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 چکیده 
 ديقتصاا شدر بر آن ثرا و لتدو نقش مینهز در ننادداقتصاا بین در را مهمی يهابحث هالتدو خیرا يهافعالیت 

 توسعه و سریع اقتصادي رشد به یافتن دست راستاي در که است اموري از دولت اندازه. ستا آورده دجوو به

 خود سازيکوچک به نسبت بایستی هادولت شدن، جهانی منطق اساس بر. است شده تغییرات خوشدست پایدار،

 ،مجموع در. نمایند اقدام رقابتی فضاي گسترش و ایجاد اصوالً و خصوصی بخش به گريتصدي امور واگذاري و

 انگیزه از اقتصاد، در بزرگ دولت یک وجود که است امر این مبین همگی نظري، مطالعات و کشورها تجربه

 از کاراتر مراتب به قدرتمند کوچک دولت یک. کاهدمی اقتصادي هايفعالیت در مردمی گسترده هايمشارکت

 در را ایران رکشو در ديقتصاا شدر و لتدو يازهندا بین تجربی بطهرا مقاله ینا. است ضعیف بزرگ دولت یک

 مخارج به مربوط هايداده منظور بدین. مینماید سیربر  ARDL يلگوا از دهستفاا با 3137-3107 مانیز ي دوره

 دولت اندازه که دهدمی نشان نتایج. است شده استخراج FAO از تولید و کار نیروي دولت، گذاري سرمایه دولت،

 .دارد تولید رشد بر داريمعنی و مثبت تاثیر

 گسترده هايوقفه با توضیح خود يلگوااندازه دولت، رشد تولید ملی، هاي كليدي: واژه          
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 مقدمه  -1

اثرات  ها،می رود انواع مختلف هزینهانتظار اي را مسلم فرض کرد. ز پیش نتیجهتوان انمی در مورد اثر مخارج دولت در کل،

 از یکیمی باشد. این بحث تولید ناخالص ملی  یر اندازه دولت برتحقیق، تاث این در بررسی مورد موضوع متفاوتی داشته باشد.

 دیدش وابستگی ي در حال توسعه می باشد، بدلیل. با توجه به اینکه کشور ما کشوراست اقتصادي ادبیات در شده شناخته مباحث

 عمومی درآمدهاي مخصوصاً  و داخلی منابع( بسیج شدن تمام 3390) 3به نفت خام و بنا به نظر نیکوالس کالدور دولت مالی منابع

نظیر ایران منجر د اقتصادي و دستیابی به توسعه مطلوب و پایدار در کشور هاي در حال توسعه رش افزایش به رسیدن براي دولت

 شود.به افزایش مخارج و بزرگتر شدن دولت شده و مشکالتی مثل تورم مزمن و عدم کارایی برخی سازمانهاي دولتی را باعث می

 طریق از مالی تأمین این اگردارد،  بستگی دولت مخارج مالی تأمین منابع به اقتصادي رشد و دولتی مخارج رابطهبا نظر به اینکه ، 

 رابطه باشد، ها مالیات طریق از مالی تأمین اگر اما باشد، می منفی اقتصادي رشد و دولتی مخارج رابطه گیرد، صورت استقراض

 مکتب بنیانگذار 2اسمیت آدام با توجه به گفته .(3133)طباطبایی و نعمت الهی،است مثبت تولید ملی رشد و دولتی مخارج بین

 کسب آزادي آزاد، رقابت وجود ،داري سرمایه در اقتصادي ي توسعه و رشد افزاي خود و منظم فرایند تحقق ي الزمه کالسیک،

دخالت بیشتر دولت در اقتصاد  1است. ازطرفی به گفته میردال خصوصی بخش اقتصادي امور در دولت نکردن دخالت و کار و

اي براي کاهش نابرابري اجتماعی اندازه توان از درگیر کردن دولت در اقتصاد تاتواند رشد اقتصادي را تقویت کند زیرا میمی

هاي پیش روي افراد کم درآمد جهت  زیرا نابرابري اجتماعی فرصتکی از عوامل تعیین کننده رشد است، استفاده کرد و این ی

انگیز بین بنابراین، اندازه متناسب دولت، به عنوان بحثی جدال .(3397،میردال کند)ستعدادهاي آنها را محدود میاستفاده از ا

آنچه که مشخص است آن در قرن نوزدهم شروع شده است.  ها و نظریات آدام اسمیتره کالسیکاقتصاددانان و دولتمردان از دو

نفی یک رابطه مر منفی بر رشد اقتصادي داشته است. بنابراین است که در طی چندین دهه اخیر گسترش در اندازه دولت تاثی

تفکرات و سیاستهاي اقتصادي  (. البته،3132) سوري و کیهانی ،آن و رشد اقتصادي وجود دارد قوي بین اندازه دولت و گسترش

 سؤال، صادـاقت دنـش نی اـجه صرـع در تـدول وضعیت ،جدید مفهوم . درانداي در قرن اخیر تغییر کردهبه طور قابل مالحظه

 جهانی عصر در دولت هاي ویژگی اصوالً که قبیل از این ؤاالتیـس. است داده قرار ها دولت و دانشمندان روي پیش را فراوانی هاي

 سؤال صدها و ها سؤال این ؟برود کنار تماماً دولت ،اقتصاد جهانیشدن صرـع در تـاس نـممک اـآی ؟است کدام اقتصاد شدن

 از اینکه وجود با دولتی، مخارج مانند مختلفی ابزارهاي از استفاده .باشد می اقتصاد در دولت شـنق شهـاندی یـاساس محور دیگر

 توجه قابل مباحث از یکی گردیده، اثبات دولت بیش از حد اندازه افزایش تورمی آثار کشورها عملی تجارب و تئوري جنبه دو هر

رو، در این پژوهش به بررسی تاثیر اندازه از این(. 3133)طباطبایی و نعمت الهی ،است اقتصادي رشد به دستیابی امکان راستاي در

پرداخته شده  ARDLبا استفاده از داده هاي سري زمانی و الگوي  3133تا  3107دولت بر رشد تولید ملی ایران طی سالهاي 

مطالعات  هاياستخراج شده است. در ادامه به بخشFAO است. داده ها و آمار مورد نیاز در این پژوهش از منابع آماري معتبر نظیر

                                                            
1 - Kaldor, N. 
2 - Adam Smith 
3 Gunnar Myrdal  



 

ري تامین مالی کس ،اري فعالیت دوولت بر رشد اقتصادي، سازوکارهاي اثرگذپیشین، اندازه دولت و اندازه دولت در اقتصاد ایران

 .و در نهایت با اشاره به مبانی نظري به تصریح مدل و نتیجه گیري پرداخته شده است بودجه

 پیشینه تحقیق-2

 تحقیقات زمینه در .اســت نداشــته واحدي نتیجه تولید ملی رشــد و اندازه دولت رابطه زمینه در شــده انجام تجربی تحقیقات

