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 رویکردی برای
 تعیین اندازه بهینه دولت

 )بر مبنای بودجه عمومی دولت(
 
 

 ∗ علی اکبر قلی زادهدکتر:   نویسنده 
 

 

 چکیده
بـه همـراه    در رشـد و توسـعه اقتصـادي را             مي    بسياري از اقتصاد دانان كارايي بخش عمو      

 و مسـلماً يكـي از       اند همورد بررسي قرار داد   توسعه بی سابقه بخش عمومی در قرن بيستم،         
مبانی علمـي و   از دير باز     تعيين اندازه بهينه دولت بوده است كه        , ابعاد مهم اين مطالعات   

    مـي    بخش عمـو اقتصاددانان  علمي  مجادالت محافل أمنشهای عملي آن  رويکردها و روش 
 از جملـه  -هـا     برخـي از كشـور      رشـد سـريع اقتصـادي      ،اگر چه در برخي مطالعات    . است
مطالعـات  دهند،  مي  را به كوچك بودن اندازه دولت نسبت      -هاي جنوب شرقي آسيا       كشور

 مطالعات مقطعي که پايه اين نتـايج را تشـکيل   و اصوالً كند تجربي اين فرضيه را تأييد نمی 
بسياري از اقتصاد دانان اعتقـاد دارنـد        . دارای مباني علمی و کاربردی قوی نيست       دهد می

هاي سازمان يافته از بخـش خصوصـي موتـور            همراه حمايت ه  انه دولت ب  هدايت انديشمند 
موفق از  هاي    كشورهای   بهتجر.  است ويژه در کشورهای ياد شده    ه   ب ،اقتصاديمحركه رشد   

محصـول    رشد شتابان اقتصـادي عمـدتاً      دهد نشان مي جنوب شرقي آسيا    جمله كشورهاي   
  .ده است بومد و بخش خصوصي كار آفرين و پر تالشادولت كار

                                                           
 هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان و رئیس گروه بودجه دفتر اقتصاد کالن عضو ∗
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 هاي دولـت در ابتـدا موجـب تقويـت رشـد اقتصـادي       برو اعتقاد دارد افزايش هزينه   
 رو از ايـن  .دنبال خواهـد داشـت  ه و بعد از نقطه خاصي كاهش رشد اقتصادي را بشود   مي

يي نظام اداري   اركا ,متغيري نسبي است كه از پــارامترهاي اقتصـادي       "اندازه بهينه دولت  "
در اين مقاله از معيار اقتصادي براي اندازه بهينه دولت اسـتفاده            . پذيرد  يثير م أو سازماني ت  

  توليـد و مـدل     نظريـه و در قالـب      اسـت  وري مخـارج دولـت       شده است كه همـان بهـره      
بخـش  : شرح ذيل اسـت   ه  سازماندهي مقاله ب  .  سنجي قابل برآورد عملي خواهد بود      اقتصاد
 تصـادی و منـابع آن مـورد بررسـی قـرار           رشـد اق   ، بخـش دوم   .پردازد می به  مقدمه     اول
ثر بـر آن معرفـي      ؤكه در آن نوسانات ادواري توليد ناخالص داخلي و عوامـل مـ             گيرد می

وري و   هاي مهم در خصوص رابطه اندازه دولت بـا ميـزان بهـره              برخي از نظريه   ، و شود  مي    
ـ  ،بخـش سـوم   . گيرد رشد اقتصادي در كشورهاي جهان مورد بررسي قرار مي         تصـار  اخه   ب

شناسي، مدل مورد    به روش  ،چهارمبخش   .شود مرور می ها    ادبيات موضوع و تجارب كشور    
 نتـايج تخمـين توضـيح       پنجم در بخش    .استفاده و ابعاد كاربردي آن اختصاص يافته است       

پايـاني مـرور    در بخـش    نيـز   هـاي سياسـتي      ري و توصـيه   گي  شود و خالصه، نتيجه     مي    داده  
 .شود مي  

 
 مقدمه .1

و الگوی روابط موجود میان   نوسانات ادواری،ثر بر آنؤی تولید ناخالص داخلی و عوامل تولید مبررس
ها  ست که در اغلب سال ااطالعات بیانگر آن این .دهد می  نشان  بر رشد اقتصادی را مؤثر و عوامل آنها

یت گرانجر لّآزمون ع. همراهی بین رشد مخارج دولت و رشد تولید ناخالص داخلی وجود داشته است
با عنایت به این . یستن است و عکس آن درست رشد اقتصادیلت علت ودهد مخارج د می  نشان 

یکی از عوامل  را ثیرگذاری مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی را پذیرفت و آنأتوان ت می  واقعیت، 
از مطالعات با استفاده از  برخی .تولید ناخالص داخلی قلمداد نمودو رشد نوسانات ادواری  بر مؤثرمهم 

 به اشتباه ارتباط معکوس بین اندازه دولت و رشد ،مشاهدات مقطعی مربوط به شرایط تعادلی کشورها
 را به کل تعمیم می شود و آن های اقتصادسنجی استخراج می تولید ناخالص داخلی با استفاده از مدل

جه هستند زیرا اقتصادسنجی معادالت با مشکل موا ها ماهیتاً شایان ذکر است این تخمین. دهند
شود و این موضوع  می زده زند حال آنکه مطالعات یاد شده معادله تعادلی تخمین رفتاری را تخمین می

 مجزا طوره  باین رابطه رفتاری باید برای کشورها. شود در بخش مروری بر مبانی نظری بررسی می
 .اد شده معتبر است صورت نتایج برای کشور ی تخمین زده شود و در این
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 اندازه دولت  . 2

 اندازه دولت در ایران. 2-1
 )k(  رشد ذخیره سـرمایه    ،)L( و عوامل مؤثر بر آن شامل نیروی کار          DY/Y) ( رشد اقتصادی  1در جدول   

ضریب  . طی دوره مورد بررسی درج گردیده است       )Dgl/gl(های دولت به ازای نیروی کار        و رشد هزینه  
  رشـد  )1380-1338(دهـد طـی دوره مـورد بررسـی           دی و منابع رشد نشان می     همبستگی رشد اقتصا  

رو  ثیرگذار بر رشد اقتصادی بوده و از این       أترین متغیر ت   مهم )Dgl/gl( مخارج دولت به ازای نیروی کار     
دولـت از دو کانـال   . اسـت هزینـه دولـت     ضریب همبستگی رشد اقتصادی مربوط بـه      کمیّت  باالترین  
از طریـق  بهبـود و        (غیرمسـتقیم    و)  و ارجحیت دار و سایر مخـارج       ،های عمومی ه کاال عرض( مستقیم

ضـریب  . بر اقتصاد کشور عملکـرد مـؤثری داشـته اسـت    ) افزایش کارایی نیروی کار و  ذخیره سرمایه     
و نیروی کار منفی است و با توجه بـه          ) و همچنین مخارج سرانه نیروی کار     ( همبستگی مخارج  دولت   

دهد دولت از طریق افـزایش اسـتخدام نیـروی کـار بـر رشـد                 ولت این امر نشان می    های د  هزینه رشد
و همچنـین مخـارج سـرانه    (  ضریب همبستگی مخارج دولت ،عالوه برآن . ثیر نداشته است  أاقتصادی ت 
کیفـی ذخیـره   دهـد دولـت در افـزایش کمـی و      و نشان مـی  و ذخیره سرمایه مثبت است )  نیروی کار 

ـ   ضریب همبستگی رشد اقتصادی. آمیزی داشته است سرمایه عملکرد موفقیت  میـزان  ه و نیروی کـار ب
های ضریب همبسـتگی رابطـه       کمیت سازد خاطر نشان می  . تری قرار دارد   قابل توجهی در سطح پایین    
 .کند گیری می و تنها شدت ارتباط خطی بین متغیرها را اندازه دهد علت و معلولی را نشان نمی

 

  درصد-ه رشد اقتصادی و منابع  آن  میانگین ساالن.1جدول 
 

نسبت  رشد اقتصادی دوره
G/GDP 

رشد هزینه دولت به 
 ازای نیروی کار

 شاغل

رشد نیروی کار 
 شاغل

رشد ذخیره 
 سرمایه

 41/6  12/2 88/1 49/21  69/4 1380 – 1338ه دور
 62/13 64/1 73/19 13/17 51/9 1357-1338دوره 
 45/5 01/2 -23/7 1/33 57/0 1367-1358دوره 

 -28/6 39/2 -78/17 75/15 -72/1  برنامه اول
 93/7 46/2 09/8 6/18 22/4 برنامه دوم

 دو سال اول برنامه سوم
)1379-1380( 

25/4 3/21 41/1 15/2 14/7 

مخارج  رشد  همبستگی ضریب
  : و)1380-1338(دولت 

2/58 - - 4/29 3/38 

 .کالن دفتر اقتصاد -های زمانی آمار سری: مأخذ
 .برآورد دفتر اقتصاد کالن:  مأخذ*
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اقتصاد ایـران بـاالترین نـرخ        . رشد اقتصادی و عوامل مؤثر برآن گزارش شده است         1در جدول   
 درصد بوده   51/9د و متوسط نرخ رشد اقتصادی طی این دوره          کر تجربه   1357-1338رشد را در دوره     

اید بتوان گفت اصلی ترین عامل آن کاهش        ش . طی برنامه اول رشد اقتصادی منفی بوده است       . است  
طور غیرمستقیم نیـز از     ه  ب ،ثیرگذاری از کانال مستقیم   أ که عالوه بر ت    است) 17 /8(شدید مخارج دولت  

در برنامـه    .طریق کاهش ذخیره سرمایه در دوره پنجساله یاد شده رشد اقتصادی را کاهش داده اسـت               
در  د و کرعنوان محرک رشد عمل     ه  رفت و خود ب    در مخارج دولت صورت پذی     چشمگیریدوم افزایش   

برنامه سوم توسعه برای افزایش مخارج دولت به قیمت واقعی           .نتیجه نرخ رشد اقتصادی افزایش یافت     
 . دشهای دولت محدود  رشد هزینه محدودیت وضع نمود و به همین دلیل

