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چکیده:
ي الگوي ریبکارگبارانیادربا رشد اقتصاديی رابطه اندازه دولتاین مقاله به بررس

) 1346- 1392طی دوره (هاو استفاده از آزمون کرانههاي توزیعیرگرسیون با وقفهخود
برخالف سایر مطالعات انجام شده در ایران، که بر وجود یا عدم وجود .پرداخته است

) در شد اقتصاديرمخارج دولت وتبیین کننده رابطهمنحنی آرمی (تابع درجه دوم
دهدکه مخارج دولت در نتایج حاصل از این تحقیق نشان میاند، پرداختهاقتصاد ایران

کند. این شکل تابعی از مخارج دولت که اقتصاد ایران از یک تابع درجه سه تبعیت می
مدت و بلندمدت در که در کوتاه)، مطرح شد بدان معناست2004مان (اولین بار توسط آنا

د، ندار بر رشد اقتصادي دارثیر منفی و معنیأتاندازه کوچک و بزرگ دولتاقتصاد ایران
دارد.داري بر رشد اقتصادي ثیر مثبت و معنیأتدولتاما اندازه متوسط

JEL:H50 ،O44 ،E12ي بندطبقه

هاي دولت، تابع درجه سه، رشد اقتصادي، مدل خودرگرسیون با وقفهاندازههاي کلیدي:واژه
توزیعی

 ،دانشیار و کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه ارومیهبه ترتیب.)h.khodavaisi@mail.urmia.ac.ir(
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مقدمه- 1
ثیر عوامل زیادي قرار أمدت و بلندمدت تحت تدر کوتاهرشد اقتصادي هر کشور

امروزه دولت یکی از مهمترین باشد. هاي دولت میسیاستدارد که یکی از آنها
آید. در ادبیات اقتصادي مطالعات هاي اقتصادي هر کشوري به حساب میبخش

زیادي در باره نقش دولت در اقتصاد صورت گرفته است. مطالعات تجربی نشان 
از این رو بررسی رابطه لت در کشورهاي مختلف متفاوت است.دهد که اندازه دومی

صادي یکی از مباحث مورد عالقه اقتصاددانان و اندازه دولت و رشد اقت
است. بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادي در گذاران اقتصادي بودهسیاست

هاي تئوریکی متعددي مورد بررسی قرار گرفته است. گروهی از این قالب مدل
دهند که دولت با اندازهمطالعات (غالباً با اتخاذ رویکردي غیر خطی) نشان می

منفی بر رشد ثیر أتو دولت با حجم بزرگ مثبت بر رشد اقتصادي داردثیر أتکوچک 
اقتصادي کشور دارد. پایه نظري که در بیشتر مطالعات داخلی و خارجی به بررسی 
تأثیرگذاري غیر خطی اندازه دولت بر رشد اقتصادي از آن استفاده شده است 

باشد. براساس این ) می9951(1منحنی آرمی، ارائه شده توسط ریچارد آرمی
منحنی اندازه دولت به صورت غیر خطی و در قالب یک معادله درجه دو بر رشد 

گذارد. در واقع رابطه این دو متغیر بر اساس منحنی آرمی به اقتصادي تأثیر می
معکوس است.گروهی دیگر اعتقاد دارند که دولت کوچک الزاما دولت Uشکل یک 

انجام وظایف محوله را ندارد و داراي اثر منفی بر رشد کارایی نیست و توانایی
) براي کشور برونئی با بکارگیري یک تابع درجه 2004باشد. آنامان (اقتصادي می

اي ) با استفاده از رگرسیون آستانه1393(سه و فالحی ومنتظري شورکچالی
نحنی دهند که مطرفدار این ایده هستند و هر کدام به روش متفاوتی نشان می

دلیل این رابطه دولت و رشد اقتصادي نیست. آرمی مدل درستی براي بیان 
توان در ساختار اقتصادي، حجم فعالیت دولت، هاي متفاوت را میگیرينتیجه

دهد هاي بررسی دانست اما تناقض در نتایج نشان میهاي مورد استفاده و روشداده
ولت و رشد اقتصادي بیان نمود و توان یک قاعده کلی براي رابطه اندازه دنمی

روشن نمودن نوع این رابطه نیازمند مطالعات بیشتر در این زمینه است.

1 R. Armey



٢٧...نگاهی دوباره به نقش دولت در اقتصاد ایران:

 مطالعه حاضر نیز با اتخاذ رویکردي غیر خطی و در قالب یک تابع درجه سه ارائه
گذاري اندازه دولت بر رشد اقتصادي در ثیرأ) به بررسی ت2004(2شده توسط آنامان

فالحی ومنتظري نتایج این تحقیق هم در راستاي نتایج تحقیق زد. پرداایران می
باشد. فالحی وها می) است و هم اصالح کننده نتایج آن1393(شورکچالی

اندازه دولت در ایران در قالب یک دهند که نشان می) 1393(منتظري شورکچالی
گذارد به نحوي که اندازه دولت در میثیر أتساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادي 

بر منفی ثیر أتدرصد است) 29/14رژیم اول (رژیمی که اندازه دولت کوچکتر از 
اندازه دولت در رژیم دوم (رژیمی که اندازه دولت رشد اقتصادي ایران دارد، اما 

در .گذاردمثبتی بر رشد اقتصادي ایران میثیر أتدرصد است) 29/14بزرگتر از 
کند اما اله ذکرشده مرز باالیی براي رابطه دولت و رشد اقتصادي تعریف نمیواقع مق

ادامهدردر این راستا ودهیم که حد باالیی براي این رابطه برقرار است.ما نشان می
شده؛انجاممطالعاتپیشینهسومبخشنظري؛مبانیدومبخشدرمقالهاین

تجربیهايیافتهپنجمبخشتحقیق؛انجامروشومدلمعرفیچهارمبخش
است.شدهارائهگیرينتیجهششمبخشدروتحقیق

مبانی نظري-2
کنندکه قدرت خود را از قانون ها تعریف میاي از افراد و سازماندولت را مجموعه

گیرد. وظیفه دولت اتخاذ تصمیم براي جامعه مشخص براي حاکم بر کشور می
طرف و مسائل خارجی بهداشت ورفاه ازیکمسائل داخلی کشور مانند آموزش،

هاي مختلف باشد. شاخهکنترل مرزها و جنگ از طرف دیگر میکشور مانند تجارت،
اند و بر اقتصاد هر کدام بر حسب دیدگاه خود نقشی را براي دولت در نظر گرفته

هاي مطرح شده براي پردازند. نقشمبناي آن نقش به ارزیابی و توصیه سیاستی می
ولت در ادبیات اقتصادي عبارتند از: توزیع مجدد درآمد به نفع فقرا، تولید کاالها و د

منفی از طریق اعمال مالیات و یارانه وخدمات عمومی، اصالح اثرات خارجی مثبت
هاي داخلی از طریق اعمال بر عوامل ایجاد کننده اثرات خارجی، کمک به بنگاه

هاي داخلی واستراتژیک در جهت حمایت از بنگاههاي مالیات و یارانه، اتخاذ تصمیم
تعرفه بر واردات یا پرداختطریق اعمالتسخیر بازارهاي کشورهاي همسایه (از

2 Anaman
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باشد. تمام متفکران اقتصادي علیرغم تفاوت دیدگاه، موافق یارانه به صادرات) می
ه دخالت دخالت دولت در اقتصاد هستند. تنها تفاوت آنها بر مبناي میزان و انداز

باشد. می
دو دیدگاه کلی در مورد اندازه دخالت دولت در اقتصاد در ادبیات اقتصادي 

شود. دیدگاه اول دیدگاه حداقلی براي دخالت دولت است. دیدگاه دوم یافت می
خواستار حداکثر دخالت دولت در اقتصاد است. تمرکز دیدگاه اول بر کارآ بودن 

عتقدند که دخالت دولت در اقتصاد تا حد امکان باید اقتصاد بازار آزاد است. آنها م
شود چون کارآیی بخش دولتی کمتر از کارآیی بخش خصوصی است. محدود

