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چکیده:
شدن از رشد قابل توجهی در کشورهاي مختلف برخوردار بوده و هاي اخیر، جهانیطی سال

کالن اقتصادي را تحت تأثیر خود قرار داده است. در بسیاري از بسیاري از متغیرهاي 
کشورها، با افزایش باز بودن تجاري و مالی، اندازه دولت نیز تغییر یافته است. لذا، در این 
مطالعه به بررسی اثر باز بودن تجاري و مالی بر اندازه دولت در کشورهاي عضو منطقه منا 

زایی متغیرهاي توضیحی با است. در نظر گرفتن درونپرداخته شده 2002-13ي طی دوره
) EC3SLSاي جزء خطا (متغیرهاي ابزاري و استفاده از رهیافت حداقل مربعات سه مرحله

هاي تابلویی، وجه تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین است. مطابق با مبتنی بر داده
ه باز بودن مالی اثر منفی بر اندازه دولت هاي مطالعه حاکی از آن است کفرضیه کارایی، یافته

دارد. همچنین، بر اساس فرضیه جبران، نتایج مطالعه مؤید اثر مثبت باز بودن تجاري بر 
اندازه دولت است. در مجموع، اثر مثبت باز بودن تجاري بر اندازه دولت در مقایسه با اثر 

ایانگر افزایش اندازه دولت در منفی باز بودن مالی به مراتب بیشتر است که این یافته نم
گردد که کشورهاي عضو منطقه منا در مواجه با جهانی شدن اقتصاد است. لذا، توصیه می

ه گري بسازي اقتصاد با سرعت بیشتري پیگیري گردد و نقش دولت از تصديخصوصی
نظارتی تغییر یابد.وگذارىسیاست

JEL:F6 ،C33ي بندطبقه

اندازه دولت، باز بودن تجاري، باز بودن مالیهاي کلیدي:واژه
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مقدمه-1
شدن و اندازه دولت یک موضوع بسیار مهم است که تاکنون ابعاد رابطه میان جهانی

ن اعتقاد دارند که وبی مشخص نشده است. برخی از محققاو ماهیت این رابطه به خ
افزایش فشار رقابتیهاي داخلی و یکپارچگی بازارها موجب کاهش اثربخشی سیاست

گردد. بخش عمومی بزرگ موجب کاهش هاي دولتی میدر جهت کاهش فعالیت
شود و این امر همراه با کاهش تقاضا براي صادرات و خروج المللی میپذیري بینرقابت

هاي مالیات و عوامل تولید است. در واقع، یکپارچگی اقتصادي موجب کاهش نرخ
گردد. اما، برخی محققین اعتقاد دارند که باز رفاه میسازي دولتمتعاقب آن، کوچک

شود. استدالل این گروه از محققین بر این بودن تجاري باعث افزایش اندازه دولت می
هاي اجتماعی اصل استوار است که در اقتصادهاي باز، مخارج عمومی مربوط به بیمه

باز بودن تجاري، تقاضا برايهاي مرتبط با یابد. در واقع، با افزایش ریسکافزایش می
ها در مواجه با شود. بر اساس این دیدگاه، اندازه دولتهاي عمومی بیشتر میبیمه

- ). در کنار دیدگاه2009، 1یابد (اپیفنی و گانسیاریسک ذاتی بازارهاي آزاد افزایش می

ي داند؛ این استدالل نیز وجود دارد که آزادي اقتصاهایی که تاکنون بیان گردیده
باشد و الزم است که اثر آزادي مالی بر اندازه دولت لزوماً به معناي آزادي تجاري نمی

نیز بررسی گردد. این اعتقاد وجود دارد که باز بودن سرمایه موجب افزایش ریسک 
هاي خارجی شود و متعاقب آن، تقاضا براي جبران ریسکمواجه با اقتصاد خارجی می

-گر، افزایش درجه باز بودن سرمایه موجب افزایش تحركیابد. از سوي دیافزایش می

هاي عمومی بزرگتر پذیري عوامل مالیاتی و کاهش توانایی دولت براي حفظ بخش
).2007، 2گردد (لیبراتیمی

با توجه به اثرات متفاوت باز بودن تجاري و مالی بر اندازه دولت، این سؤال مطرح 
بر اندازه دولت در کشورهاي عضو منطقه منا گردد که برآیند اثر این دو متغیر می

هاي باشد؟ آیا رابطه تجربی میان متغیرها همانگونه است که تئوريچگونه می
کنند؟ در این مطالعه براي پاسخگویی به سؤاالت مذکور و بررسی اقتصادي بیان می

یدقیق اثر باز بودن تجاري و مالی بر اندازه دولت در کشورهاي عضو منطقه منا ط

1 Epifani and Gancia
2 Liberati
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 -استفاده می3اي جزء خطا، از روش حداقل مربعات سه مرحله2002-2013ي دوره

گردد که وجه تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین است. ضمن در نظر گرفتن 
زائیتوان درونناهمگنی میان کشورهاي مورد بررسی، با استفاده از روش مذکور می

متغیرهاي باز بودن تجاري و مالی را نیز لحاظ نمود و در چارچوب معادالت همزمان، 
عوامل تأثیرگذار بر باز بودن تجاري و مالی را مورد بررسی قرار داد. 