بـه  های دولت    هزینه سال   15 در   ، ساله مورد بررسی   31طی دوره    دهد اطالعات موجود نشان می   
های دولت همزمان کاهش  هزینه  سال کاهش6میان در  از این وکاهش یافت ازای نیروی کار شاغل     

 سالی کـه اقتصـاد      7 طی   ، دیگر ه بیان  ب .دنبال داشته است  ه   و ذخیره سرمایه را ب      اقتصادی و رشد   رشد
های سـرانه دولـت کـاهش        نهطور همزمان ذخیره سرمایه و هزی     ه   سال ب  6 ،رشد منفی را  تجربه نمود     

 1در نمـودار    .  منفـی نگردیـد    اقتصادیگاه رشد    هیچ نیروی کار،     رشد کاهشرغم  به  حال آنکه    .یافت
 نشان داده کـه همراهـی بـین          به ازای نیروی کار شاغل      دولت سرانههای   رشد اقتصادی و رشد هزینه    

رده و در ایـن     زینه دولت تبعیت نک   در برخی موارد رشد اقتصادی از تغییرات ه        .آنها قابل مالحظه است   
 .ثیر عوامل دیگر حایز اهمیت بوده استأموارد ت

 )GDPنسبت مخارج دولت به (  ارتباط  پایدار و منفی بین اندازه دولت1بر اساس اطالعات جدول  
بـه دوره دوم    ) 1357-1338(با انتقال از دوره اول      . و نرخ رشد اقتصادی در ایران قابل مشاهده نیست        

شاید دلیل عمده افزایش    .   افزایش و رشد اقتصادی کاهش یافته است        G/GDP نسبت   ،)1358-1367(
 از طریق کاهش شدید     که عمدتاً  حداکثر رساننده رشد باشد   ه  اندازه دولت در مقایسه با میزان بهینه و ب        

دیداً   شـ   G/GDPطی برنامه اول در مقایسه بـا دوره قبـل نسـبت             . افتد بازدهی مخارج دولت اتفاق می    
در برنامه دوم در مقایسه بـا برنامـه اول       . کاهش یافت اما افزایشی در نرخ رشد اقتصادی ایجاد نگردید         

در دو سـال اول برنامـه   .  افزایش و نرخ رشد اقتصادی نیز با افزایش همراه بـوده اسـت   G/GDPنسبت  
 .ده است  افزایش یافت و رشد اقتصادی نیز اندکی با افزایش همراه بوG/GDPسوم نسبت 
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 درصد - رشد اقتصادی و رشد هزینه سرانه دولت به ازای نیروی کار.1نمودار 
  

-٠.۴

-٠.٢

٠

٠.٢

٠.۴

٠.۶

١ ۶ ١١ ١۶ ٢١ ٢۶ ٣١ ٣۶ ۴١

  dy/y dgl/gl

شد
ر DY/Y

DGL/GL

 
 1360 تا 1343 در مخارج دولت اتفاق افتاد ، در دوره 1345غیر از کاهش ناچیزی که در سال ه ب

مخارج دولت دری کاهش شدیدی بعد از وقوع جنگ تحمیل.  پیدا کرد روند افزایشی مخارج دولت ادامه
 مخارج دولت تنها معادل 1372در سال . یافت ادامه 1372 و این روند کاهشی تا سال وجود آمده ب

ها    مخارج دولت در اغلب سال1380 تا 1373از سال .  بوده است1360 درصد مبلغ مشابه سال 5/27
این مقایسه .  بالغ گردید1372ه سال  برابر مبلغ مشاب3/3بیش از به از رشد مثبت برخوردار بود و 

است که  1360سال   مشابه مقدار  درصد3/72 معادل  1380مخارج دولت در سال دهد  نشان می
طی دوره مورد بررسی میانگیِن  .جنگی دولت سبب گردید این نتیجه حاصل شود های افزایش هزینه
 و حداکثر و حداقل آن در دو ،صد بوده در48/21های دولت به تولید ناخالص داخلی برابر  نسبت هزینه

 . )2جدول (  درصد قرار داشته است5/11 و 42دامنه 
 

 های طرف تولید اقتصاد های آماری رشد متغیر  توصیف کننده.2جدول 
 )درصد(                                     )     1338-1380(                                             

 به ارج دولتمخنسبت 
GDP 

 نرشد  تعداد شاغال
(rl) 

 رشد ذخیره سرمایه
(rk) 

داخلی  رشدتولیدناخالص
GDP)( 

 های آماری توصیف کننده

 میانگین 69/4 4/6 1/2 48/21
 حداکثر 64/14 17 6/5 17/42
 حداقل -68/14 -4/2 4/0 49/11
 انحراف معیار 49/7 9/8 2/1 88/8

 .بانک مرکزی ایران: مأخذ 
 .برآورد دفتر اقتصاد کالن: خذ مأ*
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 ١مقایسه تطبیقی اندازه دولت .2-2
ضمن اینکه تصویر ، ها  با سایر کشورایران) GDPنسبت بودجه عمومی دولت به( دولتاندازه مقایسه 

 3در جدول . دهد می   درخصوص اندازه دولت پاسخ ها پرسشبسیاری از ، به دهد می  ه ئروشنی ارا
واضح است اندازه کل . ازه دولت ملی، محلی و کل دولت درج گردیده استاطالعات مربوط به اند

تا  1980 دوره متوسط( بر اساس اطالعات جدول. است حاصل جمع اندازه دولت ملی و محلی ،دولت
 . آید دست میه  نتایج ذیل ب)1994
 54 معادل GDP نسبت مخارج کل دولت به ،کشورهای توسعه یافته صنعتی متوسط در طوره ب

  ، مقیاس فعالیت دولت در) درصد29 معادل( درصد است که در مقایسه با کشورهای در حال توسعه،
براساس همین اطالعات، اندازه کل دولت در کشورهای صنعتی . است تر مراتب گستردهه اقتصاد ب کل

جوامع های محلی در  و اندازه دولت) در نمونه ذکر شده( برابر کشورهای در حال توسعه 9/1جهان 
 درصد از 83 دهد حدود این اطالعات نشان می .است برابر کشورهای در حال توسعه 9/2توسعه یافته 

شورهای کحال آنکه در . شود های مرکزی انجام می ،توسط دولت یافتهتوسعه کشورهای در دولت فیوظا
 ).3جدول (است های مرکزی  عهده دولته  درصد از وظایف کل دولت ب5/68در حال توسعه 

های    دولت ،در دوره مورد بررسی، از میان کشورهای در حال توسعه، درخصوص انجام وظایف دولت              •
طور متوسط اندازه دولـت     ه  ب).  یک درصد   طور متوسط ه  ب(عهده دارد   ه  کمترین سهم را ب   محلی ایران   

حـداقل   درصـد و     37 و  نسبت مذکور حداکثر       ، درصد 9/24در کل اقتصاد ایران طی این دوره معادل         
 و  17/42هـای  ترتیـب کمیـت   ه   ب 1380 تا 1338البته این شاخص طی دوره      (  درصد بوده است   6/18

 اسـت، تر از ایـران       بزرگ مراتبه   ب ها در کشورهای در حال توسعه نیز       این نسبت . ) اختیار نمود  49/11
 5 /1 درصـد اسـت کـه      29های در حال توسعه ذکر شـده          که متوسط اندازه دولت در کشور      طوریه  ب

اندازه کل دولت در کشورهای صنعتی نزدیک به دو         . درصد از متوسط همین رقم در ایران بیشتر است        
 البتـه تحـوالت   .  ان است ربرابر دولت ای  5/1 و اندازه دولت مرکزی قریب       ،برابر همین نسبت در ایران    

ای  گونـه ه   ب ،دتر شدن اندازه دولت گردی       موجب کوچک    مطابق مفاد قانون برنامه سوم     های اخیر  سال

                                                           
 .استفاده می شود GDPهای دولت به  در سراسر مقاله برای محاسبه اندازه دولت از شاخص هزینه. 1
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کـه کمتـر از     است   درصد    1/20 و   1/22ترتیب به   ه   ب 1380 و   1379که متوسط اندازه دولت در سال       
 ).2جدول  ( بوده است1374-1359 متوسط دوره

تـر از    های محلی در هند و برزیل مهم        از میان کشورهای در حال توسعه مورد بررسی، نقش دولت         
هـای محلـی انجـام        وظایف دولت در اقتصاد از طریـق دولـت          درصد از  46در هند   . سایر کشورهاست 

ـ         درصد 34شود و در برزیل       می در میـان   . اسـت  هـای محلـی       عهـده دولـت   ه   از وظایف کـل دولـت ب
در کانـادا سـهم   . تری را در اختیـار دارنـد   های محلی بزرگ کشورهای صنعتی، کانادا و دانمارک دولت  

در این کشـور انـدازه دولـت در         .   درصد است  4/56صاد  های محلی از کل عملکرد دولت در اقت         دولت
هـای    امـا ســهم دولـت     . اقتصاد تقریباً معادل متوسط همین نسبت در میان کشورهای صنعتی اسـت          

تـرین دولـت     در مقابـل، کوچـک    .  متوسط همین کشورهاسـت    8/1محلی از کل اقتصاد تقریباً معادل       
این . است   درصد   7/24د دولت در اقتصاد معادل      محلی متعلق به هلند است که سهم آن از کل عملکر          

هـای محلـی و منـاطق در            هـای دولـت     ها و فعالیت    کم گسترش مسئولیت   دهد دست   بررسی نشان می  
 خـود عامـل     ،ساز بزرگ شدن اندازه دولت باشدکه درصورت مهیـا بـودن شـرایط              تواند زمینه     ایران می 
نسبت آن   ها و  ر رشد اقتصادی عالوه بر میزان هزینه      آثار مخارج دولت ب    .کننده رشد خواهد بود    تقویت

 . عامل شایستگی دولت نیز بستگی داردبه ،GDPبه 
ها نقش   در جوامع توسعه یافته دولت،نخست اینکه. کند این بررسی چند نکته مهم را بیان می