گیري در بخش دولتی نکته دیگري است که طرفداران کندي و زمانبر بودن تصمیم
کنند. در مقابل، طرفداران این دیدگاه در حمایت از بخش خصوصی عنوان می

کثري براي دخالت دولت در اقتصاد بر ناکارآیی سیستم اقتصادي مبتنی دیدگاه حدا
حاکم بودن شرایط ،خدمات عمومی، وجود اثرات خارجیبر بازار در تولید کاالها و

بازار رقابت ناقص و مسلط بودن رفتارهاي استراتژیک در دنیاي اقتصادي تمرکز 
کنند. از درون این توجیه میها دخالت دولت در اقتصاد راکنند و بر مبناي آنمی

ها واند که در یک طرف کالسیکتضاد فکري مکاتب مختلف اقتصادي شکل گرفته
گیرند و در طرف دیگر میها (نمایندگان دیدگاه حداقلی) قرارنئوکالسیک

گیرند. تضاد نظري نمایندگان دیدگاه حداکثري) جاي میها (ها و نئوکینزینکینزین
را در دنیاي واقعی هم بر جاي گذاشت. شاهد این مدعا افزایش ذکر شده اثر خود

سهم دولت در اقتصاد کشورهاي اروپاي غربی تا اواخر دهه هفتاد میالدي در نتیجه 
تسلط نظریات کینز وکاهش سهم دولت از اقتصاد وشروع خصوصی سازي در همان 

هاي اخیر سالها بعد از دهه هشتاد تاکشورها بعد از تسلط نظریات نئوکالسیک
باشیم.می

هر مدلی که سعی در بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادي داشته باشد 
هاي دولت را به نوعی در نظر بگیرد. تحقیقات تجربی نشان باید منافع وهزینه

هایی براي جامعه در بردارد. منافع وجود هزینهاند که وجود دولت منافع وداده
ین امنیت، تولید کاالها و خدمات عمومی، داخلی کردن اثرات دولت عبارتند از تام

هاي دولت باشد. هزینهغیره میخارجی، تنظیم انحصاردر بازارهاي کار و محصول و
براي اقتصاد هم به صورت پیدایش رفاه گم شده در بازارهاي محصول و کار در 

، حاکمیت رفتار ها در اقتصاد براي پوشش مخارج دولتنتیجه تحمیل انواع مالیات



٢٩...نگاهی دوباره به نقش دولت در اقتصاد ایران:

 بر و غیر قابل انعطاف اداري در جامعه، تخصیص ناکارآي منابع کاغذبازي زمان
جویانه و گیري رفتارهاي رانتهاي سیاسی در بدنه دولت و شکلبدلیل نفوذ گروه

دهد که یک اندازه ها و منافع ذکر شده نشان میباشد. وجود هزینهغیره می
و تجربی مختلفی براي 3هاي نظريد وجود دارد. مدلاي براي دولت در اقتصابهینه

بررسی رابطه اندازه دولت ورشد اقتصادي شکل گرفتند. طبق ادعاي فاچینی و 
و هاي خطی بررسی کننده رابطه ذکرشده به نتیجه قطعی) مدل2013ملکی (

ها نشان دادند که رابطه فوق مثبت است و بعضی نرسیدند. بعضی از آنمشخصی
سردرگمی ایجاد شده ناشی از منفی بودن رابطه ذکرشده تاکید داشتند.دیگر بر

هاي غیر خطی هاي خطی پژوهشگران را بر آن داشت تا به مدلبکارگیري مدل
) یک تابع درجه دوم را براي 1996) و ران و فاکس(1995توجه کنند. آرمی (

ا به منحنی آرمی تبیین رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادي پیشنهاد کردندکه بعده
دهد مخارج دولت تا سطح معروف شد. مشخصه مدل آرمی این است که نشان می

هاي وجود دولت باشد) اثر مثبت (وقتی منافع وجود دولت بیشتر از هزینهمشخصی
هاي وجود دولت بیشتر وقتی هزینه(بررشد اقتصادي دارد و از سطح خاصی به بعد

اي دیگر به این رشد اقتصادي خواهد گذاشت. عدهاز منافع آن باشد) اثر منفی بر 
نکته توجه کردند که دولت کوچک هم در صورتیکه از عهده انجام وظیفه خود 

دولتی ناکارا محسوب خواهد شد. براي بررسی فرضیه ذکر شده آنامانبرنیاید
) از یک تابع درجه سوم براي تخمین رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادي 2005(

شور برونئی استفاده کرد و براي اولین بار نشان داد که دولت کوچک هم براي ک
الزامآ دولت کارایی نیست.

) هم تحقیقی درباره اندازه دولت با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویاي تصادفی انجام 1994(گالی٣
داده است. سوالی که گالی در تحقیق ذکر شده می پرسد این است که آیا دولت با تغییر اندازه خودش 

شود) را تحت تاثیر هاي خارج از کنترل بر مدل وارد مینوسانات تولید (که در نتیجه شوكتواند میزان می
قرار دهد؟ او براي پاسخ به این سوال بر دو شاخص نسبت مخارج دولت (تقسیم مخارج دولت بر تولید 

تمرکز ناخالص داخلی) و نرخ مالیات بر درآمد به عنوان متغیرهاي کنترلی تاثیر گذار دولت بر تولید
شود. به عبارت دهد که نسبت مخارج دولت یک تثبیت کننده خودکار محسوب مینماید. او نشان میمی

شود. در مقابل، دیگر افزایش مخارج دولت با فرض ثبات نرخ مالیات بر درآمد باعث کاهش نوسان تولید می
(با یعنی با افزایش نرخ مالیاتافزایش نرخ مالیات با فرض ثبات مخارج دولت یک متغیر ضد تثبیت است. 

همزمان نسبت مخارج و نرخ مالیات افزایش یکسان ویابد.نوسان تولید هم افزایش میفرض ثبات مخارج) 
شود.اعمال نوعی سیاست بودجه متوازن) باعث افزایش نوسان تولید می(بر درآمد 
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این مطالعه با بکارگیري یک مدل تجربی سعی دارد با تمرکز بر تحقیقات 
) سطح مطلوب اندازه دولت در اقتصاد 2005تجربی قبلی و با الهام از مدل آنامان (

که دهد که هم دولت کوچک (این تحقیق نشان میایران را مشخص نماید. نتایج
هم دولت مشخصه آن نسبت پایین مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی است) و

که شاخص آن نسبت باالي مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی است) بر بزرگ (
دهد که دولت با اندازه گذارند. نتایج ما نشان میرشد اقتصادي تاثیر منفی می

سط که هم وظایف خود را به خوبی انجام دهد و هم اجازه فعالیت به بخش متو
باشد.      خصوصی بدهد براي اقتصاد ایران مناسب می

مطالعات تجربی- 3
مطالعات داخلی- 1- 3

- 1338ي زمانیهاي فصلی ایران طی دورهدادهازاستفادها ب)، 1383(زاده قلی
خودرگرسیون برداري، به تعیین اندازه بهینه دولت در کارگیري مدل ، و با به1380

اقتصاد ایران پرداخته است، محقق در این مطالعه به این نتیجه رسید که اندازه 
درصد است.05/23بهینه دولت در اقتصاد ایران 

کشور عضو اوپک حاشیه 6هاي دادهازاستفادها ب)، 1389حیدري و همکاران (
هاي کارگیري روش داده، و با به2007-1970انیي زمخلیج فارس طی دوره

اند، تابلویی، به تعیین رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادي کشورهاي مذکور پرداخته
ن براساس مطالعه آنامان درجه دوم و سوم اندازه همچنین در این مطالعه محققا

از دولت را وارد مدل کردند و نتایج این مطالعه نشان داد که کشورهایی که
منفی بر رشد اقتصادي ثیر أتمند هستند، اندازه دولت درآمدهاي سرشار نفتی بهره

دارد.
ي ي ایران طی دورههاي سالیانهدادهازاستفادها ب)، 1389سعدي و همکاران (

کارگیري روش حداقل مربعات معمولی در چارچوب ، و با به1383-1358زمانی
ن در اند، محققااقتصاد ایران پرداختهبهینه دولت درمدل رشد بارو، به برآورد اندازه 