تواند رشد ( تاکید می کرد که دخالت بیشـتر دولت در اقتصاد می3397میردال ) :نمود اشـاره زیر تحقیقات به توان می خارجی 

اي براي کاهش نابرابري اجتماعی استفاده کرد و ازهتوان از درگیر کردن دولت در اقتصـاد تا انداقتصـادي را تقویت کند زیرا می

 شاخص وانـــعن به را ملی ناخالص تولید به دولت هاي هزینه نسبت ،3(3303) بیردکی از عوامل تعیین کننده رشد است. این ی

ـــان افزایش) واگنر قانون که میگیرد نتیجه و دهد می قرار استفاده د مور یافته توسعه کشور پنج در ،دولت ي اندازه براي  دازهـ

 ىها داده 2(3309 )کلى .است دفاع قابل کلی هاي ترم در کشورها این در صاد(ـاقت رانهـس دــدرآم رشد با عمومی بخش نسبی

 در سمقیا صــرفه هاي  که سیدر نتیجه ینا به او. دنمو مطالعه 3391-3393 دوره اىبر را غیرکمونیسترکشو 20رىکشو بین

 لتدو ازهندا بر دار معنى منفى ثیرتا ،دشو مى ىگیر ازهندا جمعیت کل ازهندا و جمعیت کماتر سطتو که، لتىدو تخدما مینتا

 االند .دارد لتدو ازهندا بر رىماآ دار معنى ثیر، تاانجو جمعیت تکفل خنر به نسبت پیر جمعیت تکفل ربا خنر و همچنین دارد

 ىرهاکشو در دىقتصاا شدر و لتدو ازهندا بین طوي ارتبا کرد تحلیل3390-3393 دوره اىبر را رکشو 37١ داده هاي1 (3331)

 ناخالص لیدتو در لتدو ىها ینههز سهم بین دار معنى منفى ارتباط که سیدر نتیجه ینا به و دکر سىربررا  یافته سعهتو کمتر

 دولت مخارج کننده تعیین عوامل بررسی به 4(3339) رچیردینگبو. دارد دجوو نهاسر قعىوا GDP شدر خنر و قعىوا خلىدا

 پارامترهايیلهـوس هـب یـحقیق تـدول دازهـان صوصـخ در بحث براي مناسبی بندي طبقه او توسط شده هـارائ هـمعادل. تـپرداخ

مخارج آموزش و سرمایه گذاري دولت را نیز ارزیابی کرد و دریافت  انه انتقالها،اثر جداگ 9(3339الندائو ). . دهد می ارائه کلیدي

 ،لتدو شىزموآ و فاعىد رجمخا شتناگذرکنا با را االند دهستفاا ردمو ىها داده نیز  9(3337) روبا.  باشندکه هر سه معنادار می

 هدهمشا و فیمعر دىقتصاا شدر اىبر رىمعیا انعنو به را نهاسر GDP شدر . ويدکر یلتعد لتىدو فمصر آوردن ستد به اىبر

 را دولت مخارج با بازبودگی رابطهنیز  0 (333١) کوئین .دشو مى نهاسر دهستا شدر هشکا باعث ،لتدو رگبز ازهندا که دکر

نتایج وي نشان می دهد که  .کرد مطالعه (راآسـیا جنوب و التین آمریکاي از کشـورهاییو  OECDکشـورهاي ) کشـور 38 براي

 همکاران و لی ها به سـطو  باالتر مخارج دولت ها وابسـته اسـت و اثر متفاوتی بر کشـورها داشـته است.مالی دولت آزادسـازي

 صادـاقت بودن باز معیار ،مبادله رابطه ،سرانه تولید نظیر اقتصادي معیارهاي بر عالوه ومیـعم بخش رشد علل بررسی در 8(3330)

ــقیم و ــک دریافتند هاآن. نمودند استفاده نیز سیاسی و اجتماعی معیارهاي از دولتی مصارف نسبی تـ ــعوام هـ  ؛نظیر دیگري  لـ

                                                            
1- Bird 
2-  Kelley, A.C. 
3-  Landau,d. 
4-  Borcherding  

5  -   Landau 

6 - Barro, R. J.    
7 - Quinn 
8- Lee, Commander and Davoodi 



 

 تعیین عوامل ،بوروکراسی میزان و سیاسی آزادي و تقاللـاس ،نیـس وابستگی نسبت ،خصوصی و دولتی بخش نسبی هاي قیمت

 نسبی دازهـان افزایش که بودند معتقد 1( 2777) همکارانش و ولیريــــکهستند.  ومیــعم شــبخ دــرش یحــتوض در کننده

ــدرآم رشد با عمومی بخش ــس دـ ــب، رانهـ ــک 0 رايـ ــاس ،شورآلمانـ ــانگل ،ترالیاـ  .دارد مصداق وکانادا فرانسه ،ایتالیا ،ژاپن ،یسـ

 چگونه دولت بر جهانی شدن اثر "که سؤال وع رابطه بین باز بودن و اندازه دولت را با طر  این(، موض2773) 2 آلبرت و برجسی

 آزادي درجه گسترش و تأمین براي دولت که باشد این نیازمند است جهانی شدن ممکن :گرفتند نتیجه کرده و بررسی ،"اسـت

هزینه  و ایجاد دولت در یک کاهش شــدن جهانی که اســتدالل این و نماید ایجاد خودش در را تريبزرگ تجارت، ظرفیت هاي

 لــعام را دولت نقش ودـخ یـتحلیل یـبررس در 1(2779) نــای ر و ارتــگشود.  نمی اثبات می دهد، کاهش را اجتماعی هاي

 ددــمج دهـکنن عـتوزی ،ارجیـدهاي خـپیام دهـدهنکاهش و کاالها کنندهتأمین عنوان بهدولت  .دــدانیــم تـــدول دــــرش

آلفونسو و  .داند می دولت رشد دیگر عوامل از را دولت انحصارات و مالی توهم ،بوروکراسی ینــهمچن و روت ــــث و دــــدرآم

کشــور عضو سازمان همکاري اقتصادي و  39( با اسـتفاده از الگوي داده هاي تابلویی با اثرات ثابت و داده هاي 2773فورسـري)

نتیجه گیري کردند که مالیاتهاي غیرمستقیم، کمکهاي مردمی، مخارج مصرفی دولت  277١-3307توسعه در طول دوره زمانی 

و یارانه ها اثر منفی و سرمایه گذاري بخش خصوصی اثر مثبت بر رشد اقتصادي این کشورها دارد ولی مخارج سرمایه اي دولت 

ــتفاده از الگوي داده هاي تابلویی و روش تخمین  ( نیز2773. گریگوریو و گوش)اثر معنی داري بر آن ندارد و داده  GMMبا اس

به این نتیجه رســیدند که مخارج کل دولت اثري مثبت بر رشــد  3302-3333مانی کشــور درحال توســعه طی دوره ز 39هاي 

اقتصادي این کشورها دارد، درحالیکه مخارج مصرفی دولت و مخارج سرمایه اي آن به ترتیب داراي اثرات مثبت و منفی بر رشد 

در طول  OECDروي کشورهاي « تجزیه اثر اندازه دولت بر رشد»(در تحقیق خود با عنوان 2737)١یامامورا. اقتصـادي هستند

با اسـتفاده از روش پانل و مدل اثرات ثابت به این نتیجه رسیده است که اثر اندازه دولت بر انباشت سرمایه منفی  3399-3337

 373با استفاده از روش پانل براي « ادي و اندازه دولتعملکرد اقتصـ»( در تحقیق خود با عنوان2733)9آفونسـو و جالساسـت. 