شود. در بخش سوم، با توجه به مبانی موضوع بیان میدر بخش دوم، ادبیات
هاي آماري و وي رگرسیونی، دادهنظري و شواهد و مطالعات تجربی، به معرفی الگ

روش برآورد اختصاص دارد. نتایج مطالعه در بخش چهارم مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گردد   گیري و پیشنهادهاي سیاستی ارائه میگیرند و در پایان نتیجهمی

ادبیات موضوع-2
-طی سالرابطه میان آزادي اقتصادي و اندازه دولت یکی از مباحث مهم اقتصاددانان 

هاي اخیر بوده است، به نحوي که این رابطه از دو بعد نظري و تجربی مورد بحث و 
هاي مختلفی پیرامون آن ارائه گردیده است. این اعتقاد بررسی قرار گرفته و نظریه

وجود دارد که مخارج عمومی در کشورهاي باز بیشتر است؛ زیرا از این مخارج به 
گردد. به طور کلی، اگر کشورهاي باز با تفاده میعنوان یک ابزار کاهش ریسک اس

هاي عرضه و تقاضاي خارجی مواجه گردند و سطح نابرابري اقتصادي در این شوك
گاه، یک دولت بزرگ با ارائه بیمه و هموار سازي مصرف (از کشورها بیشتر باشد؛ آن

تواند ثبات هاي تأمین اجتماعی) میطریق توزیع مجدد درآمد و اشکال دیگر برنامه
هاي خارجی را جبران نماید. از سوي دیگر، بیشتري براي اقتصاد فرآهم آورد و ریسک

ادغام در بازارهاي جهانی موجب افزایش تخصص در اقتصاد و متعاقب آن، کاهش در 
شود. برايهاي اقتصاد جهانی میثباتیتنوع بخشی و افزایش ریسک مواجه با بی

جبران افراد متضرر از فرآیند جهانی شدن، کشورهاي باز سعی مقابله با این ریسک و 
در افزایش مخارج عمومی و گسترش اندازه بخش عمومی را خواهند داشت. در 

شود. افزون بر این شناخته می4ادبیات، این استدالل تحت عنوان فرضیه جبران
ر معمول، گیرد. به طواستدالل، این رابطه تحت تأثیر اندازه کشور نیز قرار می

تري هستند و کشورهاي کوچک مخارج دولتی کشورهاي باز داراي اندازه کوچک

3 Error Component Three-Stages Least Squares (EC3SLS)
4 Compensation Hypothesis
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بیشتري را دارند. بنابراین، مخارج دولت در کشورهاي باز بیشتر است. تمام این 
کنند که آزادي اقتصادي اثر مثبتی بر اندازه دولت دارد(زکریا و ها بیان میاستدالل

). 2011، 5شکور
ها، این اعتقاد نیز وجود دارد که کشورهاي باز تمایل ستداللبا وجود این ا

هاي کوچک دارند. بنابراین، کشورهاي باز حرکتی را به بیشتري به بازار آزاد و دولت
ا هپذیري قیمتی آنسمت اقتصاد آزاد و وضع مالیات محدود را دارند تا قدرت رقابت

ري خارجی را جذب نمایند. مطابق گذاحفظ گردد و بتوانند سرمایه انسانی و سرمایه
گردد هاي داخلی میبا دیدگاه مرسوم، ادغام بازارها موجب کاهش اثربخشی سیاست

شود. از آنجایی که بخش عمومی هاي دولتی میو فشار رقابت موجب کاهش فعالیت
گردد؛ این احتمال وجود دارد که تقاضا المللی میپذیري بینبزرگ باعث کاهش رقابت

صادرات و اشتغال کاهش یابد. مطابق با نظریه رقابت مالیاتی، افزایش ادغام براي 
-هاي مالیات و متعاقب آن، کاهش اندازه دولت و کوچکاقتصادي منجر به کاهش نرخ

6گردد. در ادبیات، این استدالل تحت عنوان فرضیه کاراییسازي دولت رفاه می

کارایی، در ارتباط با رابطه میان باز بودن ). عالوه بر فرضیه همانشود(شناخته می
اند. فرضیه حرکت به مالی و اندازه دولت فرضیات متعدد دیگري نیز مطرح گردیده

المللی سرمایه موجب افزایش فشار بر کند که تحرك بینبیان می7سمت پایین
بر این است که تأمین 8گردد. استدالل فرضیه منحنی خطیهاي رفاه بزرگ میدولت
هاي رفاه اجتماعی در سطوح باالي تحرك سرمایه بسیار دشوار است. فرضیه هزینه

بازي اثر منفی بر تأمین هاي سرمایه سفتهنمایانگر آن است که جریان9فرار سرمایه
بر این 10مالی مخارج مربوط به رفاه اجتماعی دارد. فرضیه عدم تعادل مالی داخلی

الی به طور منفی در ارتباط با مخارج عمومی آن آورد که باز بودن مامر استدالل می
ایت، نمایند. در نهدسته از کشورهایی است که کسري بودجه قابل توجهی را تجربه می

مؤید آن است که اثر منفی سطوح باالي باز 11فرضیه تعامل باز بودن تجاري و مالی
تواند بر اثر هاي مربوط به سرمایه) میبودن مالی (با توجه به عدم وجود محدودیت

5 Zakaria and Shakoor
6 Efficiency Hypothesis
7 Run to the Bottom Hypothesis
8 Curvilinear Hypothesis
9 Capital Flight Hypothesis
10 Domestic Fiscal Imbalance Hypothesis
11 Trade and Capital Openness Interaction Hypothesis
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 مثبت احتمالی باز بودن تجاري (بر اندازه دولت) غلبه نماید و تأمین مالی مخارج رفاه
). 2006اجتماعی را دشوار سازد (لیبراتی، 

کند که شهروندان در پاسخ به افزایش باز به طور کلی، فرضیه جبران بیان می
در حالی که فرضیه دهند،بودن تجاري تقاضاي مخارج عمومی خود را افزایش می

ها در واکنش به افزایش باز بودن تجاري، مالیات کمتري کند که دولتکارایی بیان می
نمایند. زیرا، عوامل تولید با را دریافت و به سختی کسري بودجه خود را تأمین می

نند کهاي مالیاتی اعالم میحرکت به سوي خارج از کشور نارضایتی خود را از سیاست
گردد (زکریا و شکور، تر میهاي مخارجی خفیفایت این امر منجر به سیاستکه در نه

هاي جبران و کارایی) منجر به ). بنابراین، اثر خالص دو نیروي مخالف (فرضیه2011
و گرددعدم شناسایی نظري چگونگی اثرگذاري آزادي اقتصادي بر اندازه دولت می