این مطالعه به این نتیجه رسیدند ارتباط بین مخارج دولت و رشد اقتصادي 
اي محدود غیرخطی است. به نحوي که تأثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادي در دامنه

مخارج مثبت و از آن به بعد منفی است. در حقیقت اندازه بهینه دولت از منظر 
صد است.در6/9عمرانی برابر با 



٣١...نگاهی دوباره به نقش دولت در اقتصاد ایران:

 ي ي ایران طی دورههاي سالیانهدادهازاستفادها ب)، 1390زاده (اخباري و زیدي
کارگیري روش گشتاورهاي تعمیم یافته، به برآورد ، و با به1386- 1356زمانی

نتیجه ن در این مطالعه به ایناند، محققاایران پرداختهاندازه بهینه دولت در اقتصاد
درصد است که به 87/16رسیدند که اندازه بهینه دولت از منظر مخارج جاري 

) درصد بیشتر است و همچنین 4/16میزان ناچیزي از میانگین روند گذشته خود (
درصد است که از میانگین روند 1/8اندازه بهینه دولت از منظر مخارج عمرانی 

درصد) کمتر است.7/11گذشته خود (
ي ي ایران طی دورههاي سالیانهدادهازاستفادها ب)، 1391رفاعی (پناهی و 

کارگیري روش خودرگرسیون برداري و روش ، و با به1344- 1385زمانی
اند، اقتصاد ایران پرداختهانباشتگی یوهانسون، به برآورد اندازه بهینه دولت درهم

دراقتصاديرشدوولتدن در این مطالعه به این نتیجه رسیدند که اندازهمحققا
حداکثرنقطهدارايودوم) بودهغیرخطی (درجهومثبتمدت،کوتاهومدتبلند

ومدتبلندبهینهاندازهازگتربزردولتکنونیاندازهاست. همچنین
داد. انجامدولتاندازهکردنکوچکجهتدرهاییفعالیتبایدواستمدتکوتاه

66/16مدت درصد و در کوتاه27/21دولت در بلندمدت به عبارتی اندازه بهینه 
درصد است.

ي ایران طی دورههاي فصلیدادهازاستفادها ب)، 1391پیرایی و نوروزي (
اي، به بررسی وجود یا کارگیري روش رگرسیون آستانه، و با به1386- 1360زمانی

ن محققان در ایاند، همچنین عدم وجود منحنی آرمی در اقتصاد ایران پرداخته
8/28اندازه بهینه دولت از منظر مخارج جاري مطالعه به این نتیجه رسیدند که

درصد است.44/21بهینه دولت از منظر مخارج عمرانیدرصد و اندازه 
هاي فصلی ایران طی دادهازاستفادها ب)، 1393(فالحی و منتظري شورکچالی

مدل انتقال مالیم، به برآورد اندازه کارگیري ، و با به1387- 1367ي زمانیدوره
اقتصاد بهینه دولت در اقتصاد ایران و آزمون وجود یا عدم وجود منحنی آرمی در

ن در این مطالعه به این نتیجه رسیدند که اندازه دولت در اند، محققاایران پرداخته
که گذارد به نحويمیثیر أتایران در قالب یک ساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادي 

درصد است) 29/14اندازه دولت در رژیم اول (رژیمی که اندازه دولت کوچکتر از 
اندازه دولت در رژیم دوم (رژیمی که بر رشد اقتصادي ایران دارد، امامنفیثیر أت

مثبتی بر رشد اقتصادي ایران ثیر أتدرصد است) 29/14اندازه دولت بزرگتر از 



1392زمستان، 4، شماره10هاي اقتصادي سابق)، دوره (بررسیفصلنامه اقتصاد مقداري ٣٢

کید أعدم وجود منحنی آرمی در اقتصاد ایران تگذارد. لذا نتایج این تحقیق برمی
کند به نحوي که رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادي در ایران عکس رابطه می

منحنی آرمی است.

مطالعات خارجی- 2- 3
-1971ي زمانیهاي کشور برونئی طی دورهدادهازاستفادها ب)، 2004(4آنامان
هاي توزیعی، به تعیین رابطه بین با وقفهکارگیري مدل خودرگرسیون و با به2001

است، همچنین محقق در این ئی پرداختهناندازه دولت و رشد اقتصادي کشوره برو
اندازه دولت واقتصاديرشدسه براي بررسی رابطهاز یک تابع درجهمطالعه

استفاده کرده است. نتایج این مطالعه نشان داد که رابطه اندازه دولت و رشد 
متغیر اندازه دولت ثیر أتکند، به نحوي که اقتصادي از یک تابع درجه سه تبعیت می
دازه متغیر توان دوم اندازه دولت (انثیر أت(اندازه کوچک دولت) بر رشد منفی، 

متغیر توان سوم اندازه دولت (اندازه بزرگ ثیر أتمتوسط دولت) بر رشد مثبت و 
، 3ه بهینه دولت در مینیمم تابع درجه دولت) بر رشد منفی است، همچنین انداز

درصد است.5/27قرار دارد که مقدار این مینیمم برابر با 
ي هاي کشورهاي منتخب اروپایی طی دورهدادهاز)، با استفاده2004(5پوسین

هاي پانلی و اثرات ثابت و تصادفی دادهکارگیري روش ، و با به1996- 1950زمانی
، به بررسی آزمون وجود منحنی آرمی در متحركروش خودرگرسیون میانگین 

است، محقق در این مطالعه مقدار بهینه اندازه دولت را کشورهاي منتخب پرداخته
درصد با استفاده از روش 36براي مجموع کشورها را با استفاده از روش اثرات ثابت 

مقدار درصد و با استفاده از مدل تصیحح خطاي برداري نیز این40اثرات تصادفی 
درصد برآورد نمود. از سویی مقدار بهینه اندازه دولت با استفاده از روش 42را 

خودرگرسیون میانگین متحرك براي کشورهاي ایتالیا، فرانسه، فنالند، سوئد، آلمان، 
، 74/58، 73/54، 90/44ایرلند، هلند و بلژیک به صورت جداگانه به ترتیب برابر با، 

درصد برآورد نمود.97/52، 97/51، 60/39، 72/48، 02/65

4 Anaman
5 Pevcin



٣٣...نگاهی دوباره به نقش دولت در اقتصاد ایران:

 ي هاي کشور تایوان طی دورهدادهازاستفادها ب)، 2005(6چن و لی
کارگیري روش حداقل مربعات معمولی، به تعیین رابطه ، و با به2003- 1973زمانی

اند، همچنین محققان در این بین اندازه دولت و رشد اقتصادي کشور تایوان پرداخته
یجه رسیدند که رابطه غیر خطی بین اندازه دولت و رشد اقتصادي مطالعه به این نت

وجود دارد و وجود منحنی آرمی در کشور تایوان قابل رد نیست. همچنین اندازه 
درصد است.89/22بهینه دولت در کشور تایوان 

ي زمانیهاي کشور بلغارستان طی دورهدادهاز)، با استفاده2007(7ماروو
کارگیري روش حداقل مربعات معمولی، به تعیین رابطه بین به، و با 2011- 1995

است، محقق در این مطالعه اندازه دولت و رشد اقتصادي کشور بلغارستان پرداخته
به این نتیجه رسید که وجود منحنی آرمی براي مخارج آموزشی، امنیتی و 

در کشور بهداشتی کشور بلغارستان قابل رد نیست. همچنین اندازه بهینه دولت
درصد است.42/21بلغارستان برابر با 

ي زمانیهاي کشور سریالنکا طی دورهدادهازاستفادها ب)، 2012(8هراس
کارگیري روش حداقل مربعات معمولی، به تعیین رابطه بین ، و با به2009- 1959

است، همچنین محقق در این اندازه دولت و رشد اقتصادي کشور سریالنکا پرداخته
العه به این نتیجه رسید که رابطه غیر خطی بین اندازه دولت و رشد اقتصادي مط

وجود دارد و وجود منحنی آرمی در کشور سریالنکا قابل رد نیست. همچنین اندازه 
درصد است.27بهینه دولت در کشور سریالنکا 

هاي کشور ترکیه، رومانی و دادهاز)، با استفاده2013(9آلتونج و آیدین
کارگیري روش خودرگرسیون ، و با به2011- 1995ي زمانیرستان طی دورهبلغا