ع عهده دارند و در اغلب کشورهای یاد شده این موضوه  باقتصادیفعال در خصوص تقویت رشد 
منظور ه کشورهای توسعه یافته باینکه، دوم . دنبال داشته استه اقتصاد را ب ترش سهم دولت درسگ

ها و  های تمرکززدایی و تفویض مسئولیت سیاست، های دولت  هزینه و ثمربخشیوری افزایش بهره
 . ١اند ها را اجرا نموده منابع درآمدی مورد نیاز به مناطق و استان

که  های ادوار تجاری است ولت در ایران یکی از عوامل تشدید کننده نوسانمخارج د  نوسان،سوم
انحراف  ، از میان کشورهای مورد بررسیزیرا، ثیر فراوانی بر آن داردأزایی منابع درآمدی دولت ت برون

 ثباتی بی أتر است که خود منش  بزرگ،غیر از اسرائیله ب ،معیار اندازه دولت ایران از تمامی کشورها
های  چالش ،مدهای نفتآتغییرات در قیمت نفت در بازارهای جهانی های نوسان . خواهد بودتصادیاق

ثباتی نسبت مخارج دولت   اصلی بیأدهد که خود منش مد دولت را تشکیل میااساسی سیاست مالی کار
 های مالی کاهش خواهد بود، حال آنکه یکی از وظایف اصلی سیاستبه تولید ناخالص داخلی 

 .است ادوار تجاری یاه ننوسا
                                                           
١. J. Jin. H. Zou. (٢٠٠٢). “how dos fisical policy affect...government size”. J.OF Urban   
    Eco. ۵٢٨٣ .٢. 
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 مبانی نظری . 3

شود کـه     از جمله مباحث پیچیده اقتصادی قلمداد می       ،ارتباط بین مخارج دولت و رشد اقتصادی      نظریه  
اجتمـاعی بـدون   هـابس زنـدگی   . دکـر طرح آن را م ١1 توماس هابس1651برای نخستین بار در سال 

مقـررات و    ،اعتقـاد دارد نظـم     دانـد و   می54۴سانیغیران و43٣ ناقص ،22 و مشکل  دولت را نامطبوع  حضور  
بر .  جزء اجتناب ناپذیر زندگی اجتماعی انسان است،شود  میعرضهکاالها و خدماتی که از سوی دولت   

هایی نظیر حمایت از حقوق مالکیـت تشـویق کننـده      عملکرد دولت در زمینه    ،هابسهای   هاساس نظری 
هـا بـوده و همچنـین      دالکیت مشوق تنظیم و اجرای قراردا      حقوق م  ،از زاویه دیگر   .استرشد اقتصادی   

توانـد   دولـت مـی   . سازد نوبه خود زمینه عملکرد با ثبات پولی را فراهم می         ه  برقراری نظام پولی پایدار ب    
ـ  ی کاالهـا  ،عـالوه بـر آن     .رشد اقتصادی را از طریق توسعه امور زیر بنـایی تقویـت نمایـد              ماننـد  ه  ی ب

  هستند که از جمله موارد شکست بازار تلقی شـده   "سواری مجانی "ژگی   دارای وی  "کاالهای عمومی "
 ،امور امنیـت ملـی    .  کنند تشویق می  آنها رشد اقتصادی را       ارائه  و یسته آن قابل دریافت ن    ئهزینه ارا و  

کننده رشد اقتصادی    هستند که تقویت   نظام پولی پایدار از جمله مواردی         و  نظام قضایی  ،حقوق مالکیت 
  .روند شمار میبه 

تر از  نیروهای بـازار   مراتب مهمه های اقتصادی در تقویت رشد ب هر حال نقش دولت و سیاسته  ب
دولت بر رشد اقتصادی تا سـطح آسـتانه خاصـی           های   هزینهشایان ذکر است نقش مفید و مؤثر        . است

قابـل ذکـر    انجامد و برای آن سه دلیـل عمـده            می  و پس از آن به کاهش رشد اقتصادی        یابد ادامه می 
ناپـذیر اسـت کـه خـود      های دولت اجتناب   مین هزینه أهای مالیاتی باالتر برای ت     درآمد ،؛ دلیل اول  است

عنـوان مالیـات از آنهـا       ه  وقتی دولت سهم باالتری از درآمد عوامل تولید را ب         . استعامل کاهش رشد    
گزینه دیگر بـرای     .دهد  می وری کاهش  بهره انگیزه آنها را برای افزایش فعالیت و افزایش        ،کند اخذ می 

گـذاری بخـش خصوصـی        موجب کاهش سرمایه   هم است که آن  افزایش استقراض   تأمین مالی دولت    
 حتی اگر بازدهی مخارج دولـت       ،رون   از ای  .ب افزایش نرخ مالیاتی در آینده خواهد شد       سب زیرا   ،شود می

گذاری  سرمایه های تولیدی و عالیتف انگیزه هاواستقراض دولت برکاهش ثیرافزایش مالیاتأت ،نیابد کاهش
                                                           
١. Thomas, Hobbes. (١٩۵٠). Leviathan. New York, NY: E.P. Dutton. (orig. ١۶۵١) 
٢. Nasty  
٣. Short 
۴. Brutish 
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زیـرا منـابع اقتصـادی از بخـش     . ناپـذیر خواهـد بـود     خصوصی وکاهش رشد اقتصادی اجتنـاب     بخش
 .داردیابد و معموالً بخش دولت کارایی کمتری  خصوصی به بخش دولتی انتقال می

هـای    هزینه  بازدهی نزولی  1١با افزایش سهم بخش دولت از کل اقتصاد نسبت به بخش بازار           ،  دوم
مخارج اولیه و اساسی دولت در موارد شکست بـازار و کاالهـای ارجحیـت دار و                  .شود دولت پدیدار می  

ـ .  کند توسعه آن به تقویت رشد کمک می      لذا   ،امور زیربنایی دارای بازدهی باالیی است      تـدریج  بـا     ه  ب
ـ افزایش مخارج دولـت منـابع بـه ارا           انتقـال  ،زدهی نـدارد  ه کاالهـایی کـه دولـت در تولیـد آنهـا بـا             ئ

های دولت منجر بـه کـاهش رشـد          صورت بازدهی نزولی هزینه    و در این  ) کاالهای خصوصی ( یابد می
 . خواهد شد
اگرچـه در  .  سازوکار سیاسی انجام امور دارای پویایی کمتری در مقایسه با  فرآیند بازار است             ، سوم

گیـری و    العات الزم جهت تصـمیم    شرایط جدید جهانی از طریق سهولت دسترسی بخش دولت به اط          
دلیل ه هنوز بخش خصوصی بپذیر است،   امکان ها بعد از مطالعات و دقت نظرهای کافی        اجرای فعالیت 

 .      کند تر عمل می و رقابتی شدید و استفاده از ابتکارات و ابداعات موفقجّ
 و بـه دوره       اسـت  هـای اقتصـادی بسـیار طـوالنی         تأثیر دولـت بـر فعالیـت      موضوع  اگر چه سابقه    

 جدیـدی     بحث" اندازه بهینه دولت"کاربردی در خصوص و علمی های  گردد، بررسی  می    ها بر  سیککال
 ؛توان به دو دسته تقسیم کـرد        ثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی را می       أهای ت  طور کلی نظریه  ه   ب  .است

کند که  ت خاصی اختیار می   وری کمیّ دولت متغیری نسبی است و در هر کش       بهینه   اندازه   ،در نظریه اول  
 ،زا ای در قالب مدل رشـد درون       در مقاله  )1990( برو  .است این نظریه   از پیشگامان اصلی  ) 1990(برو  

خصـوص عوامـل     نیـز در   )1997( شرایطی را برای اندازه  بهینه دولت استخراج نمود و مقاله دیگـری            
کیـد شـده اسـت      أ در این مطالعـه  ت      .منتشر کرد  دولت   ویژه اندازه بهینه  ه   ب ،کننده رشد اقتصادی   تعیین

 مدل رشـد  "این نظریه در قالب      .شود  می    های دولت موجب افزایش تولید نهایی سرمایه         افزایش هزینه 
  بـه تقویـت رشـد          تا  نقطـه خاصـی       های دولت   که براساس آن هزینه   قابل تبیین است     "کوهان  شتر  

 .دنبال دارده ب شد راانجامد و بعد از آن نقطه کاهش ر می  
                                                           

کسر مخارج در صورت . باید توجه نمود در متون علمی اقتصادی سهم بخش دولت مورد توجه است. 1
ه مطلق رو انداز از این. شود لحاظ می غیر بازاری دولت مخارج +بازاری دولت و در مخرج کسر بخش بازارغیر

 . شود  دخالت داده نمی،شود ای بازاری که توسط دولت انجام میه مهم نیست و همچنین فعالیت
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ثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی را توضیح دهد و شواهد تجربی در أد که تکرهایی    تالش1برو  
 مخارج های دولت امور زیر بنایی و هزینه اثربرو در این مطالعات نشان داده است . این خصوص بیابد

های دولت با فرض  افزایش هزینهدر مدل ساده برو . تر است قویاقتصادی  بلندمدت  رشد برآموزش
 گذاری  افزایش تولید نهایی سرمایهاز طریق (مستقیم و غیرمستقیم طوره ثابت بودن سایر عوامل ب

مدل برخی مطالعات در قالب   درکید شودأباید ت. نماید می    رشد اقتصادی را تقویت)خصوصی
 صرفاً یک ارتباط شود و این نتیجه میثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی منفی برآورد أسنجی تاقتصاد

احتماالً ارتباط تعادلی با .  را بیان نخواهد کرد"ی رابطه مستقیم علّ"سازد و  تعادلی را منعکس می
 . شود می  توجه به اینکه تغییرات در زمینه موارد شکست بازار غیرقابل مشاهده است، استخراج 

