابطه منفی با رشد اقتصادی داشته است.
موالیی و گلخندان ( )2391با بکارگیری روش همانباشتگی یوهانسون-جوسلیوس و مدل تصحیح
خطای برداری ( )VECMبه بررسی تجربی رابطه بلندمدت و کوتاهمدت بین کسری بودجه و رشد
اقتصادی ایران (با در نظر گرفتن متغیر بدهی خارجی) طی سالهای  2309-95پرداختهاند .نتایج این
مطالعه نشان میدهند ،اار نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی بر رشد اقتصادی در بلندمدت
منفی و معنادار و در کوتاهمدت مثبت و معنادار است؛ بهگونهای که اار منفی بلندمدت بسیار بیشتر از اار
مثبت در کوتاهمدت است .همچنین ،در بلندمدت اار بدهیهای خارجی بر رشد اقتصادی منفی و معنادار
بوده ولی این متغیر در کوتاهمدت اار معناداری بر رشد اقتصادی ندارد.
به عقیده ایسترلی )1551( 4در کشورهای شدیداً بدهکار ،سیاستهای کالن اقتصادی اصلیترین
عامل حجم باالی بدهی این کشورهاست .فوسو )2999( 0در بررسی  30کشور افریقایی ،بر تأایر منفی
استقراض خارجی بر رشد اقتصادی این کشورها تأکید و علت این اار منفی را ،عملکرد عیف کشورهای
گیرنده اعتبار در زمینه سیاستگذاریهای اقتصادی بیان کرد.
1. Multilateral external debt
2. Bilateral external debt
 .3بر طبق تعاریف اقتصاد بینالملل ،بدهی خارجی چندجانبه به آن دسته از بدهیها اطالق میشود که از سازمانها و مؤسسات مالی بینالمللی مانند
بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول اخذ شوند؛ در طرف دیگر منبع بدهی خارجی دوجانبه کشورهای مستقل میباشد.
4. Easterly
5. Fosu
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108بر اساس مطالعات بانک جهانی ( )2995نیز ،جریان سرمایه در کشورهایی با ابات اقتصادی باال
بیشترین بهرهوری و تأایر مثبت را دارد .برنساید و دالر )1554( 2تأایر کمکهای خارجی بر رشد
اقتصادی کشورهای در حالتوسعه را بر اساس دادههای دهه  95میالدی ،مورد بررسی قرار دادند و به
این نتیجه رسیدند که در صورت عدم وجود سیاستهای اقتصادی باابات و کارا ،اعتبارت و کمکهای
خارجی ناکارآمد و بیفایده خواهند بود .همچنین در این شرایط ،این احتمال وجود دارد که استقراضهای
خارجی نیز تأایری منفی بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد.
اقبال و زاهد )2993( 1با استفاده از روش حداقل مربعات ( )OLSدادههای کشور پاکستان را طی
سالهای  2915-92مورد بررسی قرار دادند و تأایر بدهی خارجی بر رشد را منفی برآورد کردند .در این
مطالعه به استفاده از منابع داخلی جهت رشد اقتصادی توصیه شده است .مطالعه ایشفاک و احمد3
( )1550نیز بر اار منفی کمکهای خارجی بر رشد اقتصادی کشور پاکستان تأکید دارد .بر اساس نتایج
این مطالعه ،استفاده از اعتبارات دریافتی در قسمتهای غیرمولد و عدم تخصیص بهینه این منابع،
احتماالً اصلیترین عامل اار منفی کمکهای خارجی بر رشد میباشد .این مطالعه همچنین ،عدم
سیاستگذاریهای مناسب اقتصادی را ریشه عدم کارایی در استفاده از منابع خارجی عنوان کرده است.
حمید 4و همکاران ( )1553تأایر بدهیهای کوتاهمدت و بلندمدت روی رشد اقتصادی پاکستان را،
در دوره  2925-1553بررسی کردند .نتایج بهدست آمده از این مطالعه ،نشان میدهند بدهیهای
بلندمدت ،هم اندازه بدهیهای کوتاهمدت بر رشد اقتصادی اار منفی دارند .همچنین ،استقراض خارجی
تا حد مشخصی تأ ایر مثبت بر رشد دارد؛ ولی از آن حد به بعد این اار منفی میشود.
صدیقی و مالک )1552( 0تأایر شاخصهای مختلف بدهی خارجی بر رشد اقتصادی را در  3کشور
بنگالدش ،پاکستان و سریالنکا ،در سالهای  2920-93مورد مطالعه قرار دادند .نتایج پژوهش رابطهای
غیرخطی ،بین بدهی خارجی و رشد نشان میدهند .همچنین سوءمدیریت منابع و عدم هماهنگی در
سیاستهای اقتصادی از دالیل بدهی خارجی باال و تأایر منفی آن بر رشد ذکر گردید.
بوپن 1و همکاران ( )1552تأایر بدهی خارجی بر عملکرد اقتصادی کشور موریس را طی سالهای
 2915-1554مورد بررسی قرار دادند؛ بر اساس نتایج بهدست آمده ،بدهی خارجی در هر دو دوره زمانی
کوتاه مدت و بلندمدت اار منفی بر رشد اقتصادی داشته است .همچنین ،بر اساس مطالعه چولفیهانی2