هاي توزیعی، به تعیین رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادي کشورهاي باوقفه
اند، محققان در این مطالعه به این نتیجه رسیدند که رابطه غیر مذکور پرداخته

خطی بین اندازه دولت و رشد اقتصادي وجود دارد و وجود منحنی آرمی در 
هاي مذکور قابل رد نیست. همچنین اندازه بهینه دولت در کشورهاي ترکیه، کشور

صد است.در45/22و 44/20، 21/25رومانی وبلغارستان به ترتیب برابر با 

6 Chen And Lee
7 Mavrov
8 Herath
9 Altunc and Aydin
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ي طی دورهنیجریههاي کشور دادهاز)، با استفاده2014(10اوالیله و همکاران
انباشتگی یوهانسون، به بررسی کارگیري روش هم، و با به2012- 1983زمانی

محققان در این مطالعه به اند،آزمون وجود منحنی آرمی در کشور نیجریه پرداخته
درصد است.11ولت در کشور نیجریه برابر با این نتیجه رسیدند که اندازه بهینه د

بندي مطالعات داخلی، رویکردهایی جهت رفع ضعف مطالعات داخلیجمع-3- 3
با توجه به مطالعات داخلی صورت گرفته در زمینه اندازه دولت و رشد اقتصادي و 
عدم توافق نظر در رابطه با مقدار بهینه اندازه دولت در تحقیقات داخلی از یکسو و 

) با 1393فالحی و منتظري شورکچالی (تناقض مشاهده شده در نتیجه مطالعه 
تالشنحنی آرمی در اقتصاد ایران ومطالعات قبلی انجام شده در زمینه آزمون م

رابطه درجه سه بین اندازه دولت و رشد اقتصاديتوجیه) بر2004مطالعه آنامان (
شد که مطالعه حاضر با دیدگاهی متفاوت نسبت حرکی از سویی دیگر، مدر برونئی

به سایر مطالعات داخلی، به بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادي بپردازد.
در زمینه آزمون منحنی آرمی در اقتصاد (مطالعات داخلی اکثرقت در حقی

در حالی که مطالعه فالحی و .اندبه وجود منحنی آرمی در ایران اذعان کرده)ایران
) نشان داد که رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادي نه 1393منتظري شورکچالی (

صاد ایران وجود ندارد، معکوس نیست و منحنی آرمی در اقتUتنها از نوع رابطه 
العات داخلی است. تناقض مشاهده شده در مطUبلکه نوع این رابطه از نوع رابطه 

ن ایجاد نمود که شاید رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادي در این ایده را در محققا
ایران ازنوع تابع درجه دو نباشد و از یک تابع درجه سه تبعیت کند. لذا بر این 

اصلی مطالعه حاضر وجود رابطه درجه سه بین اندازه دولت و رشد اساس فرضیه 
گیرد.اقتصادي شکل گرفت که در ادامه بحث این فرضیه مورد آزمون قرار می

ها و روش انجام تحقیقمعرفی مدل، داده- 4
معرفی مدل- 1- 4

توان تصریحداگالس، به صورت زیر می- تابع تولید اقتصاد را با فرض یک تابع کاب
=) :)1389)و حیدري و همکاران (2004آنامان(کرد ( 	exp	( + + )( ) (1)

10 Olaleye et al.



٣٥...نگاهی دوباره به نقش دولت در اقتصاد ایران:

 نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، Gتولید ناخالص داخلی، tYکه در آن 
Texport ،کل صادرات ساالنهTlabor ،تعداد نیروي کارTCapital.حجم سرمایه است

، رابطه زیر 1گیري و دیفرانسیل گیري از مدل الزم به ذکر است که با لگاریتم
hآید.بدست می = + + + 	 + +	+ 	 )2(
دهنده نرخ رشد ساالنه متغیرهاي مورد نظر ، در اول متغیرها نشانGکه نماد 

باشد.می
hشود.بازنویسی می3با وجود دولت به صورت رابطه 2حال، حالت کلی رابطه  = + + + 	+ + 	 	+ 	 																																				 )3(

نسبت Govsizنرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی،Growthکه در رابطه باال،
اندازه دولت، به عنوان متغیرواقعیداخلیدولت به تولید ناخالص واقعیمخارج

GTexportل صادرات کاال و خدمات ساالنه (شامل صادرات نفتی ، ارزش واقعی ک
Invgdpنرخ رشد ساالنه نیروي کار و GTlabor، و غیرنفتی و صادرات خدمات) 

ثابت ناخالص داخلی بخش (رشد واقعی تشکیل سرمایهگذارينیز نسبت سرمایه
اخالص داخلی است که به به تولید نآالت و ساختمان)خصوصی و دولت در ماشین

و )2004(عنوان یک متغیر جایگزین براي نرخ رشد سرمایه (به تبعیت از آنامان
است.)) 1389حیدري و همکاران (

هاي تحقیقداده- 2- 4
هاي زمانی و هاي این مطالعه از بانک مرکزي، بانک اطالعات و سريتمامی داده

هاي مورد استفاده در این تحقیق به اند. دادهنماگرهاي اقتصادي گردآوري شده
باشند. هم چنین تمامی می1392-1346ي زمانیصورت ساالنه و در بازه

باشند.می1376ي سال هاي تحقیق به قیمت پایهمتغیر

روش انجام تحقیق- 3- 4
یبررساستفادهمورديرهایمتغییماناابتدا،هاي تحقیقمدلبرآوردمنظوربه
فولر تعمیم-هاي دیکیبراي انجام این کار ابتدا با استفاده از آزمون.گرددیم
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درجه جمعی )، 1997(13و آزمون المزداین پاپل12اساسو آزمونکاپی11یافته
.گیردها مورد بررسی قرار میمتغیر

رهیافتچارچوبدرمتغیرهامیانبلندمدترابطهوجودبررسیمنظوربه
درکهاندکردهمعرفیراحالتپنج)2001(همکارانوپسرانها،کرانهآزمون

باچهارمحالت،14روندبدونوقیدناممبدأازعرضباسومحالتحاضرپژوهش
ناممبدأازعرضباپنجمحالتهمچنینو15مقیدروندوقیدناممبدأازعرض

دارند،اقتصاديهايدادهوواقعیاتبارامطابقتبیشترینکه16قیدنامروندوقید
سناریوهايجبريگیرند. شکلمیقراراستفادهمورد)2001همکاران، و(پسران

باشند:میزیرصورت) به3معادله (برايفوق
د:رونبدونوقیدناممبدأازعرضبا: سومحالت

ΔGrowtht= α0+


n

k 0

kGrowtht-k +


n

k 0

ØkInvgdpt-k +


n

k 0

ðkGTlabort-k +


n

k 0

ĵkGTexportt-k +


n

k 0

∂k(Govsiz)t-k + 


n

k 0

ɷk( ovsiz)2t-k +


n

k 0

ɳk( ovsiz)3t-kt-k +

π1Growtht-1 + π2Invgdpt-1 + π3Tlabort-1 + π4GTexportt-1 + π5(Govsiz)t-k +

π6( ovsiz)2t-k + π7( ovsiz)3t-k+ SiDUi + ut (4)
محدود:روندوقیدناممبدأازعرضچهارم: باحالت−

ΔGrowtht = α1+ 


n

k 0

ԐkΔGrowtht-k + 


n

k 0

ζk ΔInvgdpt-k +


n

k 0

ϩk ΔGTlabort-k +




n

k 0

ϥk ΔGTexportt-k +


n

k 0

ξkΔ(Govsiz)t-k+


n

k 0

νkΔ( ovsiz)2t-k+


n

k 0

ɀkΔ( ovsiz)3t-k +γ1(Growtht-1 - ΩGrowth .t) + γ2(Invgdpt-1 - ΩInvgdp .t) + γ3(GTlabort-1

- ΩGTlabor .t) + γ4(GTexportt-1 - ΩGTexport .t) + γ5(Govsiz)t-k - ΩGovsiz .t) +

γ6( ovsiz)2t-k - Ω(Govsiz)^2 .t) + γ7( ovsiz)3t-k - Ω(Govsiz)^3 .t) +  SiDUi +ut (5)
نامحدود:روندوقیدناممبدأازعرضپنجم: باحالت−