 2در نمودار  .است  استفاده از تحلیل هندسی مفید تشریح تأثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی با
ارتباط منفی .   نشان داده شده استB و کشور Aارتباط اندازه دولت و رشد اقتصادی برای دو کشور 

و  AA شکل Uترتیب توسط نمودارهای معکوسه بین رشد و اندازه دولت برای دو کشور مذکور ب
BBدر کشور .  قابل استخراج است  A های دولت تا نقطه  هزینهافزایشα دارای بازدهی زیادی 

. است g١  کشورایناندازه بهینه دولت در اقتصاد  ،رو از این. 2٢کند رشد اقتصادی را تقویت می است و
های   و دادهبا استفاده از این رویکرد. است g٢ برابر  B اندازه بهینه دولت در کشور،طور مشابهه ب

 خط نقطه چین های دیگر نیز قابل استخراج است که با اتصال آنها نقاط تعادلی برای کشورمقطعی

β α   در حالت کلی بین  زیرا،آید دست میه ب αو  βدارد که معرف شرایط  نقاط متعددی قرار 
 .ستهاتعادلی کشور

صورت نرخ رشد اقتصادی   و در ایناست g١اندازه بهینه دولت Aکشوربرای توجه کرد  باید 
مناسب   g٢  نیز اندازهBکشور برای .  بالغ خواهد شدR١ به کثر خود رسیده واحده ب α در نقطهکشور 

 باید .خواهد بودرسدکه بیشترین نرخ ممکن  می   R٢به  است و در این شرایط نرخ رشد اقتصادی کشور
 لذا ،  بسیار بزرگ استB که اندازه دولت کشور "گفته شودموضوع  تفسیر این چنانچه در داشتتوجه 

محقق مرتکب  ،" برسدAکشور اندازه بهینه تا به سطحی مشابه  کاهش یابد G/GDPید نسبت با
رشد  نرخ ،A رکشو میزانی مشابهه ب B کشور زیرا انتخاب اندازه دولت.  شد خواهد بزرگیاشتباه

                                                           
١. Barro 
٢. James Gwartney et al. (١٩٩٨). " the size  and function of government and economic growth" .  
   J.E.C.  p. ۵  
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تب مراه ب R٢ نرخ بهینه که از رساند می   R٣ میزان به و دهد می  شدت تنزل ه اقتصادی این کشور را ب
برای هر یک از کشورها میزان بهینه اندازه دولت منجر به  این رویکرد براساس .تر است کوچک

 اندازه بهینه ،رو از این. شود که این میزان با کشور دیگر متفاوت است حداکثر رشد و رفاه اقتصادی می
فاقد استدالل  تمامی کشورها  در مطلق بهینه برای دولت بیان اندازه است و  دولت متغیری نسبی

ثیر افزایش مخارج دولت بر أ نیز در نمودار هندسی ت1 و هیتگرنلالبته مک ما .و علمی است نظری
یعنی افزایش سهم مالیات از مخارج . کنند  شکل رسم میUرشد اقتصادی را در کشور خاص معکوس 

 یل افزایش هزینهه دلدهد و پس از آن ب دولت تا اندازه خاصی تولید ناخالص داخلی را افزایش می
 .خواهد شدرو به رو آوری مالیات محصول با کاهش  جمع

را آزمون  ی مدل دولت و رشد برو" تالش کرده است که٢دوریکبرخی از مطالعات جدید از جمله 
در طول زمان و بین کشورها مورد  GDPه شده دولت به عرضخدمات  شاخصدر این مطالعه، . نماید

مین مالی مورد نیاز آن در مدل أهای واقعی دولت و ت   تا حد ممکن فعالیتکید قرار گرفت وأتوجه و ت
 کشورهای مورد مطالعه کنترل آثاراستفاده شده است تا  های پنلی همچنین از داده. لحاظ شده است

 .گردد می موارد شکست بازار و آثاری که قابل مشاهده نیستند، وارد مدل آثارصورت  شود و در این
 

   3أثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادیت. 2نمودار
 (R) نرخ رشد اقتصادی                                                                                                                       

      
                         

   
                     

 
                                                   

             B                                               B 
 
 ١ g                                 ٢ g                   (g) اندازه دولت    

    

                                                           
١. McMunnell, Heitger 
٢. Dowrick 
٣. S. Dowrick. “derterminant of economic growth”. P ٢٣ 
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 ورهای پیشـرفته  اینکـه در کشـ    حـداقل   . کنـد   مدل بـرو را تأییـد مـی         نتایج دوریکمطالعات اخیر   
حال آنکه  . کند  می    تقویت   رشد را    ،داری، افزایش اندازه دولت در صورت ثابت بودن سایر عوامل          سرمایه
ایـن نتـایج بایـد از نظـر     . شـود  مـی   ها ثابـت فـرض شـده کـه خـود منجـر بـه کـاهش رشـد                 مالیات
عنوان مطالعه مقدماتی ه بهای دولت،  ای به حداکثر رساندن رشد از طریق هزینه های نقطه کنندهبرآورد

کننده  تویق برخی از اجزای مخارج دولت ت      "تلقی شود، اما از این نظر باید قوی و محکم تلقی شود که            
ـ  ".روند  می    شمار  ه  رشد اقتصادی ب    طـور کلـی رویکردهـای تعیـین انـدازه بهینـه دولـت براسـاس               ه   ب

 نظریه دولت   "  و   " ه دولت رشد گرا   نظری "ترین آن    ریزی شده است که مهم     های متفاوتی پایه   نظریه
 .است "توسعه گرا 

شود که بـرای تمـامی کشـورهای مـورد مطالعـه             در نظریه دوم اندازه بهینه برای دولت تعیین می        
صادق است و این نظریه برای اثبات آن از داده های مقطعی کشورهای مورد بررسی استفاده می کنـد                  

 .تباه استو همان طوری که گفته شد این رویکرد اش
   

  رشد و اندازه دولتشواهد تجربی. 4
 مطالعـه   30مطالعات انجام شده در خصوص کشش مخارج دولت نسبت به تولید ناخـالص داخلـی در                 

 هـای مقطعـی نشـان      های سری زمانی و یا داده      متفاوت برای کشورهای توسعه یافته و بر اساس داده        
 24د قرار دارد و متوسـط کشـش یـاد شـده برابـر                درص 73درصد و    3دهد این کمیت در دو دامنه        می

حاصـل  )  مطالعه 26در  ( داگالس و ترانسلوگ  -این نتایج بر مبنای تخمین تابع تولید کاب       . استدرصد  
 درصـد   36 و   22کشش تولیدی مخارج دولت ایران بر اساس اطالعات سری زمـانی بـین              . ده است ش

با این تفاوت کـه کمیـت       . طالعات یاد شده است    معادل متوسط تخمین کشش در م      دارد که تقریباً   قرار
بزرگ بودن اندازه دولت در مقایسه بـا         برآوردی کشش در کشورهای توسعه یافته با توجه به وسعت و          

 تخمین تجربی کشش 1 پیوستدر جدول (1١حجم کوچک بودجه عمومی دولت ایران قابل توجه است
 ).  مخارج دولت در مطالعات یاد شده گزارش شده است

 ارتباط بین رشد اقتصادی و اندازه دولت را در کشورهای توسعه یافته             4اطالعات مندرج در جدول     
نسـبت  ) غیر از ایرلند  ه  ب(های توسعه یافته صنعتی     در اغلب کشور  . دهد   و کشورهای منتخب نشان می    

 .  افزایش یافت و نتیجه آن کاهش رشد اقتصادی بوده استGDPمخارج دولت به 
                                                           
١. Sturm, J.E. and,et al. (١٩٩۶)." modeling Government Expenditure and Economic Growth”. ٣٠-٢٩.  
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 باط بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب ارت.4جدول 
 - GDPنسبت مخارج دولت به  

 درصد
 کشورها  درصد-رشد اقتصادی

 تغییرات 1996-19651990-1960تغییرات 1996 1960
       :اقتصادی اندک کشورهای با رشد.1

 -2/2 2/2 4/4 +2/6 6/34 4/28 امریکا
 -3 5/1 5/4 +1/9 3/37 2/28 ایسلند
 +8/1 9/5 1/4 +7/9 7/37 28 ایرلند

 -3/2 2/1 5/3 5/11 7/43 2/32 انگلستان
 -5/2 5/2 5 -6/14 3/42 7/27 نیوزیلند

 -6/1 7/2 3/4 +2/10 1/39 9/28  متوسط
کشورهای با بـاالترین رشـد انـدازه         .2

 :دولت  
      

 -8/4 7/1 5/6 -29 46 17 پرتقال
 -7/6 8/1 5/8 +7/37 4/45 7/13 اسپانیا
 -6 2/1 2/7 +32 4/49 4/17 یونان
 -6/5 0 6/5 8/32 4/59 6/26 فنالند
 -3/4 6/0 9/4 1/35 1/66 31 سوئد

 -9/3 2 9/5 +36 8/60 8/24 دانمارک
 -2/5 2/1 4/6 +7/32 5/54 8/21 متوسط

کشــور هــای دارای بــاالترین رشــد .3
 1:اقتصادی

راتتغیی 1995 1975تغییرات 1995 1975
 +4/2 9/8 5/6 -6/0 4/20 21 کره جنوبی
 +4/4 3/9 9/4 6/0 1/18 5/17 تایلند
    6/8 1/30 5/21 تایوان
 +4 1/6 1/2 9/0 8/33 9/32 قبرس
 -19 -11 01/8 -9/3 3/32 2/36 مالزی
 +2/2 3/8 1/6 -2/1 3/19 5/20 اندونزی

 -6/2 32/4 52/5  -5/0 7/24 2/25 ) کشور10( متوسط

   .Ibid  :ذخأم
 

 2.موجب کـاهش رشـد اقتصـادی گردیـد    ) G/GDP(در کشورهای گروه اول و دوم افزایش نسبت     
 وجود اطالعات علمی گسترده در خصـوص ارتبـاط    قابل طرح در این باره، آن است که با        مهم   پرسش