1. Burnside and Dollar
2. Iqbal and Zahid
3. Ishfaq and Ahmad
4. Hameed
5. Siddiqui and Malik
6. Boopen
7. Choliﬁhani
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( )1553رابطهای منفی بین بدهیخارجی و بازپرداخت بدهیها با تولید ناخالص داخلی کشور اندونزی
در هر دو دوره زمانی کوتاهمدت و بلندمدت طی سالهای  2935-1550بهدست آمد.
جایارامان و الئو )1559( 2با استفاده از روش دادههای تابلویی ( 1 )Panel Dataکشور حاشیه
اقیانوس آرام را در دوره  2933-1554مورد بررسی قرار دادند .در معادله رگرسیون GDP ،بهعنوان
متغیر وابسته در نظر گرفته شد و رایب بدهی خارجی و باز بودن اقتصاد مثبت و معنادار بهدست آمدند؛
همچنین ریب کسری بودجه منفی و معنادار بود.
رینهارت و راگوفز )1525( 1در مطالعه خود ،دادههای  15کشور پیشرفته اقتصادی را با توجه به
نسبت بدهی خارجی بر تولید ناخالص داخلی ،به  4گروه تقسیم کردند :کشورهایی که نسبت بدهی
خارجی به تولید ناخالص داخلی پایین (کمتر از  35درصد) ،کشورهای با نسبت بدهی متوسط (در
صورتیکه این نسبت بین  35و  15درصد باشد) ،کشورهایی با نسبت بدهی زیاد (نسبت بین  15و 95
درصد) و کشورهای با بدهی بسیار باال (کشورهای با نسبت بدهی بر تولید ناخالص داخلی بیشتر از 95
درصد) .طبق نتایج این مطالعه ،وجود نسبت بدهی تا حد آستانهای  95درصد تناقضی بین استقراض
خارجی و رشد اقتصادی ایجاد نمیکند؛ ولی در کشورهای با بدهی بسیار باال (نسبت بدهی بیشتر از 95
درصد) این حجم استقراض موجب کند شدن رشد اقتصادی میشود.
پونته و سانسو )1520( 3در پژوهش خود  21کشور عضو  OECDرا طی سالهای 2993-1559
مورد بررسی قرار دادند .در این مطالعه که از روش آزمون علیّت گرنجر استفاده شده است؛ عالوه بر
بدهی خارجی دولتها بدهی بخش خصوصی و خانوارها نیز بررسی شده است .طبق نتایج حاصل،
استقراض خارجی دولتهای مرکزی تأایر منفی بر رشد اقتصادی داشته ولی استقراض خارجی بخش
خصوصی تأایر مثبت ،هر چند اندک بر رشد داشته است.
اکثر مطالعات صورت گرفته در این حوزه ،رابطه بدهی خارجی و رشد اقتصادی را منفی تبیین
کردهاند .بر اساس نتایج کلی این پژوهشها ،رابطه بدهی خارجی با رشد اقتصادی بدون معنی یا منفی
است.
 .4مدل تحقیق
جهت ارزیابی تأایر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ،متغیرهای بدهی یعنی نسبت بدهی خارجی بر GDP
و نسبت بازپرداخت بدهی 4بر صادرات ،در یک مدل رشد قرار گرفتهاند .همچنین ،جهت بررسی تأایر
بدهی خارجی با توجه به نقش سیاستهای کالن اقتصادی و ترکیب بدهیهای خارجی ،بدهی خارجی
1. Jayaraman and Lau
2. Reinhart and Rogoff's
3. Puente & Sanso
4. Debt service
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شاخص سیاست اقتصادی ادغام و نسبت بدهی چندجانبه بر کل بدهی خارجی ،در مدل در نظر گرفته
با
شده است.
متغیرهای متعددی بر  GDPتأایرگذار هستند و باید در مدل پژوهش لحاظ شوند ،تا از ایجاد تورش
در مدل جلوگیری شود .این متغیرهای کنترل شامل نرخ تورم ،نسبت کسری بودجه بر  ،GDPسرمایه
انسانی و درجه بازبودن اقتصاد میباشد.
در ادامه ،به تو یح دالیل استفاده از متغیرهای کنترل ذکر شده پرداخته میشود .قیمتها با دادن
سیگنال به عوامل اقتصادی در جهت تخصیص بهینه منابع ،نقشی اساس در اقتصاد ایفا میکنند .افزایش
زیاد و سریع قیمتها موجب اخالل در این کارکرد میشود .بنابراین ،نرخ تورم باال میتواند تأایری منفی
بر رشد اقتصادی داشته باشد.2
و عیت مالی دولت یکی از عوامل مؤار در رشد اقتصادی میباشد .مطالعات فیشر ( )2993و استرلی
و ربلو )2993( 1تأایر این متغیر بر رشد را مورد بررسی قرار دادند .نتایج این مطالعات نشان میدهند،
حجم باالی کسری بودجه و ابات آن تأایری منفی بر رشد دارد .بنابراین ،بودجهای متوازن ااری مثبت
بر ابات اقتصادی خواهد داشت .سرمایه انسانی یکی دیگر از عوامل مهم در تو یح رشد میباشد.
بنابراین ،نرخ ابتنامکنندگان در مقطع تحصیلی راهنمایی بهعنوان جایگزینی برای سرمایه انسانی در
نظر گرفته شده است .انتظار میرود بهبود سرمایه انسانی تأایر مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشد؛ زیرا
افراد ماهر و تحصیلکرده ،کارایی باالتری خواهند داشت.
درجه باز بودن اقتصاد ،نشاندهندهی میزان ارتباط اقتصادی و تجاری یک کشور با سایر کشورهای
دنیا میباشد .یک اقتصاد باز خواهد توانست ،به سرعت از ایدهها و ابتکارات نو در سایر نقاط جهان
استفاده و خود را در مسیر توسعه قرار دهد .این مو وع برای کشورهای در حال توسعه اهمیت زیادی
دارد .گاالپ و همکاران )2993( 3نشان دادند ،اقتصادهای بازتر موقعیت بهتری برای واردات ایدهها و
فنآوریهای جدید دارند .همچنین ،با توجه به مطالعات بارو رابرت ،)2991( 4استرلی و لوین)2992( 0
و کولیر و گانینگ )2999( 1انتظار داریم باز بودن اقتصاد تأایر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد.
بنابراین ،مدل اصلی مطالعه به شکل زیر میباشد؛ که از مطالعه رمضان و احمد )1524( 2استخراج
شده است:

 .2جهت مطالعه بیشتر به ) Barro (1996و ) Khan and Senhadji (2001مراجعه فرمایید.
2. Easterly & Rebelo
3. Gallup and et al.
4. Barro
5. Easterly and Levine
6. Collier and Gunning
7. Ramzan and Ahmad
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) GDPt = f (EDt , DSXt , INFt , BDGt , SERt , TOt

بهطوریکه:
 :GDPلگاریتم تولید ناخالص داخلی (متغیر وابسته).
 :EDنسبت بدهی خارجی بر تولید ناخالص داخلی.
 :DSXنسبت بازپرداخت بدهیهای خارجی بر صادرات.
 :INFنرخ تورم.
 :BDGنسبت کسری بودجه بر تولید ناخالص داخلی.
 :SERنرخ ابتنامکنندگان در مقطع تحصیلی راهنمایی (جایگزین متغیر سرمایه انسانی) و
 :TOدرجه باز بودن اقتصاد (مجموع صادرات و واردات تقسیم بر تولید ناخالص داخلی) میباشد.
همانطور که در بخش مبانی نظری اشاره شد ،سیاستهای باابات کالن اقتصادی به رشد اقتصاد
کمک شایانی میکنند.
بنابراین ،در این مطالعه یک متغیر جهت ارزیابی سیاست کالن اقتصادی تحت عنوان ،متغیر سیاستی
( )Policy Indexدر مدل آورده شده است؛ که ترکیبی از نرخ تورم ،کسری بودجه و درجه باز بودن
اقتصاد میباشد.
با توجه به مطالعه تیرونه ( ،) 1554جهت تفکیک اار بدهی خارجی چندجانبه و دو جانبه ،نسبت
بدهی خارجی چند جانبه بر کل بدهی خارجی در مدل رشد آورده شده است .بنابراین ،جهت بررسی
تأایر بدهی خارجی بر رشد با توجه سیاستهای اقتصادی و تفکیک اجزای بدهی خارجی ،مدل شماره
( )2بهصورت زیر تغییر پیدا میکند:

( )1

) GDPt = f (EDt , EDt ×Pt , (MDt / EDt ), SERt

بهطوریکه:
 :ED×Pترکیب سیاستهای کالن اقتصادی و بدهی خارجی و
 :MD/EDنسبت بدهی خارجی چند جانبه بر کل بدهی خارجی میباشد.
متغیر سیاستی  Pاز میانگین وزنی نرخ تورم ،نسبت کسری بودجه بر  GDPو درجه باز بودن اقتصاد
بهدست میآید .نرخ تورم ،کسری بودجه و درجه باز بودن اقتصاد به ترتیب معیاری برای سیاستهای
پولی ،مالی و تجاری میباشند.
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 .5دادهها و روش اقتصادسنجی
دادههای استفاده شده در این پژوهش ،از شاخص توسعه جهانی بانک جهانی ( )WDIبرای سالهای
 2935تا  1523میالدی استخراج شدهاند.
با توجه به مطالعه برنساید و دالر 1555 ،2992( 2و  )1554شاخص سیاستی اقتصاد کالن از میانگین
وزنی سیاست پولی ،سیاست مالی و سیاست تجاری بهدست میآید .این سه سیاست اقتصادی با استفاده
از تورم ،کسری بودجه و درجه باز بودن اقتصاد محاسبه میشوند.
روش های مختلفی جهت محاسبه و تهیه یک شاخص وجود دارد؛ از جمله ،میانگین وزنی ،مدل
رگرسیون حداقل مربعات و روش تحلیل مؤلفههای اصلی ( .1)PCAدر این مطالعه از روش PCA
استفاده شده است .هدف اصلی روش  PCAکاهش حجم دادهها بدون از دست دادن زیاد اطالعات
میباشد.
Policy Index = α1 inflation + α2 budget deficit + α3 trade openness