ر سازد. بر این اساس، دموضوع تجربی میاین مسأله را به طور اساسی تبدیل به یک 
هاي اخیر محققین متعددي سعی در شناسایی نحوه اثرگذاري باز بودن طول سال

) در 1998(12اند. براي مثال، السینا و وکزیرگتجاري و مالی بر اندازه دولت داشته
، به 1960-89ي کشور طی دوره130هاي مربوط به اي با استفاده از دادهمطالعه

بررسی ارتباط میان باز بودن تجاري، اندازه کشور و اندازه دولت پرداختند. نتایج 
مطالعه با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی نشان داد که در کشورهاي 

13کوچکتر، مخارجی عمومی و درجه باز بودن تجاري بیشتر است. موالنا و همکاران

کشور 23تجاري و اندازه دولت در ) به بررسی رابطه علّی میان آزادسازي2004(
1948-1998هاي در طول سال) OECD(توسعهواقتصاديهمکاريعضو سازمان

ها وجود رابطه علّیت مثبت میان آزادي تجاري و اندازه اند. نتایج مطالعه آنپرداخته
دارند که آزادي تجاري عامل اصلی ها در این مطالعه بیان میکند. آندولت را رد می

) در پژوهشی با استفاده از رگرسیون 2006(14افزایش اندازه دولت نیست. درهر
هاي مالیاتهاي اجتماعی و نرخهاي تابلویی، به بررسی اثر جهانی شدن بر هزینهداده

طی دوره زمانی )OECD(توسعهواقتصاديهمکاريدر کشورهاي عضو سازمان
ا و هشدن تأثیري بر مالیاته جهانیپرداخت. نتایج مطالعه نشان داد ک2000-1970

مخارج اجتماعی در این کشورها ندارد و تنها نرخ مالیات بر سرمایه تحت تأثیر آزادي 
-هاي سرياي با استفاده از داده) در مطالعه2007گیرد. لیبراتی (اقتصادي قرار می

12 Alesina and Wacziarg
13 Molana et al.
14 Dreher
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لت خارج دومقطع زمانی به بررسی ارتباط میان باز بودن تجاري، باز بودن سرمایه و م
پرداخت. با به کارگیري 1970-2003ي براي کشورهاي توسعه یافته طی دوره

، اثرات ثابت و تصادفی، نتایج مطالعه نشان 15برآوردگرهاي گشتاورهاي تعمیم یافته
باشد، در حالی که فرضیه داد که فرضیه کارایی در کشورهاي مورد مطالعه برقرار می

اي ) در مطالعه2009(تأیید نگردید. اپیفنی و گانسیاهاي مطالعه جبران توسط داده
به بررسی 1950-2000ي کشور طی دوره143هاي مربوط به با استفاده از داده

ها با به کارگیري رهیافت رابطه میان باز بودن تجاري و اندازه دولت پرداختند. آن
اي هبه ایجاد دولتبه این نتیجه دست یافتند که باز بودن تجاري منجر 16اثرات ثابت

اي به بررسی رابطه میان اندازه ) در مطالعه2009(17رمشود. بزرگ و غیرکارا می
154هاي مربوط به کشور، اندازه دولت و باز بودن تجاري پرداخت. با استفاده از داده

و با به کارگیري روش اثرات ثابت، نتایج مطالعه 1960-2000ي کشور طی دوره
باط مثبت میان اندازه دولت و باز بودن تجاري تحت تأثیر اندازه نشان داد که ارت
اي به بررسی اثرات باز ) در مطالعه2010(18گیرد. شهباز و همکارانکشور قرار نمی

1971-2006ي بودن تجاري و مالی بر اندازه دولت در کشور پاکستان طی دوره
صالحاکامالمعمولیمربعاتلپرداختند. نتایج مطالعه مذکور با استفاده از روش حداق

نشان داد که با افزایش باز بودن تجاري و کاهش باز بودن مالی، اندازه دولت 19شده
اي به بررسی ) در مطالعه2011یابد. زکریا و شکور (در کشور پاکستان افزایش می

-2009ي رابطه میان اندازه دولت و باز بودن تجاري در کشور پاکستان طی دوره
داختند. نتایج روش گشتاورهاي تعمیم یافته نشان داد که یک رابطه مثبت پر1947

دار میان اندازه دولت و باز بودن تجاري وجود دارد و مخارج دولت پاکستان و معنی
) در 2012(20بناروچ و پندينماید. به عنوان یک ابزار کاهنده ریسک عمل می

جهان، رابطه علّی میان باز بودن تجاري کشور 119هاي با استفاده از دادهايمطالعه
مورد بررسی 1972-2000ي با اندازه دولت و هشت جزء مخارج عمومی را طی دوره

قرار دادند. نتایج آزمون علّیت نشان داد که رابطه علّی میان باز بودن تجاري با اندازه 

15 Generalized Method of Moments (GMM)
16 Fixed Effects
17 Ram
18 Shahbaz et al.
19 Fully Modified Ordinary Least Square (FMOLS)
20 Benarroch and Pandey
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 ي به بررسی ا) در مطالعه2012(21وو و لیندولت و اجزاء مخارج عمومی وجود ندارد. 
پرداختند. نتایج مطالعه 1998-2006ي عوامل مؤثر بر اندازه دولت در چین طی دوره

سازي دولت و بهبود نشان داد که باز بودن تجاري و مالی موجب تسهیل کوچک
شود.کارایی تخصیص در ارائه خدمات عمومی می

ه ارتباط توان به وضوح دریافت کدر مجموع با مروري بر مطالعات تجربی می
باشد و این مطالعات میان باز بودن اقتصادي و اندازه دولت قطعی و مشخص نمی

نمایند. همچنین، اي، اعم از مثبت، منفی و نبود آن را تأیید میوجود هر نوع رابطه
زائی متغیرهاي توضیحی مدل بوده است، در حالی در مطالعات گذشته فرض بر برون