                                                           
   WORLD BANK– ٢٠٠٢ World Development Indicatore (W.I.D): منبع. 1

٢. Gwartney, James et al. “the size and function of government and economic growth”. Joint  
     Economic Committee. April  pp. ١٢-١٠.  
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ات معتبـر  سسؤسوی اقتصاددانان و م مطالعات و تحقیقات انجام شده از    رشد اقتصادی و اندازه دولت و     
  نـه تنهـا اقـدام بـه کـاهش انـدازه دولـت              ،های یاد شده  برای تقویت رشد اقتصادی        تحقیقاتی دولت 

در ایـن کشـورها افـزایش یافتـه         ) G/GDP(لذا نسـبت      بلکه در جهت عکس عمل نموده و       ،اند نکرده
 یکـاری و   رفـع ب   ی یادشده است؟ در پاسخ باید گفت دلیل اصلی افزایش اندازه دولت در اغلب کشورها            

اری زجبران کمبود تقاضای مؤثر تولید بوده است کـه بعـد از انقـالب کینـزی رویکـرد رایـج سیاسـتگ        
در کشـورهای گـروه اول  یـک         . داری بوده است   اقتصادی در اغلب کشورها و حتی کشورهای سرمایه       

ادی  درصد رشد اقتصـ    15/0 ،درصد افزایش نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی موجب گردید          
در کشورهای دارای بـاالترین     .  درصد بوده است   16/0در کشورهای گروه دوم این میزان       . کاهش یابد 

 ،موجب تقویت رشد اقتصادی گردیـد ) G/GDP(رشد اقتصادی این رابطه مثبت بوده و افزایش نسبت          
 .تدنبال داشته اسه گونه کشورها تنزل رشد اقتصادی را ب ها در این دولت زیرا کاهش اندازه

دارد  دسـت کــم    مــی   را تأییـد نمــوده و بیـان   2 حاصـله از نمــودار  مطالعـات دوریــک نیـز نتــایج  
های پیشرفته صنعتی، افزایش اندازه دولت در صورت ثابت بودن سایرعوامل، رشد  اقتصـادی                 درکشور

ولـت ضـمن     یعنی کشورها تا قبل از نقطه حداکثر منحنی قادرند با افزایش سهم د             .نماید  می    را تقویت   
 مطالعات  ).3مانند کشورهای گروه    ه  ب(  رشد اقتصادی را نیز تقویت نمایند      ،افزایش تولید و اشتغال ملی    

  دهـد   مـی     مریکا و انگلستان صورت گرفـت کـه نشـان           ا برای اقتصاد    2اسچار  و 1دیگری توسط مانوئل  
وری و رشـد     رهشـود و موجـب تقویـت بهـ          مـی     خصوصی تلقی    گذاری های دولت مکمل سرمایه    هزینه

مخـارج دولـت مولـد و       " شرایطی را برای تحقق قاعده برو که         3همچنین کاراس . اقتصادی خواهد شد  
  . انجام  شده است4توسط حسن الینیز  یمطالعه دیگر .   استخراج نمود"تقویت کننده رشد است

دی و ریچموند   لین( انگلستان   و )1992اسچار و   1989 لوئمان( مریکا ا مطالعات سری زمانی اقتصاد   
گذاری دولت مکمل سرمایه گذاری بخـش        کنند که سرمایه    می    پیشنهاد  ) 5اتو و وس  (و استرالیا   ) 1992

طور ه  ب. 6۶نرخ رشد و بازدهی باالتر خواهند بود      تقویت   و در این صورت عامل       شود تلقی می خصوصی  

                                                           
١. Munnell 
٢. Aschaure 
٣. Karras 
۴. Hassan Aly 
۵. Otto and Voss 
۶. Crowding – in effects 
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 20 طـی   کـه مریکاا دولت های گذاری   برنامه سرمایه وسیع  کاهش گسترده وست ا اعتقاد بر آن خاص
 .گذاری خصوصی خواهد شد وری سرمایه  موجب کاهش بهره،سال اخیر اتفاق افتاده است

گذاری دولت در حمـل و    سرمایه،نشان داده است) 1993 ( از جمله استری و ریبلو  دیگریمطالعات  
گونـه   ارنـد کـه ایـن   د می    بیان   ، عالوه بر آن   .استترین عامل تشویق کننده رشد       نقل و ارتباطات مهم   

در برخـی    .را بـه دنبـال نـدارد       گذاری بخش خصوصی   سرمایه  دولت، کاهش  سوی از ها  گذاری سرمایه
 .، از جملـه امـور کشـاورزی        دارد 1گذاری دولت گرایش به بیرون راندن بخش خصوصـی         موارد سرمایه 

 و عالوه بر خواهد شدخصوصی گذاری  هی ما  کاهش تولید و سرمنجر به های دولت در این زمینه   فعالیت
 هزینـه  استری و ریبلـو،   توسط اما در موارد یاد شده     .گذارد جای می ه  بآن تأثیر منفی بر رشد اقتصادی       

 البته این نتایج مورد حمایت اکیـد بانـک   .های دولت موجب بیرون راندن بخش خصوصی نخواهد شد        
گـذاری دولـت در امـور     ه سـرمایه مطالعه بانک جهانی نشان داده است کـ  .قرار گرفته استنیز  جهانی  

ـ .  رشد اقتصادی را شدیداً تقویت نموده است       ،زیربنایی در کشورهای جنوب شرقی آسیا      طـور کلـی    ه  ب
کنـد کـه    مـی   ییـد  أشـود ایـن موضـوع را ت    مـی   های مقطعی و سری زمانی گرفته   ای که از مدل    نتیجه
تولید کاالهای عمـومی و     ،  ارتباطات  و  مدرن سازی حمل و نقل     ،گذاری دولت در امور زیربنایی      سرمایه

 . استاقتصادی  رشدتقویت کننده بسیار با اهمیت بوده و یت دارحارج
شدت مورد انتقاد دوریـک      ه   ب ،اند های مقطعی استفاده کرده    تحقیقات اقتصاددانانی که از داده    نتایج  

به نتایج  که  ده است   ش سبب   شناسی مورد استفاده   ست اشتباه روش   ا  زیرا اعتقاد بر آن    ،قرار گرفته است  
 در ایـن مطالعـات کشـورهای مـورد بررسـی عمـدتاً کشـورهای               .غیرقابـل اعتمـاد گـردد     دست آمده   

 گـروه دوم کشـورها شـامل    یطبیعبه طور . توسعه یافته و تازه صنعتی شده و یا در حال توسعه هستند   
هـای رشـد    رنـد و از نـرخ  تری دا های کوچک  در حال توسعه و یا تازه صنعتی شده که دولت  کشورهای

نتیجه آن است که    . اما در مورد کشورهای توسعه یافته این امر کامالً معکوس است           .باالتر برخوردارند 
دوریـک  . گـردد   ضریب اندازه دولـت منفـی مـی        ،های مقطعی  در معادله رشد برآورد شده براساس داده      

 اصلی و اساسـی تحلیـل رگرسـیون را          دارد این مدل ویژگی     ضمن انتقاد از نتیجه اتخاذ شده اعالم می       
زنـد و     ی میان متغیرهاست و در عوض رابطه تعادلی را تخمین می          ماهیتاً در برندارد که همان رابطه علّ      

خـط      پاره ، توضیح داده شد   2که در نمودار     طوری همان. نیستتبیین رابطه علت و معلولی از آن جایز         
                                                           
١.Crowding out effects 
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β α        توانـد اسـتنادی      دهد نمی   می    تشکیل   در کشورهای مختلف   که نقاط تعادلی اندازه بهینه دولت را
.  و یـا افـزایش آن قلمـداد شـود          GDPبرای توصیه سیاستی مبنی بر کاهش نسبت مخارج دولت بـه            

 .گیرند می   در این گروه قرار 3 میشل کالن،2 پیتر هریس،1 نظیر ولینگتننیداناداقتصا

 طـی دوره    ،تـابع درجـه دوم    از   با استفاده    " ایران    مقاله اندازه بهیِنه دولت در     "در ) 1382(4سامتی
 را به تفکیک مخارج جاری و عمرانی بـرآورد  GDPقبل و بعد از انقالب  نسبت بهینه مخارج دولت به       

  متغیـر وابسـته و       1361در این مطالعه رشد تولید ناخالص داخلی به قیمـت ثابـت سـال               . نموده است 
مـل تولیـد نظیـر      ای مستقل را تشکیل می دهد و آثار سایر عو         متغیرها) توان اول و دوم   (مخارج دولت   

باعث ) 1 پیوستجدول ( با توجه به مطالعات انجام شده و سرمایه نادیده گرفته شد که اول،    نیروی کار   
  . شود دهندگی مدل می  موجب کاهش قدرت توضیحدوم،. گردد خارج شدن متغیر مربوط از مدل می

 
 ستفاده روش شناسی و مدل مورد ا. 5

اقتصادی وجود دارد که های دولت بر رشد  ثیر هزینهأمطالعه ت طور کلی چند رویکرد اساسی برایه ب
 که در این مطالعه رویکرد نخست مورد استفاده var  تابع تولید، رویکرد رفتاری و روش:عبارتند از
منظور ه که ب دهد می   پایه اساسی مقاله حاضر را تشکیل 6۶زای برو مدل رشد درون. 5۵گیرد قرار می

) 1997  و1996( این مدل توسط کاراس  وگیرد می  تحلیل نقش دولت در اقتصاد مورد استفاده قرار 
، "مدل رشد درون زای برو" پایهمفهوم اصلی و . گسترش داده شد و مورد آزمون تجربی قرار گرفت

دولت زمانی بهینه است که تولید  اندازه ، برو بر اساس نظریه.استوری مخارج دولت در اقتصاد  بهره
ج دولت تا آنجا که دارای بازدهی ر افزایش مخا" به این معنی که.نهایی مخارج دولت برابر یک باشد

                                                           
١. Welington 
٢. Peter Harris 
٣. M. Cullen 

 .دانشگاه تهران.  مجله تحقیقات اقتصادی."اندازه بهینه دولت در ایران" .)1382 (.مرتضی سامتی. 4
 .149– 111صص

۵. J.E.Sturm et al. “modeling government investment and economic growth on a macro level: a  
    review”. CGSO AND the DEP of ECO ,UNIV of GRONING, pp. ١٠-٢. 
۶. Barro, Robert J. (١٩٩٠). “Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth.”  
    Journal of  Political Economy ٩٨: S١٠٣-S١٢۵. 