بهطوریکه α2 ،α1 ،و  α3نشانگر وزنهای نرمال شده مؤلفه اصلی اول میباشند .جدول شماره ()2
وزنهای تخمینی که در محاسبه شاخص سیاستی بهکار برده شدهاند را نشان میدهد.
جدول ( :)1وزن متغیرها
متغییر
تورم
کسری بودجه
باز بودن اقتصاد

وزن نرمال شده
-5/31231
-5/33059
5/33120

منبع :یافتههای تحقیق

روند شاخص سیاستی محاسبه شده براساس این فرمول در نمودار شماره ( )2نشان داده شده است.
این نمودار حاکی از بیاباتی در سیاست کالن اقتصادی در کشور ایران میباشد .در اواخر دهه 15
شمسی کاهشی شدید در شاخص سیاستی مشاهده میشود ،که به علت افزایش نرخ تورم وکسری
بودجه در سالهای واپسین جنگ ایران و عراق رخ داده است .پس از آن نیز در اواسط دهه  25شمسی،
با توجه به افزایش بی سابقه نرخ تورم ،شاهد کاهش شدید در شاخص سیاستی هستیم .در ادامه با روند
کاهشی نرخ تورم ،شاخص سیاستی روندی رو به رشد و با ابات را تجربه میکند؛ ولی پس از آن و در
اواخر دهه  35شمسی با افزایش تورم و کسری بودجه شاهد نوسانات شدید در شاخص سیاستی هستیم؛

1. Burnside and Dollar
2. principal component method
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البته به با توجه باال بودن درجه باز بودن اقتصاد به دلیل افزایش صادرات نفت در این سالها شاخص
سیاستی به میزان بسیار زیاد کاهش نمییابد.
0۶
0۴
03
01
9
۶
۴
3
1

نمودار  :1نمودار شاخص سیاست کالن اقتصادی ایران طی سالهای 1891-2113
منبع :یافتههای تحقیق

در این پژوهش ،از رویکرد همانباشتگی مبتنی بر مدل خود تو یح با وقفههای گسترده (،)ARDL
معرفی شده توسط پسران و همکاران )1552( 2جهت بررسی وجود همانباشتگی و نیز تخمین روابط
کوتاهمدت و بلندمدت بین متغیرها استفاده شده است .این روش مزایای فراوانی نسبت به سایر روشهای
مرسوم دارد و بهطور گستردهای در مطالعات تجربی مورد استفاده قرار میگیرد .مهمترین مزیت این
رویکرد ،این است که این روش صرفنظر از اینکه متغیرهای مورد استفاده در مدل ) I(0یا ) I(1هستند،1
قابل استفاده است .دوم اینکه بر خالف روش انگل-گرنجر ،این روش پویاییهای کوتاهمدت را در
بخش تصحیح خطا وارد نمیکند .همچنین ،این روش در نمونههای کوچک کارایی باالتری نسبت به
سایر روشها دارد (نارایان و نارایان .3)419 :1550 ،در این روش عالوه بر محاسبه روابط بلندمدت میان
متغیرها ،امکان محاسبه روابط پویا و کوتاهمدت وجود دارد؛ من آنکه سرعت تعدیل به تعادل بلندمدت
پس از شوکهای کوتاهمدت با افزودن مدل تصحیح خطا قابل محاسبه است .در نهایت اینکه استفاده
از این روش حتی زمانی که متغیرهای تو یحی درونزا هستند ،ممکن میباشد (آالم و کوازی:1553 ،
.4)93
مدل تصحیح خطای نامقید ( )ECMمربوط به مدلهای رشد شماره ( )2و ( )1بهترتیب ،در معادالت
شماره ( )3و ( )4تصریح میگردد:
1. Pesaran and et al.
 .1حتی وجود پایایی یا ناپایایی کسری نیز مشکلی در فرآیند تخمینها ایجاد نمیکند.
3. Narayan and Narayan
4. Alam and Quazi
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𝑖∆𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝛼1 + ∑ 𝜗1𝑖 ∆𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑖 + ∑ 𝜗2𝑖 ∆𝐸𝐷𝑡−
𝑞