توانند تحت تأثیر متغیرهاي دیگري قرار و تجاري میکه متغیرهاي باز بودن مالی 
شود و دار شدن ضرایب برآوردي میزائی موجب اریبگیرند. در واقع، مسأله درون

سازند. در اینهاي سیاستی برگرفته از نتایج را با شک و تردید مواجه میتوصیه
ي و ز بودن تجارمطالعه، براي رفع این نقیصه، ضمن در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر با

مالی، اثر این دو متغیر بر اندازه دولت مورد بررسی قرار گرفته است و استفاده از روش 
اي جزء خطا وجه تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات حداقل مربعات سه مرحله

رود.گذشته به شمار می

هامواد و روش-3
- هاي تابلویی استفاده میدادهدر این مطالعه، از سیستم معادالت همزمان مبتنی بر 

توان به صورت زیر بیان امین معادله، سیستم معادالت همزمان را میhشود. براي 
نمود:

)1(h=1,2,..,g
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هاي ماتریس دادهhYزا، هاي مربوط به متغیر دروننمایانگر بردار ستونی دادهhyکه 
هاي مربوط به متغیرهاي ماتریس دادهhXزاي توضیحی، متغیر درونhg-1مربوط به 

Nتعداد مشاهدات است که NTاي از ضرایب برآوردي معادله و مجموعهhδزا، برون

21 Wu and Lin
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از ×1NTیک بردار hεدهنده زمان است. عبارت نشانTنمایانگر تعداد کشورها و 
شود:جمالت خطا است که به صورت زیر نشان داده می

)2(
hhTNh u)I( 

),...,( Nhh1h 
)u,...,u,...,u(u NThth1h11h 

ماتریس NIجمله اخالل باقیمانده، huاثرات خاص انفرادي غیرقابل مشاهده، hαکه 
).2013، 22است (ابو علی و عبدالفتاحTبردار اعداد یک با بعد Tιو Nیکه با بعد 

دلیلی بر استفاده از معادالت زایی برخی از متغیرهاي توضیحی توضیح درون
زایی متغیرهاي سمت راست، یک مشکل جدي در اقتصادسنجی همزمان است. درون

-دار شدن و ناسازگاري برآورد حداقل مربعات معمولی میاست. این امر موجب اریب

ه زاي معادلزا و برونشود؛ زیرا، این روش قادر به تمایز میان متغیرهاي توضیحی درون
ادله زاي معکند که متغیرهاي توضیحی درونن مشکل زمانی نمود پیدا مینیست. ای

)hY) با جمالت خطاي تصادفی (hε همبسته باشند. با جایگزین کردن این متغیرها (
با متغیرهاي ابزاري، نتایج برآورد سازگار خواهد بود. در روش حداقل مربعات دو 

شوند. الزم به ذکر ي خود جایگزین میزا با مقادیر برآورد، متغیرهاي درون23ايمرحله
) در hX) و متغیرهاي برونزا (hYاست که در این روش، تفاوت میان متغیرهاي درونزا (

براي رگرسیون مقطعی به کار گرفته شود؛ 2SLSشود. اگر روش نظر گرفته می
باشند. بر این اساس، الزم است که نتایج پارامترهاي برآوردي سازگار، اما غیرکارا می

بهبود یابد، که در این حالت، روش حداقل مربعات سه 2SLSبه دست آمده از روش 
3SLSگردد. در حالی که هر دو روش سازگار هستند، روش استفاده می24ايمرحله

، 3SLSاست. مهمترین دلیل در استفاده از روش 2SLSبه طور مجانبی کاراتر از روش 
بهبود کارایی مجانبی از طریق استفاده از اطالعات مربوط به همبستگی جمالت خطا 

هاي تابلویی، برآورد معادالت همزمان در معادالت ساختاري است. با استفاده از داده
"معادالت همزمان با اجزاي خطا"مبتنی بر ترکیب مقاطع و زمان است که با عنوان 

هاي حداقل مربعات میانگین مربعات خطا، روششود. با در نظر گرفتنشناخته می

22 Abou-Ali and Abdelfattah
23 Two-Stage Least Squares (2SLS)
24 Three-Stage Least Squares (3SLS)
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 اي جزء خطا در مقایسه با و حداقل مربعات سه مرحله25اي جزء خطادو مرحله
) از کارایی بیشتري EC3SLSو EC2SLSسیستم معادالت همزمان استاندارد (

اي . روش حداقل مربعات سه مرحله26)2013باشند(ابو علی و عبدالفتاح، برخوردار می
آورد و دقت هاي دیگر، اطالعات بیشتري را فرآهم میخطا در مقایسه با روشجزء

).2011، 27باشد (هسیو و همکارانبرآورد ضرایب بسیار باال می
در این مطالعه بر اساس مطالب مطرح شده، به منظور بررسی اثر باز بودن تجاري 

گردد که فرمه میو مالی بر اندازه دولت از سیستمی متشکل از سه معادله استفاد
باشد:ماتریسی آن به صورت زیر می
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نمایانگر شاخص اندازه دولت است که سهم مخارج دولت از تولید ناخالص LnGSکه 
گیرد. براي بررسی اثر باز بودن تجاري بر اندازه دولت و آزمون داخلی را اندازه می

الزم است که از سهم مخارج دولت استفاده گردد؛ زیرا، فرضیه جبران فرضیه جبران 
بر حسب مخارج مطرح شده است. همچنین، ماهیت فرضیه جبران مبتنی بر تقاضاي 

باشد. از لحاظ نظري، مخارج عمومی بهترین شاخص براي بیان فعالیت مخارجی می
بودن تجاري است شاخص بازLnOP)، 3). در معادله (2007دولتی است(لیبراتی،

که بیانگر سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی است. شاخص مذکور از این لحاظ 

25 Error Component Two-Stage Least Squares (EC2SLS)
روش ي این مقاله خارج است، خواننده محترم براي آشنایی بیشتر با بیان جزئیات آماري از حوصله٢٦