11 Augmented Dickey Fuller
12 kpss
13 Lumsdaine, Papell
14 Unrestricted Intercept; No Trend
15 Unrestricted Intercept; Restricted Trend
16 Unrestricted Intercept; Unrestricted Trend



٣٧...نگاهی دوباره به نقش دولت در اقتصاد ایران:

ΔGrowtht= α2+ρt + 


n

k 0

bkΔGrowtht-k + 


n

k 0

ckΔInvgdpt-k +


n

k 0

dkΔGTlabort-k +


n

k 0

ekΔGTexportt-k + 


n

k 0

fk Δ(Govsiz)t-k+


n

k 0

gkΔ( )2t-k +


n

k 0

ikΔ( )3t-k + λ1Growtht-1 + λ 2Invgdpt-1 + λ

3GTlabort-1 + λ 4GTexportt-1 + λ5 (Govsiz)t-k + λ 6( )2t-k + λ
7( )2t-k + SiDUi + ut (6)

iDUiSباشد.هاي موهومی استفاده شده در مدل می: نشان دهنده متغیر
را به منظور بررسی فرضیه صفر Fازيریمقادهاحالتنیاازآمدهدستبهجینتا

یبحرانریمقادباکهدهدیمارائهرهایمتغانیمبلندمدترابطهوجودمبنی بر
مقدارکهیدرصورت. گردندیمسهیمقا) 2005(17انیناراتوسطشدهمحاسبه
عدمبریمبنصفرهیفرضردیگقرارنییپاکرانهمقدارازترنییپاFشدهمحاسبه

ه شدمحاسبهمقدارکهیدرصورت.شودینمردرهایمتغانیمبلندمدترابطهوجود
Fرابطهوجودانگریبکهشودیمردصفريهیفرضردیگقرارباالکرانهازباالتر

دونیبدرFه شدمحاسبهمقدارکهیدرصورت.باشدیمرهایمتغانیمبلندمدت
بلندرابطهنبودنایووجودنییتعبهقادرهاکرانهآزمونافتیرهرد،یگقرارکرانه
.باشدینممطالعهمورديرهایمتغانیممدت

،مطالعهمورديرهایمتغانیمبلندمدترابطهوجودصورتدر،يبعدگامدر
بلندمدتبیضرانییتعمنظوربه)ARDL(ی عیتوزيهاباوقفهیونیخودرگرسمدل
ریزصورتبه) 6(معادلهيبرایشرطARDL. شودیمزدهنیخمرهاتیمتغ

گردد.تصریح می
Growtht=λ0 +



p

i 1

λ1Growtht-i +


p

i 1

λ2Invgdpt-i+


p

i 1

λ3GTlabort-i+


p

i 1

λ4GTexportt-i+


p

i 1

λ5(Govsiz)t-i+


p

i 1

λ6( )2
t-i +



p

i 1

λ7(GOVsiz)3
t-i+ut (7)

تعدیلسرعتتعیینومدتکوتاهضرایبآوردندستبهمنظوربهنهایت،در
خطاتصحیح18تعدیلشود. ضریبمیزدهتخمین) ECMتعادل، معادله (ازانحراف

17 Narayan
18 Adjustment Effect
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دورههردربلندمدتتعادلازانحرافتعدیلسرعتبیانگرمعادلهایندر
گردد:میتصریحزیرصورتبههمعادلبهمربوطخطايتصحیحالگويد.باشمی

ΔGrowtht=  δ0 +


p

n 1

δ1ΔGrowtht-n +


p

n 1

δ2ΔInvgdpt-n +


p

n 1

δ3ΔGTlabort-n +


p

n 1

δ4ΔGTexportt-n +


p

n 1

δ5Δ(Govsiz)t-n+


p

n 1

δ6Δ(Govsiz)2
t-n +



p

n 1

δ7Δ(Govsiz)3
t-n +ɸecmt-1 (8)

هاي تحقیقبرآورد مدل تجربی و یافته- 5
3در این تحقیق به منظور بررسی دقیق و بهتر اندازه دولت و رشد اقتصادي، رابطه 

مخارج دولت به مخارج تفکیک شود. در حقیقت با بازنویسی میبه صورت زیر 
جاري و عمرانی، اندازه دولت نیز به صورت اندازه دولت از منظر مخارج جاري و 

=ℎشود.عمرانی تقسیم می + + + 	+ + 	 	+ 	 																																														 )9(ℎ= + + + 	+ + 	 	+ 	 )10(
اندازه Govsizkاندازه دولت از منظر مخارج جاري و Govsizcابط باال، که در رو

باشد.دولت از منظر مخارج عمرانی می

و شکست ساختاري19ها: ماناییویژگی داده- 5-1
هاي ریشه واحدآزمون:1جدول 

آزمون المزداین پاپلKPSSآزمون آزمون دیکی فولر تعمیم یافته
متغیردرجه انباشتگیانباشتگیدرجه درجه انباشتگی

)0(Ι)0(Ι-Growth

)1(Ι)1(Ι)0(ΙInvgdp

)1(Ι)1(Ι)0(ΙGtlabor

)0(Ι)0(Ι-Gtexport

)1(Ι)0(Ι)0(ΙGovsizc

)1(Ι)0(Ι)0(Ι2Govsizc

)1(Ι)0(Ι)0(Ι3Govsizc

)1(Ι)0(Ι)0(ΙGovsizk

)1(Ι)0(Ι)0(Ι2Govsizk

)0(Ι)0(Ι-3Govsizk

خذ: نتایج تحقیقمأ

19 Stationary



٣٩...نگاهی دوباره به نقش دولت در اقتصاد ایران:

 )، طبق آزمون دیکی فولر تعمیم یافته متغیرهاي رشد تولید، 1با توجه به جدول (
رشد صادرات و توان سوم متغیر سایز دولت از منظر مخارج عمرانی انباشته از درجه 

متغیرهاي توان صفر هستند و متغیرهاي نسبت سرمایه به تولید، رشد نیروي کار و 
متغیرهاي توان دوم و سوم و اول، دوم و سوم اندازه دولت از منظر مخارج جاري 

اندازه دولت از منظر مخارج عمرانی انباشته از درجه یک هستند. از سویی مطابق 
، به جز رشد نیروي کار و نسبت سرمایه به تولید که 20اساسآزمون کاپینتایج 

انباشته از درجه یک هستند، بقیه متغیرهاي تحقیق انباشته از درجه صفر هستند. 
دلیلبهاستممکنبررسیموردمتغیرهايدرواحدریشهوجودجا که اما از آن

اینبه) 1997(پرون،باشدبودهمتغیرهااینرونددرساختاريشکستلحاظعدم
پاپلوالمزداینزايساختاري درونشکستدوبالحاظواحدریشهآزمونمنظور

است. که مطابق با نتایج آزمون المزداین پاپل، گرفتهقراراستفادهمورد)1997(
اند.پس از لحاظ دو شکست ساختاري مانا شدهتمامی متغیرهاي مورد تحقیق

10و 9شمارههاي نتایج حاصل از تخمین معادله-5-2
حاسبه شده درهر سه مFمقادیر ها،با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون کرانه

حالت سوم، چهارم و پنجم، براي هر دو مدل مورد تحقیق، بزرگتر از کرانه بحرانی 
رهایمتغانیممدتبلندرابطهوجودانگریبکهباشد باال در سطح پنج درصد می

است که مقادیر بدست آمده با مقادیر بحرانی نارایانالزم به ذکر(.باشدیم
اند.))، مقایسه شده2005(

هاآزمون کرانه:2جدول
Fآماره 

معادلهحالت سومحالت چهارمحالت پنجم
***99/7***27/7***10/9)3, Govsizc2Govsizc, Govsizc(Invgdp, Gtlabor, Gtexport,GrowthF
***96/8***81/8***90/9)3, Govsizk2(Invgdp, Gtlabor, Gtexport, Govsizk, GovsizkGrowthF