( )3

𝑞

𝑖=0

𝑞

𝑖=1

𝑖+ ∑ 𝜗3𝑖 ∆𝐷𝑆𝑋𝑡−𝑖 + ∑ 𝜗4𝑖 ∆𝐼𝑁𝐹𝑡−𝑖 + ∑ 𝜗5𝑖 ∆𝐵𝐷𝐺𝑡−
𝑖=0

𝑖=0
𝑞

𝑖=0
𝑞

+ ∑ 𝜗6𝑖 ∆𝑆𝐸𝑅𝑡−𝑖 + ∑ 𝜗7𝑖 ∆𝑇𝑂𝑡−𝑖 + 𝛾1 𝐺𝐷𝑃𝑡−1 + 𝛾2 𝐸𝐷𝑡−1
𝑖=0

𝑖=0

+ 𝛾3 𝐷𝑆𝑋𝑡−1 + 𝛾4 𝐼𝑁𝐹𝑡−1 + 𝛾5 𝐵𝐷𝐺𝑡−1 + 𝛾6 𝑆𝐸𝑅𝑡−1
𝑡𝜀 + 𝛾7 𝑇𝑂𝑡−1 +
𝑝

𝑞

𝑗∆𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝛼1 + ∑ 𝜋1𝑖 ∆𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑗 + ∑ 𝜋2𝑖 ∆𝐸𝐷𝑡−
𝑞

𝑗=0

𝑞

𝑗=1

𝑗+ ∑ 𝜋3𝑖 ∆(𝑃 × 𝐸𝐷)𝑡−𝑗 + ∑ 𝜋4𝑖 ∆(𝑀𝐷/𝐸𝐷)𝑡−

()4

𝑗=0

𝑗=0
𝑞

+ ∑ 𝜋5𝑖 ∆𝑆𝐸𝑅𝑡−𝑗 + 𝛾1 𝐺𝐷𝑃𝑡−1 + 𝛾2 𝐸𝐷𝑡−1
𝑗=0

𝑡𝜀 + 𝛾3 (𝑃 × 𝐸𝐷)𝑡−1 + 𝛾4 (𝑀𝐷/𝐸𝐷)𝑡−1 + 𝛾5 𝑆𝐸𝑅𝑡−1 +

در معادله شماره ( ،)4امکان بررسی شاخص سیاستی  Pبهصورت جداگانه در مدل نیز وجود دارد.
ولی بین متغیرهای  Pو ) (P×EDهمخطی باالیی وجود دارد ،بهطوریکه ریب همبستگی بین دو
متغیر  5/31میباشد؛ از این رو استفاده همزمان هر دو متغیر در معادله امکانپذیر نمیباشد .از طرفی
ریب همبستگی بین  GDPو  5/13 ، Pو بین  GDPو ) 5/05 ،(P×EDمیباشد .در نتیجه ،برای
جلوگیری از بروز مشکل همخطی از متغیر ) (P×EDبهجای  Pاستفاده میکنیم.
جهت بررسی وجود رابطه بلندمدت میان تمامی متغیرهای موجود در مدل ،از آزمون  Fاستفاده
میکنیم؛ در این آزمون فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها و فرض مقابل ،وجود
رابطه بلندمدت میان متغیرهاست که بهصورت زیر تعریف میشوند:
برای همه  Kها
حداقل برای یک K

H0 : γ K = 0
H1 : γ K ≠ 0

آماره  Fبهدست آمده با دو مقدار بحرانی که در جدول پسران و همکاران ( ،)1552آورده شده است،
مقایسه میشود ،حد پایین با فرض ) I(0بودن تمامی متغیرها و حد باال با فرض ) I(1بودن تمامی
متغیرهاست .اگر آماره  Fمحاسباتی از حد باال بیشتر باشد ،فر یه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه
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بلندمدت رد میشود و اگر آماره آزمون کمتر از حد پایین باشد ،فر یه صفر را نمیتوان رد کرد؛ و اگر
آماره بین دو حد باال و پایین باشد ،نتیجه غیرقطعی خواهد بود.
 .6نتایج تجربی و تجزیه و تحلیل دادهها
در این بخش ابتدا به بررسی پایایی یا ناپایایی متغیرها میپردازیم.
 .1-6آزمون ریشه واحد

قبل از انجام آزمون همانباشتگی باید مطمئن شد که متغیرهای مورد بررسی ،دارای درجه انباشتگی
بیشتر از یک ) I(1نیستند .در حالتی که متغیرها انباشته از درجه دو یا بیشتر باشند ،مقدار آماره  Fمحاسبه
شده توسط پسران و همکاران ( ،)1552قابل اعـتماد نخواهد بود .بنابراین برای بـرآورد مدل ،ابتدا
آزمونهای ریشه واحد با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیمیافته ( )ADFبر روی تمام متغیرها در دوره
 2935-1523انجام شدهاند .تعداد وقفه بهینه مورد استفاده در انجام آزمون  ADFبا استفاده از معیار
شـوارتزـ بیـزین انتخاب شده است .نتایج نشان میدهند که اکثر متغیرها در سطح پایا نیستند ،ولی
تفا ل مرتبه اول آنها پایا است؛ بنابراین مشکلی به لحاظ وجود متغیرهای ) I(2وجود ندارد و میتوانیم
از روش ارایه شده توسط پسران استفاده کنیم.
 .2-6آزمون  Fو رویکرد کرانهها جهت بررسی همانباشتگی