ها یک مدل رشد ساختند که به بررسـی نقش دولت در تولید اقتصادي پرداختند. آن 2773-3307کشـور در طول دوره زمانی 

کار  لفی بهیابد و براي اندازه دولت متغیرهاي مختدر آن سطح بهینه مصرف خصوصی و تولید سرانه با دخالت دولت کاهش می

ـــت.  ـــد اس ـــت. نتایج حاکی از اثر منفی اندازه دولت بر رش ـــمیمی و حبیبیان)رفتـه اس (، در تحقیق خود با 2733جعفري ص

به بررسـی اثر مخارج دولت بر رشـد اقتصادي « یافتهاندازه دولت و رشـد اقتصـادي: شـواهدي از تعدادي کشـور توسـعه»عنوان

ــعه33 ــور توس ــاخص ترکیبی بازبودن  2770-3337یافته در طول دوره کش پرداخته اند. در این مقاله براي مخارج دولتی از ش

هاي پانل به  این نتیجه رســیده اند که اثر هزینه هاي مصــرفی دولت بر رشــد اســتفاده شــده اســت و با اســتفاده از روش داده

 اقتصادي منفی و  اثر مخارج ساختمانی دولت بر رشد اقتصادي مثبت است.  

 براي رام راتی الگوي بکارگیري با (3103) خدارحمیتحقیقاتی که در داخل کشور انجام شده است، اشاره می کنیم. اکنون به 

 مصرفی مخارج از بیش و مثبت اقتصادي رشد بر دولت گذاري سرمایه مخارج تأثیر که گرفت نتیجه  OLSروش به و ایران اقتصاد

                                                            
1- Kolluri, Panik, and Wahab . 
2 - Bertucci and Albert 
3 Garrett and Rhine. 
4 Yamamura 
5 Antonio Afonso and Joao Tovar Jalles 



 

پرداخت. وي  اقتصادي رشد با آن ارتباط و دولت ه انداز بررسی به رام راتی الگوي از استفاده با نیز (3102) سامتی .باشد می

 (310١) هاشمی داد قرار توجه مورد را  نگذاري قانو و دولتی هاي شرکت بودجه عمومی، بودجه بعد سه از دولت هاي فعالیت

 هاي هزینه تأثیر که یافت دست نتیجه این به وي را محاسبه کرد. مختلف هاي بخش اقتصادي رشد بر جاري هاي هزینه تأثیر

 بخش همه اقتصادي رشد مثبتی بر تأثیر عمرانی هاي هزینه که حالی در بوده مختلف منفی هاي بخش صادياقت رشد بر جاري

 ( با3103) نجم.است دولتی بخش کارایی بیانگر و مثبت اقتصادي رشد نرخ بر دولت ي اندازه کل اثر داشته است و همچنین، ها

 سرمایه و بوده مثبت اقتصادي رشد بر دولت هاي هزینه گرفت اثرکل نتیجه 3113-3100هايسال طی بایرام الگوي از استفاده

اندازه »( در مقاله خود تحت عنوان3132رفیعی و زیبائی) .باشد می خصوصی گذاري بخش سرمایه مکمل دولتی بخش گذاري

، با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه 3103-3197در طول «دولت، رشد اقتصادي و بهره وري نیروي کار در بخش کشاورزي

ر ه وري نیروي کار دگذاري دولت بر بهرهاي گسترده به بررسی رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادي و ارزیابی اثرات سرمایه

دارد و  يت و معنی داري بر رشد بخش کشاورزکند که اندازه دولت تاثیر مثببخش کشاورزي پرداخته اند. نتایج تحقیق بیان می

(در مطالعه اي با 3139)سوريبهره وري نیروي کار در بخش کشاورزي رابطه مستقیمی با سرمایه گذاري بخش دولتی دارد. 

ه شاخص کارایی اقتصاد ایران تا قبل از انقالب درحال افزایش بودهو سپس به دلیل وقوع انقالب اسالمیو در نتایج نشان میدهد ک

پی آن وقوع جنگ تحمیلی، شاخص کارایی شروع به کاهش  نموده اما بعد از جنگ با یک روند مالیم شروع به افزایش کرده 

ندازه دولت معرفی گردید، همگی با شاخص کارایی رابطه منفی همچنین نتایج نشان میدهد که شاخص هایی که براي ا است.

به برسی اثر مخارج دولت « تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادي در ایران»با عنوان  ( در مطالعه اي3133)کمیجانی و نظريدارند.

ن نتیجه دست یافتند که مخارج در اقتصاد ایران پرداختند. آنها در این مطالعه به ای 313١-3191رشد اقتصادي در سالهاي بر 

سعدي و دولت در کوتاه مدت اثر منفی بر رشد اقتصادي دارد اما در بلندمدت اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادي مثبت است. 

رابطه اندازه دولت و کارایی اقتصدي را مورد بررسی قرار داده است. در  "کارایی اقتصادي و اندازه دولت"عنوان 3133همکاران)

 تحلیل »( در تحقیقی با عنوانمطالعه ابتدا کارایی فنی در سطح کالن محاسبه و سپس رابطه آن با اندازه دولت بررسی شده و این

ایران طی  اقتصادي رشد و دولت مخارج ارتباط بررسیبه « بارو رشد مدل چارچوب در اقتصادي رشد و دولت مخارج ارتباط

تعیین کرده  بارو رشد مدل چارچوب در ایران اقتصاد در دولت بهینه اندازه تعیین طریق آن از و پرداخته3139-3197سالهاي 

 تولید شدر نرخ بر داخلی ناخالص تولید به دولت گذاري سرمایه مخارج نسبت متغیر تأثیر آنان به این نتیجه رسیده اند که. اند

 تا ادياقتص رشد بر دولتی مخارج اثر ترتیب بدین. است منفی بزرگ مقادیر در و مثبت کوچک مقادیر در سرانه داخلی ناخالص

ین هستندهمچن غیرخطی ارتباطی داراي اقتصادي رشد و دولت مخارجعبارت دیگر، است به منفی آن از پس و مثبت خاصی، دامنة

متغیرهاي ( اهمیت 3132سوري و رضا کیهانی)  علىتامین مالی از طریق انتشار اسکناس، رشد  اقتصادي را کاهش میدهد. 