درصد است.10، 5، 1*** ؛ ** ؛ * : به ترتیب سطوح معناداري 

اطمینان حاصل ،بررسیموردمتغیرهايبینمدتبلندرابطهوجودازپس از اینکه،
شرطی ARDLاز بااستفادهبه ترتیب 10و 9مدل،بلندمدتضرایبمقدارشد،

20 Kpss
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شدهزدهتخمین،ARDL(2,0,0,1,3,1,0) ،ARDL(1,1,0,0,2,1,0)بدست آمده از 
همچنین هر شده است.گزارش)3(جدولدرفوقهايمدلتخمینیاست. نتایج

اند.انتخاب شدهSBCبا حداکثر دو وقفه براساس معیار دو مدل 

Growthمتغیر وابسته مدت،ضرایب بلند:3جدول

متغیر)9مدل شماره ()10مدل شماره (
ARDL(1,1,0,0,3,1,0)ARDL(2,0,0,1,2,1,0)

 )11/6     (***301/0 )10/7     (***322/0Invgdp

 )50/3     (***019/0 )13/2     (**021/0Gtlabor

 )02/3     (***025/0 )15/2     (**018/0Gtexport

)10/2    ( **69/0-Govsizc

 )16/2    (**90/42Govsizc

)12/2-    (**10/11-3Govsizc

 )94/1-    (*119/-Govsizk

 )54/2      (**20/22Govsizk

 )35/2-    (**1/12-3Govsizk

 )30/3      (***22/2)12/3    (***71/2c

 )18/2      (**621/0)81/2    (***220/0t

درصد است.10، 5، 1*** ؛ ** ؛ * : به ترتیب سطوح معناداري 
خذ: نتایج تحقیقأهستند، مtاعداد داخل پارانتز، آماره 

، نسبت سرمایه به تولید و رشد صادرات و رشد 3با توجه به نتایج جدول 
داري است که مطابق با انتظار داراي ضریب مثبت و معنینیروي کار در هر دو مدل 

است. از سویی دیگر با توجه به ضرایب حاصل شده براي متغیر اندازه دولت از منظر 
، همچنین با توجه به 9مخارج جاري و درجه دوم و سوم این متغیر در مدل شماره 

و درجه دوم و ضرایب حاصل شده براي متغیر اندازه دولت از منظر مخارج عمرانی
توان در اقتصاد ایران به این نکته اشاره کرد می10سوم این متغیر در مدل شماره 

ثیر منفی بر رشد اقتصادي دارد. در أکه در بلندمدت، اندازه کوچک و بزرگ دولت، ت
هاي شود که فعالیتمنفی اندازه بزرگ مخارج دولت از اینجا ناشی میثیر أتحقیقت 

تواند بخش خصوصی را کنار زند و از این لت در یک کشور میبیش از انداره دو
گذارد. از سویی دیگر دولت در یک کشور منفی بر رشد اقتصادي میثیر أتجهت 

داراي وظایف مهمی است و بایستی براي تامین امنیت و رفاه شهروندان، مخارجی 
به نحوي که میزان فعالیت دولت کمتر از حد الزم باشد،حال چنانچهرا صرف کند.

نتواند امنیت و رفاه بخش خصوصی را تامین کند در این صورت انداره کوچک 



٤١...نگاهی دوباره به نقش دولت در اقتصاد ایران:

 دولت نیز داراي تاثیر منفی بر رشد اقتصاد خواهد بود. اما با توجه به ضریب حاصل
شده براي درجه دوم متغیر اندازه دولت در هر دو مدل حاکی از آن است، که اندازه 

رشد اقتصادي دارد زیرا از یکسو این میزان مخارج مثبتی بر ثیر أتمتوسط دولت 
مانع فعالیت بخش خصوصی نشده است از سویی دیگر این میزان مخارج دولت 

متضمن حفظ امنیت و رفاه بخش خصوصی است.

مدتتعیین انداره بهینه دولت در بلند-5-2-1
نسبت به مخارج دولت هستند و به صورت 3معادالت درجه )10) و (9معادالت (

نقطه بحرانی (ماکزیمم نسبی و مینیمم نسبی) و یک نقطه عطف 2استاندارد داراي 
است. به منظور استخراج نقاط بحرانی تابع، از تابع مورد نظر مشتق گرفته و مساوي 

ت آید همچنین با دهیم تا نقاط ماکزیمم و مینیمم نسبی توابع بدسصفر قرار می
آید.گیري مرتبه دوم از توابع مورد نظر نقطه عطف تابع بدست میمشتق

= -33.3  Govsizc2+ 9.8 Govsizc – 0.69=0 (11)
= -36.3  Govsizk2+ 4.4 Govsizk – 0.119=0 (12)

و مینیمم نسبی توابع هستند، نقاط ماکزیمم 2که درجه 12و 11با حل معادالت
، نقطه عطف توابع مورد نظر 2گیري دوباره از توابع درجه مشتقآید و با بدست می
آید.بدست می

Govsizc =177/0: نقطه ماکزیمم نسبی
نقاط اکسترمم نسبی تابع اندازه دولت از منظر مخارج مصرفی Govsizc =147/0نقطه عطف: 
Govsizc =116/0: نقطه مینیمم نسبی

Govsizc =08/0: نقطه ماکزیمم نسبی
نقاط اکسترمم نسبی تابع اندازه دولت از منظر مخارج عمرانی Govsizk =06/0نقطه عطف: 

Govsizc =04/0: ینقطه مینیمم نسب
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اندازه بهینه دولت از منظر مخارج مصرفی:1نمودار 

اندازه بهینه دولت از منظر مخارج عمرانی: 2نمودار 

توان نتیجه گرفت که، ، و نقاط بحرانی باال می2و 1اساس نمودارهاي شماره بر
نیست و برخالف نتایج مطالعات اندازه بهینه دولت در اقتصاد ایران صرفا یک نقطه 

قبلی انجام شده در کشور، این مطالعه اندازه بهینه دولت را در داخل یک بازه 
کند، به نحوي که اندازه بهینه دولت در اقتصاد ایران از منظر مخارج تعریف می

4درصد و از منظر مخارج عمرانی در بازه 7/17تا درصد6/11مصرفی در بازه 
درصد از منظر 6/11چه کمتر از د قرار دارد. و اندازه دولت چناندرص8درصد تا 

و 1در نمودارهاي 1درصد از منظر مخارج عمرانی باشد (منطقه 4مخارج جاري و 



٤٣...نگاهی دوباره به نقش دولت در اقتصاد ایران:

 )، نقش دولت در این حالت در اقتصاد ایران منفی است. این بدان معنا است که 2
4منظر مخارج جاري و درصد از 6/11چه سهم دولت از درآمد ملی کمتر از چنان

درصد از منظر مخارج عمرانی باشد دولت در اقتصاد ایران نتوانسته نقش خود را به 
در نمودارهاي ذکر شده، حالتی را نشان 2خوبی ایفا کند و از سویی منطقه 

نیز 3ثیرگذار است و منطقه أدهد، که نقش دولت در اقتصاد ایران مثبت و تمی
اندازه بزرگ دولت در اقتصاد ایران است، که میزان این منفی ثیرأتدهنده نشان

درصد است.8درصد و از منظر مخارج عمرانی 7/17بزرگی از منظر مخارج جاري 
همچنین قابل ذکر است که بیشتر مطالعات قبلی انجام شده در کشور بر وجود 

مطالعه و تنهامعکوس)Uمنحنی آرمی در اقتصاد ایران تاکید دارند. (همان رابطه 
) بر عدم وجود منحنی آرمی در اقتصاد ایران 1393فالحی و منتظري شورکچالی (

دهد که رابطه اندازه دولت و رشد به صورت کید دارد و نتایج این مطالعه نشان میأت
U.به عبارت دیگر،نماید.نتایج تحقیق ماهر دو دیدگاه را با هم ترکیب میاست

درصد از منظر 4درصد از منظر مخارج جاري 6/11چه اندازه دولت کمتر ازچنان
مخارج عمرانی باشد، در این حالت منحنی آرمی در اقتصاد ایران وجود ندارد، اما 