در قدم بعدی ،معادالت شماره ( )3و ( )4جهت وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها آزمون میشوند .انتخاب
تعداد وقفه بهینه با توجه معیار شوارتز -بیزین ( )SBCصورت گرفته است .نتایج و آمارههای Fمحاسباتی
جهت آزمون کرانهها در جدول شماره ( )1آورده شده است .مقدار  Fمحاسباتی در هر دو مدل بیشتر از
حدود بحرانی باال میباشند و این امر نشانگر وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهاست.
جدول  :2آماره  Fجهت بررسی همانباشتگی
مدل

مقدار F

مقدار  Fبحرانی در

محاسبه

سطح معنیداری %5

شده

حد پایین

حد باال

)Fy(ED, DSX, INF, BDG, SER, TO

9/33

1/32

4/55

)Fy(ED, (P×ED), MD/ED, SER

4/23

3/42

4/02

منبع :یافتههای تحقیق

نتیجه
وجود
همانباشتگی
وجود
همانباشتگی
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 .3-6بدهی خارجی و رشد اقتصادی

پس از آزمون همانباشتگی در مورد متغیرهای تحت بررسی و تأیید همانباشته بودن آنها ،جهت تخمین
اارات بلندمدت و پویاییهای کوتاهمدت معادله شماره ( ،)4رویکرد مدلسازی  ARDLرا مورد استفاده
قرار میدهیم .با بهکارگیری معیار شوارتز-بیزین ( )SBCرایب بلندمدت و کوتاهمدت در جدول شماره
( )3آمده است.
جدول  :3نتیجه تخمین ضرایب بلندمدت و کوتاهمدت )ARDL(2,2,0,2,0,1,0
ضرایب کوتاهمدت

ضرایب بلندمدت
آماره t

ضریب

متغیر

-1/12
-2/93
-1/11
-4/35
1/53
3/32
343/32

***-5/525

EDt
DSXt
INFt
BDGt
SERt
TOt
C

𝟏𝟐𝟎 𝛔 = 𝟎.

*-5/553
**-/524
***-5/513
*5/554
***5/511
***14/43

]F = 14.44 [0.000

آماره t
-2/95
-4/41
2/30
-2/33
-5/93
4/23
-4/29
5/144
2/32
2/13
-2/25
W.D = 2.25

متغیر

ضریب
*-5/159
***-5/525
*5/554
*-5/552
-5/551
***5/551
***-5/553
5/553
***5/552
***2/14
***-5/191
(R-Bar)2 = 0.81

∆LNGDPt-1
∆(ED)t
∆(ED)t-1
∆DSXt
∆INFt
∆INFt-1
∆BDGt
∆SERt
∆TOt
∆C
)ecm(-1
R2 = 0.89

منبع :یافتههای تحقیق .عالیم * ** ،و *** به ترتیب بر سطح معناداری  %0 ، %25و  %2داللت دارند.

ریب متغیر بدهی خارجی در هر دو بازه کوتاهمدت و بلندمدت منفی و از لحاظ آماری معنادار
میباشد؛ از اینرو رابطه بدهی خارجی و رشد اقتصادی در ایران منفی برآورد میشود .دلیل این تأایر
منفی را میتوان در نامناسب بودن مکانیزم استقراض و استفاده از منابع خارجی جستجو کرد؛ بهنظر
میرسد ،منابع استقرا ی در ایران بهصورت بهینه مورد استفاده قرار نگرفته و بیشتر در مسیر هزینههای
مصرفی دولت صرف شده است.
ریب منفی بازپرداخت بدهی ،بروجود اارجانشینی 2داللت میکند .افزایش در حجم بازپرداختها،
منجر به کاهش اعتبارات جهت مصرف در امور زیربنایی ،آموزشی و سالمت میشود و از اینرو رشد
اقتصادی را تحت تأایر قرار داده و موجب کاهش آن میشود.
ریب نرخ تورم منفی و معنادار بوده و تأایر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت؛ تورم باال با ایجاد
بیاباتی در ارزش پول ملی ،تضعیف سرمایهگذاری ،پسانداز و بهرهوری عوامل تولید موجب کندتر
شدن رشد خواهد شد .بر اساس نتایج بهدست آمده کسری بودجه نیز اار منفی بر رشد دارد؛ کسری
1. Crowding Out Effect
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بودجه معموالً از راههای افزایش مالیات و یا چاپ اسکناس از طرف بانک مرکزی جبران میشود که
روش اول منجر به کاهش پسانداز و سرمایهگذاری و رویه دوم منجر به افزایش تورم خواهد شد ،از
اینرو کسری بوجه منجر به کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
ریب مثبت درجه باز بودن اقتصاد ،با ادبیات موجود در این حوزه هماهنگی دارد [بهعنوان مثال،
گاالپ و همکاران ( ،)2993استرلی و لوین ( )2992و کولیر و گانینگ ( .])2999باز بودن اقتصاد از
کانالهای مختلفی مانند ،دسترسی بیشتر به فنآوریهای نو ،دسترسی گسترده به محصوالت بهروز
بازار جهانی و امکان دسترسی به بازارهای جهانی جهت عر ه کاالهای تولید داخل ،اارات مثبتی بر
رشد اقتصاد خواهد داشت .ریب متغیر سرمایه انسانی نیز مثبت بوده و نشاندهنده این واقعیت است
که ،نیروی کار تحصیلکرده بهرهوری باالتری خواهد داشت و این امر منجر به بهبود رشد اقتصادی
خواهد شد .همچنین ریب تصحیح خطا  -5/19برآورد شده که معنیدار و دارای عالمت صحیح
میباشد و نشان میدهد که در هر سال  19درصد از عدم تعادل کوتاهمدت برای دستیابی به تعادل
بلندمدت تعدیل میشود.
 .4-6سیاست کالن اقتصادی ،ترکیب بدهی خارجی و رشد اقتصادی