 خنر بر تنها نه جمعیتى ىهامتغیر که کند مى ثابت را بررسی کردند. نتایج آنها  اندازه دولت و رشد اقتصادي در ایران ،جمعیتی

این است که بیشتر شدن سهم  پیشیننتیجه کلی مطالعات  .کند مى مشخص را لتدو ازهندا بلکه ،ستا ارگذتاثیر دىقتصاا شدر

رسد که مصرف دولت مخارج بخش دولت بر رشد محصول ناخالص داخلی کشورها اثر منفی داشته است. در مجموع به نظر می

 بهینه اندازه بررسی به( 3131) زاده قلی. به ویژه در کشورهاي ثروتمندتر داشته باشد ثیر منفی چشمگیري بر رشد اقتصادي،تا

 متغیرهاي از یکی دولت مخارج داد نشان وي مطالعه .پرداخت 3113-37 زمانی دوره طی دولت عمومی بودجه يمبنا بر دولت

تحلیل پویاي اثر مخارج دولت بر رشد  »( در تحقیق خود با عنوان3130مازار )عرب . است. بوده کشور اقتصادي رشد بر موثر مهم

یک الگوي کالن اقتصادي و با استفاده از روش پویاي سیستمی، به شبیه  ، در قالب3139-3109طی سالهاي « اقتصادي در ایران



 

سازي متغیرهاي کالن و بررسی اثر مخارج مصرفی و عمرانی دولت بر رشد اقتصادي و سایر متغیرها می پردازد. نتایج نشان 

د، این اثر براي مخارج عمرانی دهد که اگرچه مخارج عمرانی و مصرفی دولت به طور متوسط سبب افزایش رشد اقتصادي میشومی

رابطه ي بین اندازه دولت و رشد اقتصاد: مطالعه موردي »( در تحقیق خود با عنوان3133حیدر و همکاران ) بیشتر بوده است.

به بررسی رابطه تجربی بین اندازه دولت و رشد اقتصادي در شش کشور عضو اوپک « کشورهاي عضو اوپک حاشیه خلیج فارس

با استفاده از  داده هاي تابلویی پرداخته اند. نتایج نشان میدهدکه اندازه دولت  2770 -3307فارس در دوره زمانی حاشیه خلیج 

در این کشورها بزرگ است و از آنجاییکه دولتهاي این کشورها از درآمدهاي سرشار نفتی بهره مند هستند، اندازه ي دولت اثر 

د ناخالص داخلی دارد. همچنین نرخ رشد نیروي کار، نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد منفی بر سرمایه گذاري بخش خصوصی و تولی

ایران را با  اقتصادي رشد بر دولتی مخارج رشد تاثیر( 3133) اللهی نعمتو  طباطبایی .صادرات اثر مثبت بر رشد اقتصادي دارند

 در تغییراتآنها نشان داد   نتایجنمودند.  مطالعه ،شده تدوین جمعی هم الگوي دو براي برداري خطاي تصحیح الگوي از استفاده

 طوري به .باشد می واقعی داخلی ناخالص تولید در تغییرات بر معنادار و مثبت اثري داراي مدت کوتاه در دولت واقعی کل مخارج

 .نمود خواهد ایجاد واقعی داخلی ناخالص تولید در درصد0.35 میزان به تغییري دولت واقعی کل مخارج در افزایش درصد یک که

آزمون رابطه به شکل منحنی آرمی میان اندازه دولت و رشد اقتصادي در ایران: »( در مقاله اي با عنوان 3133) پیرائی و همکاران

به آزمون رابطه اي به شکل منحنی آرمی میان اندازه دولت و رشد اقتصادي در ایران پرداخته اند. نتایج « روش رگرسیون آستانه

 .کندقیق، وجود رابطه به شکل منحنی آرمی میان اندازه دولت و رشد اقتصادي در ایران را تایید نمیاین تح

 

 دولتی  اندازه.3

 موجود بشر زندگی جاي همه در آن ردپاي و است آن از آکنده انسان زندگی هـک تـاس اییـه دهـپدی اـی موضوعات از یکی دولت

 دهـدی و ـوض به مختلف کشورهاي تجارب در هم و فکري مکاتب در مـه بشر اقتصادي تاریخ طول در تفریط و افراط.  تـاس

 کارا دولتی وجود اجتماعی، و اقتصادي توسعه هدف تحقق براي که است شده پذیرفته فزایندهاي نحو به امروزه .ودـش یـم

 خصوصی بخش مشارکت بیشتر زمینه آورنده فراهم و شریک عنوان به بیشتر را خود نقش باید دولت چنین .دارد اساسی اهمیت

 قـمواف شهـاندی دو جدال بشر نظامهاي تاریخ ،اقتصادي امور در دولت مداخله رـمنظ از .(3133)صادقی و همکاران ، نماید ایفاء

 ناکارایی بواسطه بزرگتر دولت اندازه رود می احتمالاز دیدگاه اندیشه موافق  . است بوده اقتصاد در دولت دخالت اـب الفـمخ و

 اقتصادي رشد فرآیند در دولت براي را مهمی نقش دیگر، گروهو اما  دهد کاهش را اقتصادي رشد دولت، ذات در موجود هاي

 اجتماعی و اقتصادي هاي عرصه کلیه در باید و میتواند هـک بوده قائل دولت براي را اختیار و اقتدار ،قدرت حداکثر.  میکنند تصویر

 ایجاد مانند دولت مهم وظایف از توان نمی ،( عمومی کاالهاي ارائه و  منفی خارجی آثار)  بازار شکست موارد در . شود عمل وارد

( . 3139) چشمی و بازمحمدي ،کرد پوشی چشم عمومی کاالهاي ارائه و ثروت و درآمد بازتوزیع قانونی، و نهادي هاي زیرساخت

تخصیص بهینه منابع ،توزیع مجدد درآمد ها و تثبیت فعالیت هاي اقتصادي از اهم وظایف دولت ها بشمار می رود. مخارج دولتی 

مهم ترین ابزاري است که نقش موثري در شرایط اقتصادي و اجتماعی کشور ایفا می کند. عده اي از اقتصاد دانان معتقد اند 

 یک در(. 3139ولتی بدلیل حجیم بودن آن عمده ترین علت ناکارآمدي نظام اقتصادي در کشور است)مطالعات اقتصادي ،بخش د

 چند باشد باید حدي هـچ در آن تـدخال زانـمی و دارد شیـنق هـچ صاديـاقت حوزه در دولت که باره این در بنديکلی تقسیم