درصد از منظر 4درصد از منظر مخارج جاري و 6/11چنانچه اندازه دولت بیشتر از 
عبارتی مخارج عمرانی باشد، منحنی آرمی در اقتصاد ایران قابل تصور است. به

، 3و 2دهد و منطقه بین رشد و اندازه دولت را نشان میU، رابطه 2و 1منطقه 
دهد.معکوس (منحنی آرمی) را براي اقتصاد ایران نشان میUرابطه 
انحراف ازتعدیلسرعتضریبومدتکوتاهضرایبآوردندستبهمنظوربه
تخمین SBCبراساس معیار براي هر دو مدل خطاتصحیحالگويمدت،بلندتعادل

.استشده) گزارش4(جدولدرآناست، که نتایجزده شده
ضریب حاصل شده براي )، گویاي این است که4(نتایج حاصل شده در جدول

اندازه کوچک و بزرگ دولت هم از منظر مخارج جاري هم از منظر مخارج عمرانی 
دولت مثبت است. بنابرایندولت، منفی و ضریب حاصل شده براي اندازه متوسط 

داري بر رشد منفی و معنیثیرأتمدت نیز، سایز بزرگ و کوچک دولت در دوره کوتاه
داري بر رشد مثبت و معنیثیرأتاقتصادي دارد، اما صرفا اندازه متوسط دولت داراي 

اقتصادي است. همچنین یکی از نکات جالب توجه نتایج به ضرایب منفی و 
ا وقفه اندازه دولت از منظر مخارج جاري و عمرانی دولت بردار متغیر بمعنی

، اندازه دولت از منظر مخارج 6گردد. (قابل ذکر است که براي مدل شماره می
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، اندازه دولت از منظر مخارج 7جاري داراي یک وقفه است اما براي مدل شماره 
مدت پس کوتاهعمرانی داراي دو وقفه است) در حقیقت آثار واقعی مخارج دولت در

شود، به نحوي که خیر (به علت آثار تورمی مخارج دولت) ظاهر میأاز یک دوره ت
براي مخارج جاري تا یک دوره ادامه دارد و براي مخارج عمرانی تا ثیرأتمقدار این 

، ضریب تصحیح 7و مدل شماره 6از سویی در مدل شمارهدو دوره ادامه دارد. 
دار است که مطابق انتظار است. خطاي برداري، منفی و معنی

Growthمتغیر وابسته مدت،ضرایب کوتاه:4جدول

متغیر)9مدل شماره ()10مدل شماره (
ARDL(1,1,0,0,3,1,0)ARDL(2,0,0,1,2,1,0)

 )67/3     (***138/0 )12/3     (***258/0Invgdp

 )20/3     (***041/0 )92/1     (*058/0Gtlabor

 )85/5     (***041/0 )98/4     (***036/0Gtexport

)22/2    ( **367/0-Govsizc

)79/2    ( ***320/0-Govsizc (-1)

 )12/2    (**13/32Govsizc

)92/1-    (*65/8-3Govsizc

 )28/2-    (**049/-Govsizk

 )03/4-    (***45/0-Govsizk(-1)

 )15/2-    (**33/0-Govsizk(-2)

 )19/2      (**21/12Govsizk

 )13/3-    (***50/9-3Govsizk

 )75/3      (***09/2)12/3    (***11/2c

 )28/2      (**230/0)74/2    (***219/0t

 )73/8     (***309/0 )98/10     (***319/0-Ecm(-1)

درصد است.10، 5، 1به ترتیب سطوح معناداري : *** ؛ ** ؛ *
خذ: نتایج تحقیقأمهستند،tاعداد داخل پارانتز، آماره 

30، تقریبا 10درصد و در مدل شماره 31، تقریبا در هر دوره 9در مدل شماره 
9هاي شماره شود. به عبارتی دیگر مدلدرصد از انحراف از تعادل بلندمدت رفع می

دوره به 5/3ت انحراف از تعادل بلندمدت پس از گذشت تقریبا، ، در صور10و 
رسند.تعادل می



٤٥...نگاهی دوباره به نقش دولت در اقتصاد ایران:

 مدتتعیین انداره بهینه دولت در کوتاه-5-2-2
مشتق گرفته و 4به منظور استخراج نقاط بحرانی تابع، از توابع مندرج در جدول 

آید دهیم تا نقاط ماکزیمم و مینیمم نسبی توابع بدست مساوي صفر قرار می
گیري مرتبه دوم از توابع مورد نظر نقطه عطف تابع بدست همچنین با مشتق

:آیدمی
= -25.95  Govsizc2+ 6.26 Govsizc – 0.367=0 (13)

= -28.5  Govsizk2+ 2.42 Govsizk – 0.049=0 (14)
هستند، نقاط اکسترمم 2که معادله درجه 14و 13در حقیقت با حل معادالت 
آید:تابع به صورت زیر بدست می

Govsizc =13/0: نقطه ماکزیمم نسبی
نقاط اکسترمم نسبی تابع اندازه دولت از منظر مخارج مصرفی Govsizc =12/0نقطه عطف: 

Govsizc =10/0: نقطه مینیمم نسبی

Govsizk =051/0: نقطه ماکزیمم نسبی
نقاط اکسترمم نسبی تابع اندازه دولت از منظر مخارج عمرانی Govsizk =049/0نقطه عطف: 

Govsizk =033/0: نقطه مینیمم نسبی

دهد که اندازه بهینه دولت در اقتصاد ایران در نتایج نقاط بحرانی توابع باال نشان می
درصد است و 13درصد و حداکثر 10مدت از منظر مخارج جاري حداقل کوتاه

مدت از منظر مخارج عمرانی حداقل اندازه بهینه دولت در اقتصاد ایران در کوتاه
صد است. درحقیقت همانند دوره بلندمدت، در دوره در1/5درصد و حداکثر 3/3

مدت نیز اندازه دولت در اقتصاد ایران داراي دو آستانه است که پس از آستانه کوتاه
اول منحنی آرمی در اقتصاد ایران قابل اثبات است. 

توان بر صحت نتایج ، می4و 3هاي شماره ، و نمودار5با توجه به نتایج جدول 
اطمینان حاصل نمود. زیرا مطابق نتایج 10و 9هاي شماره دلحاصل شده در م

، هر دو مدل مشکل ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی اجزاءاخالل را 5جدول 
اند. همچنین مطابق نداشته و همچنین اجزاءاخالل نیز به صورت نرمال توزیع شده

نه بحرانی خارج نشده ، از آنجا که مقدار آماره این آزمون از دو کرا4و 3هاي نمودار
هاي تخمین زده شده در دو مدل اطمینان حاصل توان بر ثبات پارامتراست، می

کرد.
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تشخیصیآزمونهاي:5جدول 

درصد است.10، 5، 1: به ترتیب سطوح معناداري *** ؛ ** ؛ *
خذ: نتایج تحقیقأم

9، معادله شماره CUSUMQو CUSUMهاي آزمون:3نمودار 

)6مدل شماره ()7مدل شماره (

احتمالآماره آزموناحتمالآماره آزمونآزمون
03/2164/0***89/2229/0***همبستگی سریالی

129/0128/0***55/1120/0**ناهمسانی واریانس

65/2174/0***80/1659/0***نرمال بودن اجزا اخالل



٤٧...نگاهی دوباره به نقش دولت در اقتصاد ایران:


10، معادله شماره CUSUMQو CUSUMهاي آزمون:4نمودار 

نتایج آزمون علیت گرنجر- 5-3
ارائه VECM، نتایج آزمون علیت گرنجر را براساس مدل 6جدول شماره 

جمله تصحیح خطا، در هر tشود که احتمال مربوط به آماره نماید. مشاهده میمی
توان در بنابراین میدار است. دو مدل مورد تحقیق، منفی و به لحاظ آماري معنی

هاي هاي موجود در مدلبلندمدت وجود رابطه علیت غیر مستقیم از مجموعه متغیر
، به رشد تولید ناخالص داخلی کشور را پذیرفت.10و 9شماره 

آزمون علیت گرنجر:6جدول

خذ: نتایج تحقیقأم

ECM(-1)_ t-statمدل
9شماره -20/3***)    003/0(

10شماره -69/3***)  001/0(
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10و 9هاي شماره ارائه پیشنهادات سیاستی حاصل از تخمین مدل- 6
يهااستیساثربررسی رابطه سایز کوچک، متوسط و بزرگ دولت با رشد اقتصادي