جهت بررسی تأایر بدهی خارجی بر رشد با توجه به نقش سیاست کالن اقتصادی ،رایب بلندمدت و
کوتاهمدت معادله شماره ( )4تخمین زده شده و در جدول شماره ( )4ارایه شده است.
جدول  :4نتیجه تخمین ضرایب بلندمدت و کوتاهمدت )ARDL(1,0,2, 2,0
ضرایب بلندمدت
آماره t
-0/43
3/20
2/02
5/01
332/21

ضریب
***-5/512
*5/550
***5/523
5/559
***14/39

]F = 7.29 [0.000

ضرایب کوتاهمدت
ضریب
آماره t
متغیر
***-5/553
-3/21
EDt
***5/552
4/39
(P×ED)t
*
-5/554
-2/92
(MD/ED)t
5/552
2/23
SERt
***-5/510
-3/31
C
5/553
5/01
***9/11
0/50
***-5/331
-0/53
(R-Bar)2 = 0.57
W.D = 1.28
𝟒𝟑𝟎 𝝈 = 𝟎.

متغیر
∆(ED)t
∆(P×ED)t
∆(P×ED)t-1
∆(MD/ED)t
∆(MD/ED)t-1
∆SERt
∆C
)ecm(-1
R2 = 0.69

منبع :یافتههای تحقیق .عالیم * ** ،و *** به ترتیب بر سطح معناداری  %0 ، %25و  %2داللت دارند.

در مدل دوم نیز ریب بدهی خارجی منفی بوده و تأایر آن بر رشد منفی میباشد ولی تأایر متغیر
ترکیبی شاخص سیاستی و بدهی خارجی بر رشد اقتصادی مثبت و معنیدار میباشد .این نتیجه حاکی
از آن است که ،تأایر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی یک کشور ،تابعی از سیاستهای کالن اقتصادی
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آن118کشور میباشد .در نتیجه هر چه شاخص سیاستی بهتر (کسری بودجه کمتر ،نرخ تورم کمتر و بازتر
بودن اقتصاد) باشد ،احتمال اینکه بدهی خارجی تأایر مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشد بیشتر خواهد
بود .از اینرو انتظار میرود در صورت بهبود سیاستهای کالن اقتصادی در ایران ،استقراض خارجی به
رشد اقتصادی کشور کمک کند.
شاید بتوان دلیل مثبت بودن تأایر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی را در صورت وجود سیاست کالن
اقتصادی مناسب ،اینگونه مطرح کرد که ،اقتصادهای بااباتتر برای سرمایهگذاران جذابتر هستند .نرخ
تورم باال ،کسری بودجه باال و اقتصادی بسته منجر به بیاباتی اقتصادی خواهد شد ،و این امر موجب
تضعیف سرمایهگذاری خواهد شد .در صورت وجود کسری بودجه باال ،به احتمال زیاد استقراضهای
خارجی بهجای افزایش سرمایهگذاری صرف هزینههای جاری دولت خواهند شد.
ریب بدهی خارجی چندجانبه بر کل بدهی خارجی مثبت و معنیدار بهدست آمده است .این بدان
معناست که در سطح مشخصی از بدهی خارجی افزایش سهم بدهی خارجی چندجانبه و یا کاهش بدهی
خارجی دوجانبه ،تأایرات مطلوبی بر رشد اقتصادی خواهد داشت .این رابطه منفی میتواند بیانگر چند
نکته باشد .اول ،در بدهیهای خارجی دوجانبه مالحظات استراتژیک و سیاسی بیشتر مدنظر است تا
مسائل اقتصادی و توسعهای .دوم ،انتقال سرمایه از کشورهای توسعهیافته به کشورهای در حالتوسعه
که از طریق استقراضهای خارجی رخ میدهد ،میتواند به سمت اقتصاد خود این کشورها تغییر جهت
دهد؛ بهطوریکه ،منافع استراتژیک اعتباردهندگان ،بر نیازهای اقتصادی گیرندگان اعتبار اولویت خواهد
داشت .در نتیجه ،این انگیزهها و مالحظات استراتژیک میتواند مانع از استفاده بهینه کشور ایران از
منابع استقرا ی شود .در طرف مقابل ،بدهی خارجی چندجانبه ،رشد اقتصادی را تحریک و به رشد آن
کمک میکند؛ زیرا این اعتبارات در راستای بهبود سیاست کالن اقتصادی کشور گیرنده اعتبار و کمک
به رفع فقر اعطا میشوند .من اینکه ،اعتبارات معموالً از نرخ بهره پایینتری نسبت به استقراضهای
خارجی دوجانبه برخوردار هستند .این نتایج در راستای یافتههای تیرونه ( )1554نیز میباشد.
همچنین ،ریب تصحیح خطا در این مدل معنیدار و دارای عالمت منفی میباشد ،این ریب
نشاندهنده این نکته است که ،در هر سال  33درصد از عدم تعادل کوتاهمدت برای دستیابی به تعادل
بلندمدت تعدیل میشود.
 .6-5آزمونهای تشخیص و ثبات
براساس آزمونهای تشخیص در هر دو مدل (جدول  ،)0فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس ،عدم
خودهمبستگی اجزای اخالل ،تصریح درست فرم تبعی و توزیع نرمال جمالت پسماند را نمیتوان رد
کرد ،که این امر بیانگر اعتبار مدلهاست .در عین حال نتایج آزمونهای  CUSUMو CUSUMSQ
برای بررسی ابات رایب برآورد شده در طول زمان نیز مؤید صحت نتایج مدلهای فوق میباشد.
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جدول  :5نتایج آزمونهای تشخیص
آزمون
آزمون ( LMخودهمبستگی)
آزمون ( Whiteناهمسانی واریانس)
آزمون Ramsey's RESET
(فرم تبعی)
آزمون ( Jarque-Beraنرمالیتی)