(  جنگ دو بین دوره یا)کبیر بحران ،کالسیک دورههاي را اـآنه رینـت مـمه وانـت یـم هـک ردـک تفکیک هم از توان می را دوره



 

 عدم و طر  شدت به را«  حداقل دولت » ایده «نئولیبرالیسم » رویکرد که شرایطیدر . دـنامی سمـنئولیبرالی یطرهـس دوره و

 مثبت نقش بر 3330 سال گزارش در جهانی بانک ،داد می پاسخ پول المللی بین صندوق چون نهادهایی مجازات با را آن اجراي

(  داقلـح دولت) چارچوب در که داند می چیزي آن از فراتر را شـنق نـای و ردهـک تأکید اقتصادي تحوالت و تغییر در دولت

 نئو 7333 دهه اواسط .(3131،زاده قلی) مینامند3 « بازار موافق دولت » را آن که پردازد می رویکردي طر  به و .دارد ودـوج

 شکل عدهاي. دادند می سر را خصوصی بخش و بازار نیروهاي حاکمیت و صفر دولت نوید دوباره ها نئولیبرال و محافظهکاران

 (3130، ردادگو  نظري)دـمیکردن بینی پیش را اقتصاد شدن جهانی از ناشی هاي دشوارهاي با مقابله رايـب زرگـب تـدول ريـگی

اندازه بهینه دولت را در نظریه خود تحت عنوان اندازه بهینه دولت مطر  کرد. وي معتقد بود ترکیبی از  3339در سال  2آرمی .

و رشد تولید ناخالص داخلی  GDPتصمیم دولت و بخش خصوصی وجود دارد، و ارتباط بین اندازه دولت به عنوان سهمی از 

ولت خیلی کوچک است با افزایش و گسترش آن در ابتدا، تولید و رشد اقتصادي واقعی را به صورت نموداري نشان داد که وقتی د

افزایش می یابد و براي رسیدن به دولت رفاه دولت هزینه کرده تا بهره وري را افزایش دهد. اما افزایش زیاد اندازه دولت از یک 

پروژه ها، استقراض بیشتر و افزایش مالیات ها  حد متعارف به بعد تولید را کاهش می دهد و منجر به افزایش هزینه هاي مالی

شده و کاهش بهره وري و سودآوري پروژه ها را ممکن می سازد از این رو پیوسته موجب کاهش فرصت هاي سرمایه گذاري 

 (.3139خواهد شد )مطالعات اقتصادي، 

 ایراناقتصاد  در آن ی اندازه و . دولت1. 3

 سه ،9 عمومی بخش و١  عمومی دولت ،1 مرکزي دولت است. متفاوت بسیار گوناگون تعاریف برحسب ایران اقتصاد در دولت اندازه

 بر عالوه که عمومی دولت اندازه ما، کشور در .دهند می دست به ایران اقتصاد در دولت جایگاه و نقش از متفاوت اندازه و تعریف

 هزینه و درآمد نظام ناتوانی دلیل به است، اجتماعی تامین و بیمه ايه سازمان و ها شهرداري بر مشتمل مرکزي دولت نهادهاي

 اختالف آماري، ضعف و دهیگزارش مشکالت و است شده اجرا کشور در متمادي سالیان که تمرکزگرایی سیاستهاي استانها،

 موسسات ، بانکها شرکتها، طریق از که دولت تصدیگري هاي فعالیت حجم گستردگی دلیل به. ندارد مرکزي دولت اندازه با چندانی

 مرکزي دولت اندازه با فاحشی تفاوت عمومی بخش اندازه گیرد، می صورت دولتی غیر عمومی نهادهاي و دولت به وابسته انتفاعی

 قیمت افزایش از متاثر اخیر، دهه چند طی ایران، اقتصاد در دولت اندازه .(3139) چشمی و بازمحمدي ،دارد عمومی دولت و

 منابع وابستگی خصوص، به .است بوده نوساناتی دستخوش ها قیمت رشد و جنگ از پس بازسازي جنگ، انقالب، نفت، جهانی

 اندازه گسترش و اقتصاد دولتی ساختار ایجاد بر مستقیمی تأثیر دوره، این در خام نفت صادرات از حاصل درآمدهاي به دولت مالی

 در دولت مداخالت تشدید و اقتصاد ثباتی بی اسباب نیز نفت قیمت جهانی هاي تکانه یا نوسانات همزمان،. است داشته دولت

 هـده هـس یـط دولت درآمدهاي کل به نفتی درآمدهاي نسبت شاخص .(3130، ردادگو  نظري)است نموده فراهم را ایران اقتصاد

 سال در ،بود درصد 31.09 حدود در نفتی درآمدهاي (3191-90) رونق ايـه الـس در هـکاست  سبتـن این از اکیـح رـاخی

 و زایشـاف ، اول هـبرنام ولـط در .(3132)سوري و کیهانی ،تـیاف کاهش درصد 37.19 به(  3190-90) جنگ و البـانق ايـه

                                                            
1 - Market-friendly 
2 - Armey 
3 - Central Government 
4 - General Government 
5 - Public Sector 



 

 این بهطوريکه شده مواجه کاهش اـب ارمـچه برنامه اول سال دو و افزایش با همراه سوم برنامه در و یافته کاهش دوم برنامه در

 ارجـمخ نسبت از بیشتر GDP به جاري مخارج نسبت همواره. است رسیده دـدرص ١9 هـب ارمـچه هـبرنام اول الـس دو در نسبت

 درآمدهاي رونق هاي سال در GDP هـب یـعمران مخارج نسبت و GDP به جاري مخارج نسبت شاخص. است GDP به یـعمران

 اـام. تـاس ودهـب هـمواج اهشـک با اول برنامه و جنگ و انقالب دوره طول در شاخص دو هر اما بوده افزایش با همراه  نفتی

 شده مواجه افزایش با چهارم هـبرنام اول الـس دو و ومـس هـبرنام ،دوم هـبرنام ولـط در GDP هـب جاري مخارج نسبت اخصـش

 .(3132،ریزيسازمان مدیریت و برنامه )گزارش است

 فعالیت دولت بر رشد اقتصادیکارهای اثرگذاری ساز و .2. 3

هایی نظیر فعالیتهاي بودجه اي، سیاست گذاري و و تنظیم سیاستها، در چارچوب کلی فرض میکنیم که دولت از طریق فعالیت

گذارد و عالوه بر آن گستره ي عظیمی از متغیرهاي اقتصادي در ابعاد خرد و کالن را قوانین و تصدیها، بر رشد اقتصادي اثر می

 ر میکند.متاث

هاي اعمال شده در بازار کار تقسیم ي سیاست مالی، پولی، ارزي و سیاستیران و در سطح کالن به چهار دستهفعالیتهاي دولت ا