 اندازه بهینه دولترویکردی برای تعیین  36

 از نظرگاه های دولت  افزایش هزینهوری  و در صورت منفی بودن بهرهاست    قابل توجیه،مثبت است
اندازه خدمات دولت در  عده استفاده نمود وکاراس از این قا" .اقتصادی دارای توجیه نخواهد بود

 در طبیعی است تابع تولید کل. دکراقتصاد را در کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی بررسی 
و تخمین وری  بهره وری عوامل تولید و نیز گیری بهره اندازه  رویکرد مناسبی جهتطرف عرضه اقتصاد

کارگیری تابع تولید ذیل توضیح ه ب امه مدل مورد استفاده بادر اد. شود می  مخارج دولت قلمداد کشش 
 :شود می   داده

)1 (                         y = F(K,L,G/L)  
نیروی کار شاغل  L  ذخیره سرمایه کل اقتصاد ،GDP ( ، K(تولید ناخالص داخلی  Y )1( معادله در

 نسبت به زمان )1(اگر از معادله . است   ردر کشو مخارج دولت به ازای هر نفر نیروی کار شاغل       G/Lو  
 : خواهیم داشت،گیری نماییم مشتق

∂y/∂t = (∂y/∂l)(∂l/∂t)+(∂y/∂k)(∂k/∂t)+(∂y/∂g)(∂g/∂t)   )1-1(                    

 g  ، عـالوه بـر آن      ١=t∆،   شـود   می    رات زمان برابر یک در نظر گرفته        ییدر این مشتق زنجیری تغ    
 :گردد  می  عبارت  ذیل حاصل  ، yبه ،  معادلهبا تقسیم طرفین. است تعریف شده G/Lبرابر

∆y/y=(∂y/∂l)( ∆l/y)+MPK(∆k/y)+MPG(∆g/y)  )1-2(                               

 در صورت و مخرج و در عبارت سـوم بـا             L ضمن ضرب     قبل، در عبارت اول سمت راست معادله     
 :آید می  صورت ذیل در ه ه نهایی ب معادل، در صورت و مخرج و ساده سازیgضرب 

∆y/y=α (∆L/L)+MPK(∆k/y)+MPG(∆g/g)(G/y)                       )2  (  
در ایـن معادلـه متغیـر       . دهـد   مـی      عوامل مؤثر بر رشد تولید ناخالص داخلی را توضـیح            )2(معادله  

به نیروی کار را نشان     ش تولید ناخالص داخلی نسبت      کشα ،کند  می    گیری    را اندازه  GDPشد  روابسته  
 (k/y∆)متغیـر  .  دهـد  می  رشد نیروی کار بوده و اولین متغیر مستقل مدل را تشکیل           L/L∆دهد و     می    

را بـرآورد    MPKسـرمایه    دومین متغیر مستقل مدل است کـه ضـریب مربـوط تولیـد نهـایی ذخیـره                
ملـی   ای تشـکیل سـرمایه خـالص      ه از داده  البته در صورت  فقدان اطالعات ذخیره سرمایه،       . نماید  می    
). خواهـد بـود    برابر تشکیل سرمایه خـالص ملـی        )k∆( تغییرات ذخیره سرمایه  ( توان استفاده نمود    می    
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 ضریب مربوط و   )g/g∆(آخرین متغیر مستقل مدل رشد مخارج دولت به ازای هر نفر نیروی کار است               
تواند مبنایی برای تعیین انـدازه دولـت         که می دهد    می    وری مخارج دولت را نشان       تولید نهایی و یا بهره    

یی است که آزمونی برای کـار      ا اولین کاربرد این مدل آن    .  باشد )یا سهم دولت از تولید ناخالص داخلی      (
 :است   در این خصوص آزمون فرضیه ذیل قابل طرح .رود می  شمار ه دولت در اقتصاد ب

) 2-1 (       MPG=فرضیه صفر  : مد نیستا، خدمات دولتی کار٠ 
MP    ـ مد ارا اصورت کار ه  ، خدمات دولتی ب مقابـل        فرضـیه   : گـردد   مـی     ه  ئ

        

سازد که  نقش و کارایی بخـش   می  هم ااین امکان را فر) 2( نتایج تخمین معادله ،توضیحاتاین  با  
ـ   MPGاگر ضریب برآوردی     .دولت در اقتصاد کشور آزمون تجربی صورت گیرد        اری د معنـی  روطـ ه    ب

 یـد أی ت کارایی بخش دولتی در اقتصاد و ثمر بخشـی آن          یید فرض مقابل،  أ از صفر باشد، ضمن ت     گتربزر
 .شود می

؛ آیـا انـدازه   سـت کـه   ا رسد آن   می     دیگری که به ذهن      پرسش ،چنانچه فرضیه مقابل پذیرفته شود    
 بهبود عملکـرد    برای )G/y( نسبت  تغییر در  ،که پاسخ مثبت باشد    دولت بهینه است یا خیر؟ در صورتی      

یعنی اندازه دولـت  ( یید نمایدأاما اگر آزمون فرضیه پاسخ منفی را ت  . اقتصاد کشور مورد نیاز نخواهد بود     
 ،رو از ایـن .  را بهبود بخشـد یاقتصاد نظام کلی ، تغییر اندازه دولت خواهد توانست کارایی  ) بهینه نباشد 

 . بهینه خواهد بود)G/y( اندازه دولت صورت در این  باشد،١=MPGبراساس قاعده برو اگر 
تر از میـزان بهینـه و        اندازه دولت بزرگ  ،   باشد ١>MPG اگر توان گفت  با توجه به این موضوع می     

بنـابراین آزمـون فرضـیه در       . تـر اسـت     دولت از اندازه بهینـه کوچـک       ، باشد ١<MPGکه   در صورتی 
 :ست از اخصوص اندازه دولت عبارت

           ١=MPG     فرضیه صفر، اندازه دولت بهینه است،                                             
 ؛ MPG≠1    فرضیه مقابل، اندازه دولت بهینه نیست،                                 

 ١>MPG، استینه تر از حد به اندازه دولت بزرگ)  الف                                      )2-2(
 ١<MPG ،استتر از حد بهینه  اندازه دولت کوچک) ب                          

داری از یک نداشته باشد، سهم دولت از کل اقتصـاد              اختالف معنی   MPGبر اساس این مدل اگر      
لت بـه   تخمین اندازه بهینه دو،که از نظر گذشت هیمیبا اتکا بر مفا. ده استشصورت بهینه انتخاب  ه  ب

 . رسد می  نظر ه روش دیگر مناسب تر ب
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 سهم s بوده  و Gنسبت به GDP ش کشγشود که در آن  می  تعریف  s/MPG=γ  رویکرد دومدر
  و در ایـن اسـت     ١=MPGوقتی اندازه دولـت بهینـه اسـت    . دهد می   را نشان )GDP) G/y  دولت از
توانـد تغییـر یابـد و بـه شـکل       مـی   ) 2( معادلـه  ،با در نظر گرفتن این روابط.  خواهد بود  γ=  sصورت  

   :دیگری نوشته شود
) 3(           ∆y/y= α ( ∆L/L)+MPK(∆k/y)+ γ (∆g/g)                         

 =1MPGزیرا در شرایط مطلوب     . نماید  می    اقتصاد کشور را تعیین      اندازه بهینه دولت در   ) 3(معادله  
  تخمین کشش محصـول نسـبت بـه          γلذا  . شود  می     حاصل   s  و γی  صورت برابر  در این  خواهد بود و  
روشـن  دقـت     کمـی   با  . کند  می    گیری   را اندازه  )s )G/y و یا     GDP سهم دولت از      دقیقاً ، مخارج دولت 
 متفـاوت بـوده و هـر یـک          کـامالً ) 3( در معادلـه     γ پارامتر و) 2(در معادله    MPG پارامتر است تفسیر 

وری  ضـریب مربوطـه بهـره   ) 2(که گفته شد در معادلـه        طوری همان. نمایند  می  مفهوم خاصی را بیان     
 .نماید می  این ضریب اندازه بهینه دولت را برآورد ) 3(مخارج دولت و در معادله 

 
 تخمین مدل و نتایج حاصله. 6

وری  هگیری بهـر   ترتیب برای اندازه  ه  که ب گزارش خواهد شد  ) 3(و  ) 2(های   در ادامه نتایج تخمین مدل    
هـا   ست کـه در برخـی از مـدل    اتنها تفاوت آن. گیرد مخارج و اندازه بهینه دولت مورد استفاده قرار می 

هـای    تعریـف متغیـر   . متغیر مجازی برای ارزیابی آثار جنگ تحمیلی و انقالب وارد مدل گردیده اسـت             
عـالوه بـر     ،ه شد  تخمین زد  1380 تا 1338 مدل برای دوره     . از نظر گذشت   5مورد استفاده در قسمت     

هـا مقـدار    نماید و در سایر سـال  می  میت یک اختیار  ک1367 تا 1359 از سال ١متغیر مجازی جنگ  آن  
 دیگـر مقـدار یـک      مـوارد در   های بعد از انقالب یک و       طی سال  ٢متغیر مجازی انقالب  . آن صفر است  

ـ )  گیـری آن فیزیکـی اسـت    غیر از نیروی کار کـه واحـد انـدازه   ه ب(ها  متغیر می  تما.  کند اختیار می ه ب
منظور ه  ب) 2( که گفته شد تخمین مدل     طوری همان. اند گیری شده   اندازه 1361های ثابت سال      قیمت
ست که   ا آن)  3(اما هدف از تخمین مدل      . است های دولت     وری عوامل تولید و هزینه     گیری بهره  اندازه