مدل ()1

نتیجه

مدل ()2

آماره F

احتمال

5/3922
5/2093

5/303
5/193

عدم خودهمبستگی
همسانی واریانس

2/2115

5/151

صحت فرم تبعی

5/5143

5/4121

5/352

نرمال بودن جزاخالل

2/1032

نتیجه

آماره F

احتمال

3/9432
2/2052

5/515
5/291

عدم خود همبستگی
همسانی واریانس

5/321

صحت فرم تبعی

5/432

نرمال بودن جزاخالل

منبع :یافتههای تحقیق

 .7نتیجهگیری
تمرکز اصلی این مطالعه ،بررسی تأایر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران میباشد .یکی از ویژگیهای
مهم این پژوهش ،بررسی بدهی خارجی در ترکیب با سیاست کالن اقتصادی میباشد .همچنین مطالعه
حا ر ،با تفکیک ساختار بدهی خارجی (دوجانبه و چندجانبه) امکان تصمیمگیری مناسب در مورد نحوه
انتخاب منابع استقرا ی را فراهم میکند.
در راستای بررسی اار سیاستهای اقتصادی در استفاده از منابع و استقراضهای خارجی در جهت
اهداف تولیدی ،متغیر سیاستی متشکل از سیاست پولی ،مالی و تجاری کشور ایران محاسبه و در مدل
مورد استفاده قرار گرفت .پس از ا افه شدن متغیر ترکیبی شاخص سیاستی و بدهی خارجی در مدل
رشد ،باز هم بین متغیر بدهی خارجی به تنهایی و رشد اقتصادی در هر دو مقطع زمانی کوتاهمدت و
بلندمدت رابطه منفی وجود دارد؛ ولی متغیر ترکیبی شاخص سیاستی و بدهی ،در مقاطع زمانی کوتاهمدت
و بلندمدت تأایر مثبت بر رشد اقتصادی دارد .این نتایج ،نشانگر این است که سیاستهای ناکارآمد
اقتصادی و بیاباتی در سیاستهای اقتصادی ایران ،موجب عملکرد عیف در استفاده از منابع خارجی
میباشد.
نتایج حاصل نشان میدهند ،مدیریت مناسب اقتصادی یا بهصورت دقیقتر ،نرخ تورم پایین ،کسری
بودجه کم و باز بودن اقتصاد ،شرایط الزم جهت استفاده بهینه و کارآمد از منابع استقرا ی میباشند .از
این جهت ،اجرای یک برنامه مشخص و هدفمند در راستای حداقل کردن کسری بودجه ،پایین آوردن
نرخ تورم و بازتر شدن تجارت با بازارهای جهانی روری بهنظر میرسد ،تا شاهد تأایر مثبت استقراض-
های خارجی بر رشد اقتصادی کشور ایران باشیم.
نتیجه با اهمیت دیگری که از این مطالعه بهدست آمد این است که ،در سطح مشخصی از بدهی
خارجی اتکای بیشتر به بدهیهای دو جانبه بهجای بدهیهای چندجانبه ،موجب کندتر شدن رشد
اقتصادی خواهد شد .از این رو ،توصیه میشود تا مسئوالن اقتصادی کشور به جای استقراض منابع از
سایر کشورها ،سعی بر استفاده از اعتبارات مؤسسات بینالمللی همچون ،بانک جهانی ،صندوق بینالمللی
پول و بانک توسعه آسیایی داشته باشند.
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