EC2SLSمراجعه فرمایند.)1392مهرابی بشرآبادي و توحیدي (ي شایسته است که به مطالعه
27 Hsu et al.
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داراي اهمیت است که نمایانگر اهمیت نسبی تجارت کل نسبت به اندازه تولید داخلی 
گذاري مستقیم خارجی به عنوان یک شاخص براي باز بودن است. از متغیر سرمایه

مشخص شده است. LnFDI)، با 3در سیستم معادالت (گردد که مالی استفاده می
گذاري مستقیم خارجی شاخص مناسبی براي باز بودن مالی است؛ زیرا، این سرمایه

). 2007هاي سرمایه دارد(لیبراتی،متغیر ارتباط زیادي با جریان
اي استدالل آوردند که رابطه میان باز بودن ) در مطالعه1998السینا و وکزیرگ (

اعتقاد هاگیرد. به بیان دیگر، آنتجاري و اندازه دولت تحت تأثیر اندازه کشور قرار می
زا است. اما، در مطالعه مذکور و داشتند که شاخص باز بودن تجاري یک متغیر درون

زائی متغیرهاي باز بودن اقتصاد نادیده گرفته شده است. در مطالعات پیشین، درون
زائی متغیرهاي باز بودن تجاري و مالی، عوامل گرفتن دروناین مطالعه، ضمن در نظر 

)، از متغیرهاي 3اند. مطابق با معادله (مؤثر بر این دو متغیر مورد بررسی قرار گرفته
) و تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه LnTOT)، رابطه مبادله (LnERنرخ واقعی ارز (

)LnPcGDPده است. در معادله مربوط به ) براي توضیح باز بودن تجاري استفاده ش
) و تولید ناخالص داخلی LnERباز بودن مالی، عالوه بر متغیرهاي نرخ واقعی ارز (

) به عنوان یک متغیر توضیحی LnINF)، از متغیر نرخ تورم (LnPcGDPواقعی سرانه (
) متشکل از سه معادله است 3استفاده شده است. بر این اساس، سیستم معادالت (

زاي آن را ندازه دولت، باز بودن تجاري و باز بودن مالی، متغیرهاي درونکه شاخص ا
دهند. تشکیل می

تفاده باشد که با استحلیلی می-این مطالعه به جهت نوع تحقیق، از نوع توصیفی
قلمرو مکانی تحقیق، شامل کشورهاي عضو اي صورت پذیرفته است. از روش کتابخانه

21یقا قرار دارند و و شمال آفریانهمنطقه خاورمدر منطقه منا است. کشورهاي منا 
گردد (الجزایر، بحرین، جیبوتی، مصر، ایران، فلسطین، عراق، لیبی، کشور را شامل می

مالت، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودي، اردن، کویت، لبنان، اسرائیل، سوریه، 
ارکت در تولید و تونس، امارات متحده عربی و یمن). از لحاظ تخصیص منابع، مش

هاي این کشورها به طور سنتی نقش غالب و هاي اقتصادي؛ دولتاثرگذاري بر مشوق
ج و المللی، مخارنمایند. با در نظر گرفتن استانداردهاي بینمهمی در اقتصاد ایفا می

باشد و این منطقه را با عدم تعادل اندازه دولت در این منطقه به طور نسبی زیاد می
). همچنین، 1997، 28ثباتی اقتصاد مواجه ساخته است (اکن و همکارانمالی و بی

28 Eken et al.
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 هاي مربوط به ) است. داده2002-2013سال (12قلمرو زمانی تحقیق مشتمل بر 
-آوري گردیده)، از پایگاه اطالعاتی بانک جهانی جمع3متغیرها در سیستم معادالت (

اند.  

نتایج و بحث-4
اثر باز بودن مالی و تجاري بر اندازه دولت، الزم است در این مطالعه، پیش از بررسی

که آزمون ایستایی براي متغیرهاي مطالعه انجام شود. اگر متغیرهاي مطالعه ایستا 
ر این گردد. لذا دگاه، تجزیه و تحلیل رگرسیونی منجر به نتایج کاذب مینباشند؛ آن

-استفاده می29وو-ن ماداالمطالعه به منظور بررسی ایستایی متغیرهاي مدل، از آزمو

)، 1بر اساس نتایج جدول (.30استشدهگزارش) 1(جدولدرآننتایجگردد که
ن شود که ایفرض صفر مبنی بر وجود ریشه واحد براي تمام متغیرهاي مطالعه رد می

امر نمایانگر ایستایی متغیرهاي مدل است. 
یا ها (تلفیقیماهیت دادهعالوه بر آزمون ایستایی، در این مطالعه براي تشخیص 

گردد که در واقع، آزمونی براي تابلویی) از آزمون چاو (براي کل سیستم) استفاده می
. در آزمون چاو فرض صفر مبنی بر یکسان بودن پارامترهاي 31بررسی اثرات ثابت است

هاي تلفیقی) در مقابل فرض ناهمسانی ضرایب رگرسیون مدل (لزوم استفاده از داده
) نمایانگر وجود 2گیرد. نتایج جدول (هاي تابلویی) قرار میاستفاده از داده(لزوم

ناهمگنی میان کشورها (وجود ناهمسانی در پارامترهاي مدل) و لزوم استفاده از 
زایی ابزارها) در برآورد هاي تابلویی است. معتبر بودن متغیرهاي ابزاري (برونداده

هانسن براي -این مطالعه از آزمون سارگانسیستمی یک فرض بسیار مهم است. در 

29 Maddala-Wu
باشد. هاي دیگري نیز برخوردار می، از مزیتشین-پسران-ایمهاي آزمون وو با داشتن ویژگی-ماداالآزمون ٣٠

هاي ریشه واحد براي هر واحد وو، مقادیر ارزش احتمال به دست آمده از آزمون-با استفاده از روش ماداال
ض محدودکننده مبنی بر ، فرچو-لین-لوین، بر خالف روش وو-ماداالشوند. در آزمون ترکیب میiمقطعی 