                                                           
١. Dummy١ 
٢. Dupop 
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 سیاست مـالی، حـایز اهمیـت         و های مدیریت تقاضا    ه سیاست ئآورد شود که در ارا    اندازه بهینه دولت بر   
 .فراوان است

 براساس وارد نمودن    معادلهپنج  نوع برآورد این      . گزارش شده است  ) 2( تخمین معادله    5در جدول   
برای ارزیـابی دوره جنـگ تحمیلـی          Dummyمتغیر مجازی   . های مجازی صورت پذیرفته است      متغیر
یابد و در این خصـوص   می   های دولت افزایش       در طول جنگ هزینه    یعطبیبه طور    گردد،  می    دل  وارد م 

ـ  .وری کـاربرد چنـدانی نخواهنـد داشـت         های اقتصادی از جمله بهـره       ارعیم همـین دلیـل افـزایش      ه   ب
متغیـر مجـازی دیگـر      . وری صورت پذیرد   تواند بدون توجه به بهره      می    های دولت در دوره جنگ        هزینه

Dupop   ضـریب تعیـین     ،هـا  مـدل    می    شایان ذکر است در تما    . دهد  می    ثیر انقالب را نشان     أ است که ت 
تفاضـل مرتبـه اول   محاسبه متغیرها براساس نرخ رشـد و  کوچک است که یکی از دالیل عمده آن به    

 . گردد می   بودن مدل بر
  :استشرح ذیل ه ب 5جدول  یها مدلتخمین  اهم نتایج حاصله از

 های مهـم مـؤثر بـر رشـد اقتصـادی کشـور              های دولت یکی از متغیر      ها هزینه  مدل   می     تما در •
 مـی      در نوسان است، در تما     91/0و  5/0های دولت بین      وری هزینه  اگرچه ضریب بهره  . رود  می    شمار  ه  ب
 MPGهـا     اغلـب مـدل    ، درصـد  90 و عالوه بر آن در فاصله اعتماد         است دار   ها این ضریب معنی    مدل  

 .دنگیر می  کمیت یک را در بر 
 

 )2(وری مخارج دولت بر اساس  مدل   نتایج تخمین بهره.5جدول 
 ضرایب  * *1مدل   * *2مدل   **3مدل   **4مدل  5مدل 

٠٫٠١٢۶٨٨ 
(٠٫٣۴۵۶٣) ٠٫٠٢۶٩٣٧ 

(٠٫٨۴٧١۵) ٠٫٠٠٨٢٨٧ 
(٠٫٢۶١٠١) ٠٫۴٢٩۶۶١ 

(٢٫۶۴٨٠۵) -٠٫٠٠٧٣۵١ 
 ثابت (٠٫٢٨۶١٧-)

٠٫۵٠١٠٨۵ 
(١٫۵٩٣۴٨) ٠٫٧۶۶۶٣٨ 

(٢٫۶٧١۴٢) ٠٫٧٨۶۵٢٧ 
(٢٫۴۴٧٢٩) ٠٫۵٩۵١٩٨ 

(٢٫١٠٠٠۵) ٠٫٩١٠٩٢۴ 
(٣٫٢٠٣٩۶) MPG 

١٫٧٣٧٨٨۴ 
(١٫۶۴٢٫٢٩٨ ٨٨٩۵١٢ 

(٢٫٢٩٨١۶) ١٫۶٨۵۴٧١ 
(١٫۴٩٣۴۶) ١٫٨٢۴١۶٢ 

(١٫٩۵۴٣٣) ٢٫٠٧١۴١١ 
(٢٫٠١٧١١) α) کشش

 )نیروی کار
-٠٫١١۶٩١٣ 
(-٠٫٨۴۴۶٩) -٠٫١٢٧٩۴١ 

(-٠٫٨٨٨۵٨) -٠٫٠٠۵۶٧١ 
(-٠٫٠۴٢٣۵) -٠٫٠٧٨٣٠٣ 

(-٠٫۶٣٩۵۵) -٠٫٠١۴٩۶٢ 
(-٠٫١١٢۶٩) MPK 

٠٫٣۵٧٩٣٩ 
(١٫٩۶١٣٩) -- -- ٠٫۴٢٩۶۶١ 

(٢٫۶۴٨٠۵) -- Y(-١) 
 

-٠٫٠١٧٧٢٠ 
(-٠٫۵۶٣٣۶) -- -٠٫٠٢٨٧۴٣ 

(-٠٫٨۴۶۴۴) -- -- Dummy١ 
-٠٫٠٢۵٢٠٧ 
(-٠٫٧٩٩۴٩) -٠٫٠۵١٨۶۴ 

(-١٫٧٢٢٧٧) -- -- -- Dupop 
٠٫٣٩٠٨۵٠٫٢٧ ٠.٣٣٣٠٧٢ ٨۶٨۶٠٫ ٧۴١۴٧٧۵ ٠٫٢٨۴۴۶١ Adj.R-

squared 
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ـ           ،های اقتصادی   نیروی کار شاغل در فعالیت     • شـمار  ه   یکی از منابع مهم رشد اقتصـادی کشـور ب
ـ . های پنجگانه تولید ناخالص داخلی نسبت بـه نیـروی کـار باکشـش اسـت      مدل  می  درتما. روند می     ه ب

در چهار مدل ضریب تخمینی     . ندک    تغییر می  3/2 تا   68/1تولیدی نیروی کار بین      کشش،  عبارت دیگر 
دلیل اینکـه متغیـر     ه  البته ب . است دار  درصد معنی  90این ضریب در سطح     ) 3( و در مدل     استدار   معنی

 ایـن نتیجـه   ،دهـد  می  دهندگی مدل را کاهش  مجازی برای بررسی آثار جنگ به تنهایی قدرت توضیح 
 . قابل قبول نخواهد بود

 ؛وری سرمایه وضعیت متفاوت است  ذخیره سرمایه و یا بهرهدر مورد •
 . دار نیست وری سرمایه معنی ها، ضریب بهره یک از مدل نخست اینکه در هیچ

شود جنگ تحمیلی و انقالب آثار منفی بر ذخیره  می  نتیجه گرفته ) 5(که از مدل  طوری  همان دوم
دار بوده   یر مجازی برای دوره انقالب دارای اثر معنی        متغ ،رو از این . وری آن داشته است    سرمایه و بهره  

 .وری سرمایه را تنزل داده است و  بهره
درت قداری  طور معنیه وارد کردن آن در مدل ب ،یستندار  های مجازی معنی اگرچه ضریب متغیر     

 . دهد می  دهندگی را افزایش  توضیح
 ارزیـابی  وضـوع مهـم دیگـر تفکیـک و         م ،های دولت بر رشد اقتصـادی       ثیر هزینه أدر خصوص ت   •
 همین منظور در جـدول     ه  ب. است) عمرانی(ای   و اعتبارات سرمایه  ) جاری(ای   وری اعتبارات هزینه   بهره

 . براساس این دو نوع هزینه برآورد گردیده است) 2(مدل ضرایب  ، 6
 

 ای دولت ای و سرمایه وری اعتبارات هزینه   نتایج تخمین بهره.6جدول 
  ) 2(س مدل بر اسا

 عمرانیاعتبارات 
 

 جاریاعتبارات 
 

 1مدل  2مدل  3مدل  4مدل 
 ضرایب

 ٠٫٠١٨٠۶٨ 
(٠٫۵٠٣٨٣) 

-٠٫٠٠۶٩۴٩ 
(-٠٫٢٧٢٢٧) 

 ٠٫٠٣١۴۴٩ 
(٠٫٩٣٢٠۴) 

-٠٫٠٠٧۶٩٧ 
 ثابت (٠٫٢٧٩٧٨-)

 ١٫٠۵٢٢٠۶ 
(١٫٧١۶۵۴) 

 ١٫٨۵۴١٧٣ 
(٣٫٢٧٨۵٨) 

 ٠٫٨٨۵٧٩۵ 
(١٫٨٣۴٣۵) 

 ١٫١٣۴٧٩٠ 
(٢٫٣۴٢٣٨) MPG 

 ١٫۶۴٠٩٧٢ 
(١٫۵٨٧۴٣) 

 ١٫٨٩٨۵٠۵ 
(١٫٨۶٣۴٨) 

 ٢٫٣۵۴٣۶١ 
(٢٫٢١٣٧۴) 

 ٢٫١١١٢۶۶ 
(١٫٩١۵۴٧) α  )کشش نیروی کار( 

-٠٫٠٧٧٧۴۵  
(-٠٫۵٧۴٩۶) 

 ٠٫٠۶۶٧٨٠ 
(٠٫۵٣١۴۴) 

-٠٫١٣۶۴۴۶ 
(-٠٫٨٧٧٢۶) 

-٠٫٠١٢٧٣۴ 
(-٠٫٠٨۶٧۶) MPK 

٠٫٣٢٧٠٢۶ 
(١٫٧۶١٧۶) -- -- -- Y(-١) 

 
-٠٫٠٢٩٧٢٠ 
(-٠٫٩۵۴٢۵) -- -٠٫٠۵٩١١٣ 

(-١.٨۵۶۵۵) -- Dupop 
 ٠٫۴٠٠٠۶۵  ٠٫٢٩٣۶٠٫٢  ٣٠۴٧۴٠٫١٧٩٢٠٩  ١٠ Adj.R-squared 
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 )2 (  مـدل   بـر اسـاس   را  ای دولـت     ای و سـرمایه    وری اعتبارات هزینه     نتایج تخمین بهره    6جدول          

را نشـان   اعتبارات جـاری    ضرایب مدل   این جدول نتایج تخمین     ) 2(و   )1 (های ستون. کند گزارش می  

 هـای  مـدل همچنـین   . است  Dupopدهد و تنها تفاوت این دو مدل در وارد نمودن متغیرمجازی              یم    

 نتایج تخمین بیـانگر آن     .است اعتبارات عمرانی تخمین ضرایب مدل    نتایج مربوط به    ) 4( و) 3 (ستون