چنین کند، مقدار پول موردنیاز خود را منتشر کرده و همشود. دولت مالیاتها را دریافت و انتقاالت مختلف را پرداخت میمی

ی هاي حمایتکند، سیاستا و خدمات تولیدي خود را تعیین هاي رایج خارجی و بهاي کاالهپول ملی با پول تواند نرخ برابريمی

تعرفه اي و غیرتعرفه اي را اعمال کرده و تجارت خارجی را جهت دهد. با تعیین سطو  حقوق و دستمزد و شرایط کار و انواع 

د، ها دولتی هستنپردازد. همچنین در کشورهایی که بانکین بازار کار میبیمه در موارد اضطراري، به اصال  و تجدیدنظر در قوان

 گیرد.هاي مالی و مصوبات دولت انجام میتاثیر سیاستهاي پولی تحتدولت بر بخش پولی احاطه دارد، درنتیجه سیاست

 تامین مالی کسری بودجه .3. 3

خدمات فروش  ایی که به وسیله ي دریافت مالیات و عوارضشود؛ درآمدهمخارج دولت از شیوه هاي مختلفی تامین مالی می

قابل تجدید حاصل شود، درآمدهاي حاصل از منابع تجدیدناپذیري نظیر کسب درآمد از طریق فروش نفت و بازاري و غیربازاري 

ري و تخصصی یا ها، درآمدهاي حاصل از استقراض داخلی از بانک مرکزي و بانکهاي تجاگاز، فروش ارز و فروش سایر دارایی

استقراض از خارج، از سایر منابع درآمدي دولت هستند. هر کدام از این شیوه هاي تامین مالی، اثرات متفاوتی بر بودجه و اقتصاد 

چه دولت نتواند مخارج خود را به وسیله درآمدهاي مالیاتها و یا فروش دارائیها تامین کند، به استقراض از نظام ملی دارند. چنان

ي تامین مالی به شکل بدهی موجود، انباشته شده و سبب افزایش بدهی ملی در شود. به مرور زمان، این شیوهی متوسل میبانک

اقتصاد میشود. این نوع تامین مالی با افزایش عرضه ي پول، تورم را افزایش میدهد و با وجود آنکه ممکن است به افزایش تولید 

 د. بیانجامد، اثر منفی بر اقتصاد دار

 مبانی نظری -4

هاي موردنظر در این تحقیق، مدلی که لی و لین در مطالعات خود استفاده کرده اند، به کار گرفته شده که  براي بررسی هدف 

 یک از نوع توابع تولید نئوکالسیک و همگن  از درجه یک با تنها دو متغیر است. بنابراین:



 

Y=f (K,L)                                                                                                                          (1) 

، این معادله به (P)( بر جمعیت3نیروي کار است. با تقسیم کردن معادله ) Lموجودي سرمایه و  Kمقدار تولید کل و  Yکه در آن

 به دست می آید: شکل زیر

y=f(k,l)                                                                                                                              (2) 

زه دولت، نرخ مشارکت نیروي کار است. همچنین با وارد کردن اندا lنسبت سرمایه به جمعیت و  kتولید سرانه،  yکه در آن، 

 به شکل زیر به دست می آید: (2)یعنی سهم هزینه هاي دولت در تولید، معادله 

y= f (k,l,G)                                                                                                                            (3) 

 معادله رشد به صورت زیر می شود: yو تقسیم کردن آن بر  )1(با دیفرانسیل گیري از معادله
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(5) 

yt = β1kt + β2lt+ β3gt                                                                                                                                                                                                                

(6) 

به ترتیب کششهاي تولید سرانه نسبت  3βو  2βو  1βام و  tبه ترتیب نرخهاي رشد متغیرها براي سال  ty،tl tk ،t g، 9در معادله 

 به سرمایه سرانه، نرخ مشارکت نیروي کار و اندازه دولت است.

 مدل: و برآورد تصریح

هاي سري زمانی استفاده می شود باید در مورد ایستایی متغیرها و مباحث مربوط به آنها به طور در مطالعاتی که در آنها از داده

ه فولر تعمیم یافته استفاد -براي تشخیص پایایی متغیرهاي سریهاي زمانی از آزمونهاي دیکی کامل بحث شود. در این مطالعه

شده است. در این مطالعه چون مدل داراي متغیرهاي ایستا از درجه صفر و یک است، از مدل خود توضیح با وقفه هاي گسترده 

(ARDL) گردیده استفاده شده است. همچنین سایر آزمونهاي ( ارائه 3333)2( و پسران وشین3330)3که توسط پسران و پسران

نتایج آزمون ریشه ي واحد دیکی فولر  همخطی، خودهمبستگی، تورش تصریح و پایایی مدل نیز مورد آزمون قرار گرفته است.

 ( آمده است.3در جدول) (ADF)تعمیم یافته

                                                            
1 Pesaran& Pesaran. 
2 Pesaran & Shin. 



 

 

 :نتایج آزمون ریشه واحد متغيرها (1جدول)

 با عرض از مبدا و با روند           با عرض از مبدا و بدون  روند  

آماره  متغير

 آزمون

مقدار بحرانی 

 %59در سطح 

مقدار بحرانی  آماره آزمون وقفه

 %59در سطح 

 نتيجه وقفه

ty -3.49 -2.97 پایا صفر 3.58- 4.57- صفر 

tk -4.38 -2.99 پایا یک 3.63- 3.66- یک 

tg -3.51 -2.97 پایا یک 3.22- 5.87- یک 

tl -1.10 -2.97 ناپایا صفر 3.58- 1.53- صفر 

tdl -3.87 -2.97 پایا صفر 3.58- 3.79- صفر 

 منبع: محاسبات تحقيق

 مطالعه این در. نمود استفاده  کوئین-حنان و  بیزین-شوارتز ، آکائیک معیارهاي از توان می بهینه هاي وقفه تعداد تعیین براي

 تعداد در نمونه، حجم بودن کوچک به توجه با معیار این. است شده انتخاب( SBC)بیزین-شوارتز معیار اساس بر بهینه وقفه طول

 شود، می مشاهده( 3) جدول در که همانطور. رود دست از کمتري آزادي درجات تعداد نهایت در تا کند می جویی صرفه ها وقفه

 و ودهب بزرگتر بحرانی، مقادیر قدرمطلق  از سطح، در همه متغیرها، براي شده محاسبه یافته تعمیم فولر دیکی آماره قدرمطلق

. باشند می پایا سطح در dlهمه متغیرها به جز متغیر بنابراین. کرد رد توان می را واحد ریشه وجود بر مبنی صفر فرضیه بنابراین

 و بوده کوچکتر بحرانی مقادیر قدرمطلق از سطح درdl متغیر براي شده محاسبه یافته تعمیم فولر دیکی آماره قدرمطلق اما

 تفاضل بار یک با اما هستند، ناپایا سطح در dlمتغیر بنابراین. کرد رد توان نمی را واحد ریشه وجود بر مبنی صفر فرضیه بنابراین

 .رسد می اثبات به آن بودن پایا و شده بزرگتر بحرانی مقادیر از آن به مربوط یافته تعمیم فولر دیکی آماره متغیر، این از گیري

و  dl، متغیر 3نشان داده است. بر حسب نتایج حاصل از داده هاي جدول  3نتایج حاصل از تخمین مدل کوتاه مدت در جدول 

س از پ متغیر رشد تولیدسرانه بدون وقفه است و متغیرهاي رشد سرمایه سرانه و  اندازه دولت با یک وقفه در مدل وارد شده اند.