الزم وو-ماداال، در آزمون شین-پسران-ایمیکسان بودن پارامتر خودهمبستگی وجود ندارد. بر خالف آزمون 
هاي انفرادي در نظر گرفت. توان در رگرسیونهاي مختلف را میها متوازن باشند و طول وقفهنیست که داده

یشه واحد (ناایستایی متغیر) و فرض مقابل بیانگر نبود ریشه وو، فرض صفر نمایانگر وجود ر-در آزمون ماداال
). 2008واحد (ایستایی متغیر) است (بالتاجی، 

در این مطالعه، از نرم افزار استاتا براي آزمون چاو استفاده شده است و این آزمون تنها براي مقاطع انجام ٣١
در چارچوب مدل جزء خطاي یک طرفه شده است، زیرا روابط مشخص شده براي الگوي معادالت همزمان،

) مراجعه فرمایند. 2008به کتاب بالتاجی (شایسته است که اند. خواننده محترم تعریف گردیده
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شود که فرض صفر آن بیانگر عدم زایی متغیرهاي ابزاري استفاده میبررسی برون
همبستگی متغیرهاي ابزاري با جزء اخالل رگرسیون است. بر اساس نتایج جدول 

شود و درنتیجه متغیرهايزایی متغیرهاي ابزاري رد نمی)، فرض صفر مبنی بر برون2(
باشند. ابزاري مورد استفاده در برآورد مدل معادالت همزمان معتبر می

هاي تابلویی، به منظور انتخاب روش برآورد میان اثرات ثابت و در چارچوب داده
شود. آزمون هاسمن در حقیقت آزمون تصادفی از آزمون هاسمن استفاده می

بر طبق آن، ضرایب ناهمبسته بودن اثرات انفرادي و متغیرهاي توضیحی است که
شوند. اگر بین جزء تخمینی در برآوردهاي اثرات ثابت و تصادفی با هم مقایسه می

بت زن اثرات ثااخالل و متغیر توضیحی همبستگی وجود نداشته باشد، هر دو تخمین
و تصادفی سازگار هستند. از طرف دیگر، اگر بین جزء اخالل و متغیر توضیحی 

رات زن اثزن اثرات تصادفی ناسازگار و تخمیند، تخمینهمبستگی وجود داشته باش
ثابت سازگار و کارا است. فرضیه صفر در این آزمون بیانگر عدم همبستگی بین 

دهنده وجود باشد و فرضیه مقابل نشانمتغیرهاي توضیحی و خطاي تخمین می
تم و ل سیسارتباط است. با استفاده از نرم افزار استاتا، نتایج آزمون هاسمن براي ک

) گزارش 2به منظور تعیین روش برآورد میان اثرات ثابت و اثرات تصادفی در جدول (
)، فرض صفر مبنی بر وجود اثرات تصادفی رد 2شده است. مطابق با نتایج جدول (

شود که این امر نمایانگر مناسب بودن استفاده از رویکرد اثرات تصادفی در نمی
هاي آماري، نتایج لذا، با در نظر گرفتن نتایج آزمونچارچوب معادالت همزمان است. 

) گزارش شده است.3در جدول (EC3SLSبرآورد به روش 
چو براي بررسی ایستایی متغیرهاي مطالعه-نتایج آزمون ماداال:1جدول 

ارزش احتمالمقدار آماره آزموننام متغیر
986/74000/0شاخص اندازه دولت

631/53009/0شاخص باز بودن تجاري
801/61000/0شاخص باز بودن مالی

186/61001/0نرخ تورم
411/54000/0نرخ ارز

441/86000/0رابطه مبادله
823/55005/0تولید ناخالص داخلی سرانه
مأخذ: محاسبات تحقیق

هاي آمارينتایج آزمون: 2جدول 
احتمال مقدار آماره آزمون آماره آزمون نوع آزمون

000/0 36/64 F چاو
659/0 83/0 H هاسمن
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 291/0 32/7 χ2 هانسن-سارگان
مأخذ: محاسبات تحقیق

اي جزء خطا نتایج حاصل از برآورد مدل به روش حداقل مربعات سه مرحله: 3جدول 
)EC3SLS(

معادله اول
متغیر وابسته: اندازه دولت

tآماره ضریب برآورديمتغیرنام 

647/083/26***باز بودن تجاري
-80/1-250/0*باز بودن مالی

معادله دوم
باز بودن تجاريمتغیر وابسته: 

tآماره ضریب برآوردينام متغیر

738/081/16***رابطه مبادله
-78/4-050/0***نرخ ارز

104/050/4***تولید ناخالص داخلی سرانه
معادله سوم

باز بودن مالیمتغیر وابسته: 
tآماره ضریب برآوردينام متغیر

216/060/2***نرخ تورم
-63/2-893/0***نرخ ارز

067/089/4***تولید ناخالص داخلی سرانه
درصد)1و درصد10داري در سطح به ترتیب معنی***و *(مأخذ: محاسبات تحقیق

مطالعه، عالوه بر متغیر اندازه دولت، متغیرهاي باز بودن تجاري و مالی نیز به در این 
اند. در معادله مربوط به باز بودن تجاري، زا در نظر گرفته شدهعنوان متغیرهاي درون

از متغیرهاي رابطه مبادله، نرخ واقعی ارز و تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه به 
اده شده است و ضرایب برآوردي مربوط به این متغیرها عنوان متغیرهاي ابزاري استف

)، متغیر رابطه مبادله تأثیر 3) گزارش شده است. مطابق با نتایج جدول (3در جدول (
داري بر باز بودن تجاري در کشورهاي عضو منطقه منا دارد. بهبود در مثبت و معنی

ود. شتقاضاي واردات میرابطه مبادله، از طریق کاهش قیمت واردات، منجر به افزایش 
از سوي دیگر، با افزایش در قیمت صادرات و بهبود رابطه مبادله بازرگانی، درآمد 