اقتصاددربحثموردشدتبهمسئلهکییطوالنمدتيبرارشد اقتصاديبریمال
دولتيهانهیهزدرافزایشکهدهدیمنشانينزیکهینظر. استبودهينظرکالن

.تولید داردجهینتدرویخصوصيتقاضابرمثبتیاثراز طریق ضریب فزاینده 
یعموميهانهیهزافزایش درکهکندیماستداللکیکالسنئوهینظربرعکس،

ی در اقتصاد ایجاد شود. بنابراین این خصوصبخشمانعی براي حرکت شودیمباعث
اي از واقعیت اقتصادي کشورها دارد یک سوال نظریه تحلیل واقع بینانهکه کدام 

اند که اندازه تجربی است. اکثر مطالعات داخلی انجام شده به این نتیجه رسیده
اي اي تاثیر مثبتی بر رشد دارد اما پس از حد آستانهدولت تا قبل از حد آستانه

Uت با رشد اقتصاد یک رابطه از نوع ثیر منفی بر رشد دارد لذا رابطه اندازه دولأت

) نشان داد که رابطه 1393(معکوس است. اما مطالعه فالحی و منتظري شورکچالی
معکوس نیست بلکه نوع این Uاندازه دولت و رشد اقتصادي نه تنها از نوع رابطه 

است. در حقیقت نوع این رابطه کامال عکس رابطه منحنی Uرابطه از نوع رابطه 
ت.آرمی اس

لذا با توجه به تناقض مشاهده شده در مطالعات داخلی، در این مطالعه براساس 
) با اضافه کردن درجه دوم و درجه سوم اندازه دولت در کنار 2004(مطالعه آنامان

با رشد اقتصادي ه بررسی نحوه ارتباط اندازه دولتخود متغیر اندازه دولت، ب
توان هاي مورد تحقیق میمدله از تخمینپرداخته شد. با توجه به نتایج حاصل شد

در اقتصاد ایران به این نکته اشاره کرد که در بلندمدت، اندازه کوچک و بزرگ 
منفی اندازه بزرگ ثیر أتثیر منفی بر رشد اقتصادي دارد، در حقیقت أدولت، ت

هاي بیش از انداره دولت در یک شود که، فعالیتمخارج دولت از اینجا ناشی می
منفی بر رشد ثیر أتتواند بخش خصوصی را کنار زند و از این جهت ر میکشو

که مطابق با استدالل نظریه نئوکالسیکی است)، از سویی دیگر (اقتصادي گذارد
مین امنیت و رفاه أدولت در یک کشور داراي وظایف مهمی است که بایستی براي ت

لیت دولت کمتر از حد شهروندان، مخارجی را صرف کند. حال چنانچه، میزان فعا
مین کند در این أالزم باشد، به نحوي که نتواند امنیت و رفاه بخش خصوصی را ت

منفی بر رشد اقتصاد خواهد بود. در این ثیر أتصورت انداره کوچک دولت نیز داراي 
که با نظریه (حالت با افزایش مخارج دولت رشد اقتصادي نیز حاصل خواهد شد



٤٩...نگاهی دوباره به نقش دولت در اقتصاد ایران:

 استاندار کینزي مطابقت دارد). با توجه به ضریب حاصل شده در هر دو مدل حاکی
مثبتی بر رشد اقتصادي دارد زیرا ثیر أتاز آن است، که مخارج سطح متوسط دولت 

از یکسو این میزان مخارج مانع فعالیت بخش خصوصی نشده است از سویی دیگر 
منیت و رفاه بخش خصوصی است.این میزان مخارج دولت متضمن حفظ ا

توان گفت که برخالف نتایج مطالعات قبلی که به گیري کلی میدر یک نتیجه
معکوس Uاین نتیجه رسیدند که رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادي از نوع رابطه 

است، مطالعه حاضر نوع رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادي را از نوع یک تابع Uیا 
متفاوتی ثیر أتمختلف داراي بازه3ند. به عبارت دیگر اندازه دولت در دامی3درجه 

6/11بر رشد است. به نحوي که اندازه بهینه دولت از منظر مخارج جاري در بازه 
درصد در 13درصد تا 10درصد در بلندمدت است و در بازه 17درصد تا 

4ظر مخارج عمرانی در بازه مدت قرار دارد. از سویی اندازه بهینه دولت از منکوتاه
3/3مدت در بازه درصد در بلندمدت است و مقدار این معیار در کوتاه8درصد تا 
.21درصد قرار دارد1/5درصد تا 

الزم به ذکر است که متوسط اندازه دولت طی دوره مورد بررسی از منظر 
این درصد است. بنابر5/7درصد و از منظر مخارج عمرانی 28/18مخارج جاري 

متوسط اندازه دولت از منظر مخارج جاري به مقدار کمی در دوره بلندمدت و مقدار 
متوسط اش بیشتر است. امااندازه بهینهحداکثرمدت ازقابل توجهی در دوره کوتاه

اندازه دولت طی دوره مورد بررسی از منظر مخارج عمرانی در دوره بلندمدت در 
حداکثر مدت ازما به مقدار کمی در دوره کوتاهبازه بهینه خود قرار گرفته است ا

اش بیشتر است.اندازه بهینه
از سویی با وارد کردن حداقل و حداکثر مقدار بهینه اندازه دولت، میزان رشد 

(این کار براساس مطالعه ویدر . آیداقتصادي متناسب با این اندازه دولت بدست می
گیرد)انجام می1391و پناهی و رفاعی 221998و گاالوي

Growth= -0.69 (Govsizc) + 4.90 (Govsizc)2– 11.1 (Govsizc)3 + 2.71
=حداقل میزان اندازه بهینه دولت GovSIZCmin=درصدمیزان رشد 1/6 = 2/67
میزان اندازه بهینه دولت =حداکثر Govsizcmax= درصدمیزان رشد 1/7 = 2/68

در مطالعه دیگري که توسط همین نگارندگان انجام شده است و براي مجله دیگري ارسال شده است و در ٢١
25-15ایم. سطح بهینه کل مخارج دولت در بازه مرحله داوري قرار دارد از مخارج کل دولت استفاده کرده

همخوانی دارد.درصد برآورد شده است که با مجموع این دو رقم در بازه باال و پایین کامال
22 Vedder and Gallaway
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توان به این نتیجه رسید که بین اندازه با توجه به مقادیر بدست آمده در باال، می
درصد مخارج جاري، رشد اقتصادي تغییرات 7/17درصد تا 6/11دولت از سطح 

چه میزان اندازه دولت از منظر مخارج جاري در بسیار کمی دارد. بنابراین چنان
زان رشد اقتصادي تغییرات بسیار زیادي درصد کاهش یابد. می6/11کشور تا 

گذاران کالن اقتصادي کشور نخواهد کرد، بنابراین یک ضرورت است که سیاست
میزان مخارج دولت را متناسب با تولید ناخالص داخلی کاهش دهند. زیرا اندازه 

درصد و از منظر مخارج عمرانی تا سطح 6/11دولت از منظر مخارج جاري تا سطح 
.23بل کاهش استدرصد قا4

درصد از 4درصد و 6/11الزم به ذکر است که میزان کاهش مخارج جاري و عمرانی دولت به ترتیب به ٢٣
تولید ناخالص داخلی امري است که در بلندمدت بایستی تحقق یابد، زیرا با توجه به وضعیت فعلی اقتصادي 

برد و از سویی تحوالت اقتصادي کشور همانند اجراي قانون سر میو سیاسی کشور که در شرایط تحریم به
ها و وضعیت تورم نسبتا باالي کشور، عمال این میزان کاهش در اندازه دولت را غیرممکن هدفمندسازي یارانه

مهار تورم، تحقق وضعیت ثبات سیاسی و اقتصادي وساخته است، اما در افق بلندمدت کشور و در صورت
ت کاهش انداره دولت فراهم خواهد شد.زمینه جه



٥١...نگاهی دوباره به نقش دولت در اقتصاد ایران:
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