 ( آمده است. 2آزمون پایایی، الگوي پویاي بلندمدت تخمین زده شده است که نتایج آن در جدول )

 . نتایج حاصل از تخمين رابطه كوتاه مدت مدل رشد2جدول 

 انحراف معيار ضریب متغير

C 0.018 0.06** عرض از مبدا 



 

Dy(-1)0.18 -0.187* رشد توليد سرانه با یک وقفه 

Dy(-2) 0.18 -0.399** توليد سرانه با دو وقفهرشد 

Dg 0.0203 -0.0016** رشد اندازه دولت 

Dg(-1)0.0195 0.052** رشد اندازه دولت با یک وقفه 

Dk 0.0357 -0.0296** رشد سرمایه سرانه 

Dk(-1) 0.0335 0.042* رشد سرمایه سرانه با یک وقفه 

DK(-2) 0.0338 0.098** رشد سرمایه سرانه با دو  وقفه 

Dl 0.903 0.8175* رشد نيروي كار سرانه 

=0.63                                 DW=2.02                                   F=54.052�̅�=0.82               2R 

 %59** سطح اطمينان   % 59*سطح اطمينان 

 ماخذ: یافته هاي پژوهش

 نبی بلندمدت، همگرایی وجود  آزمون است الزم الگو در موجود متغیرهاي بین بلندمدت تعادلی رابطه ي درباره بحث از قبل

 این به. است شده استفاده( 3332)3مستر و دوالدو بنرجی، روش از همگرایی آزمون انجام براي. گیرد صورت موجود متغیرهاي

 مدل ١ماکروفیت افزار نرم. کنیم می برآورد را خالص مبادله رابطه پویاي الگوي ،ARDL مدل از استفاده با منظور

(ARDL(0,1,0,1 بیزین -شوارتز معیار مطابق را(SBC )این که کند می انتخاب برآوردي، مدل بهترین عنوان به یک وقفه براي 

می باشد و این بدان معناست که  0.63برابر با   �̅�2( نشان می دهد،2همانطور که  جدول) .است شده ارائه( 2) جدول مدل

باال است که به معناي قدرت   2Rدرصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهاي توضیحی، توضیح داده شده است. 63تقریبا 

نشان دهنده درجه صحت تخمین رگرسیون است و  Fتوضیح دهندگی باالي متغیرهاي مستقل می باشد. با توجه به اینکه آماره 

است  لذا فرضیه صفر مبنی بر بی معنی بودن کل رگرسیون را می توان رد کرد؛ به عبارت دیگر با رد  54.05برابر با   مقدار آن

فرضیه صفر، معنی داري کل رگرسیون به اثبات می رسد. پس از برآورد الگوي پویا، باید فرض وجود و یا عدم وجود همجمعی 

آزمون بنرجی، دوالدو و مستر چنانچه مجموع ضرایب با وقفه متغیر وابسته کوچکتر  بین متغیرهاي موجود در الگو آزمون شود. در

 از یک باشد، الگوي پویا به سمت تعادل بلندمدت گرایش دارد. 

 الزم است آزمون  فرضیه هاي زیر انجام شود: ARDLبنابراین براي آزمون وجود همجمعی در الگوي 

 

H0 : ∑ 𝜶𝒊 − 𝟏
𝒑
𝒊=𝟏  ≤ 0 

H1: ∑ 𝜶𝒊 − 𝟏
𝒑
𝒊=𝟏  ˂ 0  

                                                            
1  Banerjee,A. Dolado.J. Master.R. 

 



 

مورد نیاز براي  tبیزین تعداد وقفه هاي بهینه متغیر وابسته را یک انتخاب کرده است، مقدار آماره  -با توجه به اینکه معیار شوارتز

 انجام آزمون فوق به صورت زیر محاسبه می شود:

 T= 
𝜶𝐢−𝟏

𝐒𝛂𝐢
                                                                                                                                                 (7)  

T=
(0.187+0.399)−1

0.18
= -5.464 

می  -١.١1با  براي مدل با عرض از مبدا برابر %39کمیت بحرانی ارایه شده توسط بنرجی و همکاران در سطح 

است. بنابراین، فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت رد  5.464-محاسباتی نیز برابر با  t(. مقدار 313١باشد)تشکینی،

 و وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهاي الگو تایید می شود.

کننده ثبات در ضرایب تخمینی را که منعکس  CUSUMSQو  CUSUMهاي آزمونبراي اطمینان از ثبات ساختاري مدل، 

( ارایه گردید، بیان می کند پارامترهاي 3332) 3. این آزمون که توسط هنسندهیمدر طول دوره مورد بررسی هستند را انجام می

تخمین زده شده در یک سري زمانی ممکن است در طی زمان تغییر کنند و پارامترهاي بی ثبات نیز ممکن است به عدم تشخیص 

جر شوند. لذا انجام آزمون ثبات پارامتري ضروري به نظر می رسد. براي این منظور از آزمون مجموع پسماند تجمعی صحیح من

( ارایه شده،  3309)2که توسط برون و دیگران (CUSUMSQ)و مجذور پسماند تجمعی بازگشتی (CUSUM)بازگشتی

را  ساختاري وجود ثبات بر مبنی صفر فرضیه باشند، درصد 39 اطمینان فاصله داخل شده ارائه نمودارهاي اگراستفاده می کنیم. 