ه ها را بیابد و این امر افزایش عملکرد صادراتی آناسمی صادرکنندگان افزایش می
دنبال دارد. لذا، بهبود رابطه مبادله، از طریق کاهش قیمت واردات و/یا افزایش قیمت 

ي باز بودن اقتصاد را به همراه دارد. مطابق با نتایج جدول ات، افزایش درجهصادر
داري بر )، در معادله باز بودن تجاري، افزایش نرخ واقعی ارز اثر منفی و معنی3(

ي باز بودن تجاري در کشورهاي عضو منطقه منا دارد. کاهش ارزش پول ملی درجه
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پذیري) و کاهش واردات (از طریق بتموجب افزایش صادرات (از طریق بهبود رقا
). 2001، 32شود (بهرومشاهافزایش قیمت واردات و کاهش ظرفیت جذب داخلی) می

دهد که افزایش نرخ ارز با اثرگذاري بیشتر بر صادرات، نتایج این مطالعه نشان می
شود. در معادله باز موجب افزایش حجم تجارت در کشورهاي عضو منطقه منا می

اري دي، متغیر تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه داراي اثر مثبت و معنیبودن تجار
بر باز بودن تجاري است. با ثابت بودن سایر شرایط، هر یک درصد افزایش درآمد 

درصدي شاخص باز 1/0کشورهاي عضو منطقه منا، به طور متوسط موجب افزایش 
ت، افزایش درآمد ملی شود. از طرف عرضه صادرابودن تجاري در این کشورها می

همراه با تولید داخلی بیشتر در جهت صادرات است و از طرف تقاضاي واردات، افزایش 
شود (پاپزوگلو درآمد ملی موجب افزایش تقاضاي براي کاالها و خدمات وارداتی می

).2006، 33و همکاران
ي باز داري بر درجه)، متغیر نرخ تورم اثر مثبت و معنی3بر اساس نتایج جدول (

بودن مالی در کشورهاي عضو منطقه منا دارد. تورم افزایش پیوسته در سطوح قیمت 
کاالها و خدمات است. افزایش تورم داخلی در کشورهاي عضو منطقه منا موجب 

گذاري مستقیمشود و این امر هزینه سرمایهافزایش مصرف فعلی در این کشورها می
گذار، افزایش تورم در کشورهاي اي سرمایهدهد. از دید کشورهخارجی را کاهش می

گذاري داخلی، موجب انتقال سرمایه از اقتصاد عضو منطقه منا با کاهش هزینه سرمایه
ا در هدهد که بنگاهشود. در واقع، این مکانیسم نشان میخارجی به اقتصاد داخلی می

نرخ تورم یک ابزاردهند و واکنش به تغییرات در نرخ تورم، سرمایه خود را انتقال می
)، 3). مطابق با جدول (2009، 34گذاري است (سیکدر جهت هموارسازي سرمایه

داري بر درجه باز بودن مالیدهد که نرخ واقعی ارز تأثیر منفی و معنینتایج نشان می
دارد، به طوري که با هر یک درصد افزایش در نرخ ارز واقعی، به طور متوسط درجه 

یابد (با فرض ثابت بودن سایر شرایط). درصد کاهش می89/0د باز بودن مالی حدو
گذاري در کشور میزبان در واقع، کاهش نرخ ارز باعث کاهش هزینه تولید و سرمایه

شود (فرزین گذاري مستقیم خارجی میشود و موجب افزایش سودبخشی سرمایهمی
ولید ناخالص دهد که ت) نشان می3). همچنین، نتایج جدول (1391و همکاران، 

32 Baharumshah
33 Papazoglou et al.
34 Sayek
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 داري بر درجه باز بودن مالی دارد. اثرگذاري داخلی واقعی سرانه تأثیر مثبت و معنی
گذاري مستقیم خارجی مؤید این تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه بر جریان سرمایه

گذاري مستقیم دیدگاه است که اندازه بازار و گسترش آن از ضروریات جذب سرمایه
). در واقع، تولید ناخالص داخلی بیشتر 2005، 35و لیوباشد (لی خارجی می

، 36گذاري مستقیم خارجی است (اسیدودهنده چشم اندازي بهتر براي سرمایهنشان
2002 .(

توانند بر درجه دهد؛ عوامل متعددي می) نشان می3همانطور که نتایج جدول (
فت. زا در نظر گرا را برونتوان این متغیرهباز بودن تجاري و مالی اثرگذار باشند و نمی

وان تزا در نظر گرفتن متغیرهاي باز بودن تجاري و مالی، اثر این متغیرها را میبا درون
)، 3با دقت بیشتري بر اندازه دولت مورد بررسی قرار داد. بر اساس نتایج جدول (
نده نمتغیر باز بودن تجاري داراي اثر مثبت بر اندازه دولت است و این یافته تأییدک

فرضیه جبران است. در واقع با ثابت بودن سایر شرایط، به ازاي هر یک درصد افزایش 
درصد 64/0ي باز بودن تجاري، شاخص اندازه دولت به طور متوسط حدود درجه

یابد. این اعتقاد وجود دارد که یک کشور با ورود به بازارهاي جهانی، به افزایش می
گیرد. در هنگام بروز الملل قرار میاقتصاد بینهاي میزان بیشتري در معرض شوك

هاي اقتصاد خارجی، از مخارج عمومی به عنوان یک ابزار در جهت حفاظت از شوك
). در اقتصادهاي باز، درآمد خانوارها 2012شود (وو و لین، اقتصاد داخلی استفاده می

از کشور است و ها وابسته به خارجآید که کسب و کار آنهایی به دست میاز بنگاه
هاي خارجی (نظیر ریسک ارزي یا نوسانات عرضه و تقاضاي بیشتر در معرض ریسک

هاي خارجی، تقاضاي افراد براي گیرند. براي مقابله با ریسکخارجی) قرار می
یابد. به منظور کاهش ریسک خارجی، کشورهاي هاي عمومی افزایش میبیمه

هاي مربوط به باشند) هزینهداري میهاي الزم اپیشرفته (که داراي ظرفیت
دهند. اما، کشورهاي در حال توسعه (نظیر هاي اجتماعی را افزایش میحمایت

هاي دیگري هاي خارجی، راه حلکشورهاي عضو منطقه منا) براي مقابله با ریسک
کنند؛ زیرا، در این کشورها ظرفیت الزم نظیر استخدام در بخش عمومی را دنبال می

هاي اجتماعی در مقیاس بزرگ وجود ندارد و این امر موجب افزایش جراي برنامهبراي ا

35 Li and Liu
36 Asiedu
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). از سوي دیگر، نتایج جدول 2007، 37شود (شلتوناندازه دولت در این کشورها می
دهد که مطابق با فرضیه کارایی، متغیر باز بودن مالی اثر منفی بر اندازه ) نشان می3(

د که با افزایش تحرك عوامل تولید، بخش عمومی دهدولت دارد. این یافته نشان می
هايها براي استفاده از مزیتالملل، دولتشود. در چارچوب اقتصاد بینکوچکتر می

توانند بسیار کوچک گردند. بر اساس ادبیات مربوط به رقابت مخارجی و مالیاتی می
هش پذیري موجب کاهش درآمدهاي مالیاتی و متعاقب آن، کامالیاتی، تحرك

ها در واکنش به افزایش باز بودن گردد. به بیان دیگر، دولتهاي عمومی میهزینه
توانند کسري بودجه نمایند و به سختی میآوري میمالی، مالیات کمتري را جمع

هايهاي مالیاتی و سیاستخود را اداره نمایند. زیرا، سرمایه در واکنش به سیاست
تواند به سمت خارج از کشور انتقال یابد که این امر اي نامطلوب به راحتی میبودجه

).2007،لیبراتی(گرددهاي مخارجی انقباضی میدر نهایت منجر به سیاست
داري متغیرهاي باز بودن با توجه به ضرایب برآوردي و همچنین سطح معنی

ه بتوان استدالل نمود که آزادي تجاري در مقایسه با آزادي مالی تجاري و مالی، می
مراتب تأثیرگذاري بیشتري بر اندازه دولت در کشورهاي عضو منطقه منا دارد و آزادي 

شود. اقتصادي منجر به افزایش اندازه بخش عمومی در این کشورها می
با در نظر گرفتن نتایج تحقیق، پیوستن ایران (به عنوان یکی از کشورهاي عضو 

اقتصاد کشور را با ریسک بازارهاي تواند منطقه منا) به سازمان تجارت جهانی می
المللی مواجه سازد که این امر موجب افزایش مخارج دولت براي تأمین خدمات بین

شدن، افزایش اندازه دولت در اقتصاد شود. در مجموع با گسترش جهانیاجتماعی می
تواند درنتیجه عوامل متعددي باشد. افزایش مخارج دولت در جهت بهبود ایران می

هاي داخلی و حفظ اقتصاد کشور، افزایش استخدام در بخش خشی سیاستاثرب
هاي تأمین اجتماعی به منظور کاهش سطح نابرابري عمومی و ارائه بیشتر برنامه

شوند. اثراقتصادي از جمله عواملی هستند که باعث افزایش مخارج عمومی دولت می
ر کشورهاي عضو منطقه منا مثبت باز بودن تجاري بر اندازه دولت در ایران و سای

تواند از طریق متغیرهاي دیگري نظیر نرخ ارز، رابطه مبادله و تولید ناخالص داخلی می
که رودهاي پژوهش انتظار میتقویت یا تضعیف گردد، به طوري که بر اساس یافته

حجم تجارت خارجی ایران و متعاقب آن، اندازه دولت با بهبود رابطه مبادله، افزایش 
آمد ملی و کاهش نرخ ارز افزایش یابد.  در

37 Shelton
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 گیرينتیجه-5
شدن و اهمیت بخش عمومی در شرایط کنونی با توجه به گسترش روزافزون جهانی

اقتصاد جهانی، هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر باز بودن تجاري و مالی بر اندازه 
نظر گرفتن است. در 2002-2013ي دولت در کشورهاي عضو منطقه منا طی دوره

زایی متغیرهاي باز بودن تجاري و مالی و استفاده از رهیافت حداقل مربعات سه درون
اي جزء خطا، از وجوه تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین است. نتایج مرحله

مطالعه نشان داد که در ایران و سایر کشورهاي عضو منطقه منا، متغیر باز بودن 
تغیر باز بودن مالی از درجه اهمیت بیشتري در تعیین مخارج تجاري در مقایسه با م

رود که با گسترش آزادي اقتصادي و باشد و انتظار میبخش عمومی برخوردار می
راي بالملل، اندازه دولت در این کشورها افزایش یابد. لذاهاي بازار بینمواجه با ریسک

حفظ اقتصاد در مقابل ین و همچناقتصاديهاوري بنگاهکارایی و بهرهبهبود
هاي کشورهاي عضو منطقه منا از گردد که دولتهاي خارجی، پیشنهاد میریسک

توان به واگذاري ابزارهاي سیاستی متنوعی استفاده نمایند که از جمله آن می
ایجاد شرایط رقابتی نهادهاي دولتی به بخش خصوصی، حمایت از حقوق مالکیت، 

هاي اقتصادي و بهبود شرایط کسب و نظارت مؤثر بر فعالیتدر بازار داخلی، داشتن 
هاي سازي اقتصاد براي ورود بازار جهانی، از سیاستکار اشاره نمود. عالوه بر آماده

شدن استفاده نمود. توان براي جبران ضررهاي ناشی از جهانیتوزیع مجدد درآمد می
ري به گشدن از تصديهانیگردد که نقش دولت در فرآیند جبه طور کلی، توصیه می

گذاري تغییر یابد.هدایت، نظارت و سیاست
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