 صفر باشند، فرضیه کرده قطع را فاصله اطمینان عبارتی به باشند یا زده بیرون اطمینان فاصله از نمودارها اگر و نمی توان رد کرد

 .را می توان رد کرد

 مربوط به ثبات ساختاري مدل (CUSUMمجموع پسماند تجمعی بازگشتی) (: آزمون1نمودار)

 

                                                            
1 Hansen. 
2 Brown et al. 

 Plot of Cumulative Sum of Recursive Residuals

 The straight lines represent critical bounds at 5% significance level
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 ماخذ: محاسبات پژوهش

 

 ( مربوط به ثبات ساختاري مدلCUSUMSQمجذور پسماند تجمعی بازگشتی) (: آزمون2نمودار)

 ماخذ:محاسبات پژوهش

تعیین کرده اند،  %9همانطور که مشاهده می گردد هر دو نمودار در بین دو خطی می باشند که ناحیه بحرانی را در سطح خطاي 

می توان گفت که مدل از ثبات ساختاري برخوردار است. پس از انجام آزمون و اطمینان از وجود  %39بنابراین در سطح اطمینان 

 ( برآورد شده است. 1مدت را برآورد کرد. نتایج برآورد مدل در جدول)رابطه بلندمدت، می توان مدل بلند

 (: نتایج تخمين رابطه بلندمدت بين اندازه دولت و رشد توليد سرانه3جدول)

 tآماره  انحراف معيار ضرایب متغيرها

c **9093 9095 203 

Dg *0.0211 0.3068 3.6344 
Dk *0.7815 0.1786 -4.3759 
Dl **0.7446 0.1781 4.1799 

  %59** سطح اطمينان        %59ماخذ: یافته هاي پژوهش           *سطح اطمينان   

دار هستند. بنابراین   معنی %37یعنی رشد اندازه دولت و سرمایه، در سطح  dkو  dg، ضرایب متغیرهاي 2با توجه به نتایج جدول 

دار بر رشد دارند و رشد نیروي کار سرانه تاثیر مثبت و بدون  مثبت و معنیرشد اندازه دولت و سرمایه سرانه در بلندمدت تاثیر 

براي مقایسه رفتار کوتاه مدت متغیرها با مقادیر بلندمدت، الگوي تصحیح خطاي مرتبط با رابطه کوتاه معنی روي رشد دارد. 

( مالحظه می شود ضرایب ١ر جدول)( ارائه گردیده است. همانگونه که د١مدت نیز تخمین زده شد که نتایج آن در جدول)

 Plot of Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals

 The straight lines represent critical bounds at 5% significance level
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برآورد شده است که نشان می دهد  -1.76معنیدار هستند. همچنین ضریب جمله تصحیح خطا برابر  1dkو  1dyمتغیرهاي 

سرعت تعدیل نسبتا باالست)کمتر از یک سال(. در مجموع می توان گفت که حضور و فعالیت دولت باعث رشد می شود و کشش 

است. بنابراین، رها کردن تولید به حال خود و دخالت نکردن در آن  7.72ت رشد اندازه دولت در بلندمدت رشد تولید ملی نسب

توجیه اقتصادي ندارد و شاید این امر به عدم جذابیت براي بخش خصوصی و وجود رقابت ناقص در آن برگردد. با وجودي که 

ما ضریب رشد سرانه نیروي کار تاثیر معنی داري روي رشد تولید نیروي کار یکی از نهاده هاي اصلی تولید محسوب می شود، ا

ملی ندارد که به نظر می رسد دلیل این امر وجود نیروي کار اضافی و همچنین پایین بودن بهره وري آن باشد که البته این 

 موضوع با توجه به وضعیت اشتغال و همچنین سطح سواد و آگاهی نیروي کار دور از انتظار نیست. 

 . نتایج حاصل از تخمين الگوي تصحيح خطا4جدول

 خطاي معيار ضریب نام متغير

DDC 0.015 0.05** تفاضل عرض از مبدا 

DDy1 0.19 0.39** تفاضل مرتبه دوم رشد توليد سرانه 

DDg 0.023 -0.001* تفاضل رشد توليد سرانه 

DDk  0.033 -0.029* تفاضل رشد اندازه دولت 

DDk1 0.036 -0.098** تفاضل مرتبه دوم رشد اندازه دولت 

DDl 0.90 0.81** تفاضل رشد سرمایه سرانه 

Ecm(-1) 0.27 -1.56* جمله تصحيح خطا 

=0.53                                 DW=1.98                                   F=65.552�̅�=0.72               2R 

 %59** معنی داري در سطح   %59معنی داري در سطح  *ماخذ: یافته هاي پژوهش        

است. این ضریب در مدل  ecm(-1)اما آنچه که در رابطه با مدل تصحیح خطا مورد توجه و داراي اهمیت اساسی است ضریب 

برآورد شده که از نظر آماري کامال معنی دار می باشد و نشان دهنده ي سرعت تعدیل عدم تعادل کوتاه   1.56-مذکور معادل 

 مدت به سمت تعادل بلندمدت است که نشان می دهد سرعت تعدیل نسبتا باالست)کمتر از یک سال(. 

 

 نتیجه گیری -6

-3107 مانیز ي دوره در ARDL يلگوا بکارگیري با ایرانتاثیر اندازه دولت بر رشد تولید ملی در اقتصاد  بررسی راستاي در

 تولید و کار نیروي دولت ، گذاري سرمایه دولت، مخارج به مربوط هاي داده بلندمدت روابط کوتاه مدت و  رسیبربه  3133

، اندازه دولت اثر مثبت و معنی 3133 -3107با توجه به مدل برآورد شده می توان گفت که براي بازه ي زمانی  . پرداخته شد

دار  معنی %37، در سطح  dkو  dgضرایب متغیرهاي نشان می دهد ، ، 2جدول  . نتایج داري بر رشد تولید ملی داشته است

 مچنین .هدارنداقتصادي کشور دار بر رشد  رشد اندازه دولت و سرمایه سرانه در بلندمدت تاثیر مثبت و معنیهستند. بنابراین 

است، که  7.72رشد تولید ملی، برابر است به عبارت دیگر ضریب اندازه دولت در معادله  7.72تقریبا برابر با  اندازه دولتمقدار 



 

 صیخصو نلیدکنندگاتو که را عمومى ساسىا هاىکاال ،لتىدو بخش گرا می توان براي آن دالیل مختلفی را ذکر کرد براي مثال

 بخش گراماا. دشو منجر دىقتصاا سریعتر شدِر به ندتوامى لتدو گتِرربز ازهندا حالت ینا در ،کند لیدتو ،نیستند آن تهیه به درقا

 .شد اهدخو دىقتصاا شدر نشد کُند باعث لتدو گترربز ازهندا ،باشد شتهدا صیخصو بخش به نسبت ىکمتر ىمدرآکا،لتىدو

 1.76دار هستند. همچنین ضریب جمله تصحیح خطا برابر  معنی 1dkو  1dyضرایب متغیرهاي  نشان می دهد،( ١جدول) نتایج

. در مجموع می توان گفت که حضور و فعالیت  ( سرعت تعدیل نسبتا باالست)کمتر از یک سال بیانگرکه  ،برآورد شده است -

ه و شاید این امر بدولت باعث رشد می شود. بنابراین، رها کردن تولید به حال خود و دخالت نکردن در آن توجیه اقتصادي ندارد 

 عدم جذابیت براي بخش خصوصی و وجود رقابت ناقص در آن برگردد. 
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