قتصاد هر دو نوع هزینه دولت در ا       ، اعتبارات عمرانی و جاری متفاوت است      اگرچه تولید نهایی   ست که ا

 ) 2-2(و   ) 1-2(رو در روابـط      از ایـن  . گذارد  می    جای  ه  تولید ناخالص داخلی ب   رشد  وری مثبت بر     بهره

 . شود نمیپذیرفته  فرضیه صفر

 7در جـدول  . یابد می  تر تعیین اندازه بهینه دولت است که ادامه بحث به آن اختصاص   موضوع مهم 

صـورت  ) 3( از مـدل     سه نـوع مشـخص نمـایی      . ست گزارش شده ا   γ ضریب   داری نتایج آزمون معنی  

 varو مدل ) 2 و 1(های رفتاری شامل مدل مندرج در ستون  که با استفاده از دو رویکرد مدل      پذیرفته  

 :شرح ذیل استه ب) 3(ضرایب مدل اهم نتایج تخمین . برآورد گردیده است) 3مدل (

ب ضمن بهبود قدرت توضیح دهنـدگی       خیری و مجازی برای دوره انقال     أهای وابسته ت    افزودن متغیر  •

 .ها را نیز دستخوش تغییر قرار داده است مدل، ضرایب سایر متغیر

آید که در مقایسه بـا       دست می ه   ب 58/2 تا   1/2ها کشش تولیدی نیروی کار بین        با تخمین این مدل    •

 . اندکی افزایش یافته است6های مندرج در جدول  تخمین

در . ایجاد شـده اسـت    ) MPK(  داری ضرایب تولید نهایی سرمایه     ای در معنی   افزایش قابل مالحظه   •

 95  و ایـن ضـرایب در سـطح        اسـت  -2/0 تقریبـاً    وری نهایی سرمایه     بهره) 3 ( مندرج در ستون    مدل

 و افـزایش    MPKجنگ موجـب کـاهش ضـریب         های مجازی انقالب و     متغیر . نیست دار صد معنی رد

   .اند داری آن گردیده معنی
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 )3(ج تخمین اندازه بهینه دولت بر اساس  مدل  نتای.7جدول 
 

 3 *مدل 2مدل  1مدل  ضرایب
 ٠٫٠١۵۵٠٣- ثابت

(-٠٫٧٢٣۴٢) 
٠٫٠٠١۵٣۴ 
(٠٫٠۵٢١۶) 

٠٫٠٠٠٩٣٩ 
(-٠٫٠٨١١۴) 

y) اندازه بهینه 
 )دولت

٠٫٢٣۶۶٩٩ 
(٣٫١٩٢۶٣) 

٠٫٢٣٠۵١٠ 
(٣٫٠٧٧٩۵) 

٠٫٢٩٢١٧٨ 
( ٣٫١٢٨۵٠) 

α)٢٫١٣۴٠٢٩ )نیروی کار کش 
(٢٫۴۶۵١٨) 

٢٫٢۶٧۴۶٧ 
(٢٫۵۶۴٠۵) 

٠٫٣٠٣٨۴١ 
٠٫٢٧۶٠۶ 

MPK -٠٫١۵٨٣٩۴ 
(-١٫٣۴٧٧۴) 

-٠٫٢٠١۵١۴ 
(-١٫۵۶٧٣۴) 

-٠.١٢١٢۶۶ 
(٠٫٧۵٨٨٣) 

Y(-١) ٠٫٣۶٠۵٨٩ 
(٢٫٣٩۶٨٨) 

٠٫٣٠٣١٩٢ 
(١٫٨٣٠۶٩) 

٠٫٣٠٢۶٩٩ 
(١٫٣٨۵١٧) 

Dupop -- -٠٫٠٢۴١٧۴ 
(-٠٫٨۵٠۶٢) 

-- 

Adj.R-
squared 

٠٫۵٠٫ ٠٨٢٧٨۵٠٢٩٩۴ ٠٫۴١٩۵۵١ 

  .varدل تخمین بر اساس م*
 

 مخـارج   ،وری بهـره رشد اقتصادی   کاهش    ضمن این دوره در دهد می جنگ نشان  های مجازی   متغیر •
 .خواهد بودن  در شرایط معمولی این نتیجه معتبریطبیع به طور .دولت افزایش یافته است

 بر   جنگ و انقالب  را که      چنانچه .کند ی  درصد برآورد م    05/23نتایج تخمین اندازه بهینه دولت را       
 خـاطر نشـان   . یابـد  می  اندازه دولت تغییر پیدا    ، در مدل لحاظ نماییم    ،گذارد می کارایی بخش دولت اثر   

 ، دولـت گذاری نداشـته اسـت و عمـدتاً       ای برای سرمایه   سازد در دوره جنگ بخش خصوصی انگیزه       می
 و انقـالب     که آثارجنگ  7 جدول   )2( ستون    مندرج در  مدلاگر   .عامل تقویت رشد اقتصادی بوده است     

درصـد   67/23، اندازه بهینه دولـت معـادل        شودمناسب انتخاب   عنوان مدل   ه  ب دهد می را مد نظر قرار   
 دولـت   مخارجبا معیار نسبت     (GDP، متوسط  سهم دولت از       دبراساس اطالعات موجو  . شود  می    برآورد  

 1380 و   1379هـای     در سـال   اندازه دولت   .  است  05/23  بالغ بر    1380 تا 1343 طی دوره    GDP)به  
در صورت ثابت بودن سـایر      . درصد بوده که کمتر از میزان بهینه آن بوده است          1/20و  1/22ترتیب  ه  ب

 GDP، رشـد     درصد 05/23 های دولت به تولید ناخالص داخلی تا میزان            افزایش نسبت هزینه   ،شرایط
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 اضافه شده باید از کارایی      یها  ایط به این معنی است که هزینه      ثابت بودن سایر شر    .تقویت خواهد شد  
ها بر رشد خنثی شود و نتیجـه نهـایی           مالیات ثیر منفی جمع آوری منابع مالی و      أباال برخوردار باشد تا ت    

 .مثبت باشد
یابد و تخمین     درصد افزایش می   2/29 اندازه مناسب دولت در کوتاه مدت به         varدر تخمین مدل    

توانـد رشـد      درصـد مـی    9/59زایش انـدازه دولـت تـا        افدر بلند مدت     . درصد است  9/59بلندمدت آن   
شـود   نتایج پیش بینی مدل برآورد شده ادامه روند موجود موجب می          براساس   .اقتصادی را بهبود بخشد   

بنـابراین  .  تنـزل یابـد    1390 درصـد در سـال       2/3 به   1380  درصد در سال      6/4نرخ رشد اقتصادی از     
-1381 درصـد در دوره      86/3بـه   ،  1380-1371دوره    درصد طی     24/5متوسط نرخ رشد اقتصادی از      

 .یابد  کاهش می1390
 

 ای مخارج دولت بر تولید  ارزیابی اثر تکانه .6-1
هـای اقتصـاد کـالن و متغیرهـای          کاهش شدید شاخص  ،  ادامه روند موجود و تنزل نرخ رشد اقتصادی       

 صـورت ضـروری اسـت       دنبـال خواهـد داشـت و در ایـن         ه  کلیدی اقتصادی از جمله نرخ بیکاری را ب       
بـه  (ارزیابی اثر تکانه مخـارج سـرانه        . های مؤثر بر تقویت رشد اقتصادی مورد تحلیل قرار گیرند         متغیر

ـ      . صورت گرفته است   1بر تولید با استفاده ازتابع واکنش آنی      ) ازای نیروی کار شاغل    ثیر أتـابع مـذکور ت
 هـای آتـی حـل      را بـرای دوره    ی و آن  یک تکانه به اندازه یک انحراف معیار به جمله خطـا را شناسـای             

 مخـارج دولـت  بیـانگر آن اسـت کـه     دهـد و    پاسخ مـی   پرسشنتایج تحلیل حساسیت به این       .کند می
ثیر افزایش مخارج دولت به ازای نیروی کار شـاغل در           أت. است مؤثر بر رشد اقتصادی      ترین عامل  مهم
 به بعد حالت یکنواخت     14ته و از سال     یابد و سپس این اثر کاهش یاف       تا سال چهارم افزایش می     کشور

- 3نمودار  ( میزان قابل توجهی نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد        ه  قادر است ب   رو از این . کند پیدا می 
 ). الف

                                                           
١. Impuls Response Function 
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 اثر یک تکانه به اندازه یک انحراف معیار بر رشد اقتصادی  طی .3نمودار 
  ساله20دوره

٠٫٠٠

٠٫٠١

٠٫٠٢

٠٫٠٣

٠٫٠۴

٠٫٠۵

٢ ۴ ۶ ٨ ١٠ ١٢ ١۴ ١۶ ١٨ ٢٠

Response of DYY to One S.D. DGLGL Innovation

 
 عیار رشد  مخارج سرانه دولتاثر یک تکانه به اندازه یک انحراف م) الف

 
 وری سرمایه و نیـروی کـار کـاهش یافتـه اسـت و همـین موضـوع موجـب                     بهره ،های اخیر  طی سال 

-3نمودار ( موجب تقویت رشد اقتصادی شود تنهایی نتوانده گردد رشد هریک از عوامل ذکر شده ب می
شود اما اثر آن بر       سرمایه می   افزایش مخارج سرانه دولت موجب افزایش رشد ذخیره        ،عالوه بر آن  ). ب

افزایش ذخیره سرمایه نیز موجـب کـاهش         .بسیار حایز اهمیت است    دار و  رشد نیروی کار شاغل معنی    
 .رود شمار میه  اقتصادی امری طبیعی بنظریهشود و در  ن میرشد شاغال

 

-٠٫٠٢۵

-٠٫٠٢٠

-٠٫٠١۵

-٠٫٠١٠

-٠٫٠٠۵

٠٫٠٠٠

٢ ۴ ۶ ٨ ١٠ ١٢ ١۴ ١۶ ١٨ ٢٠

DLL DKY

Response of DYY to One S.D. Innovations

 
 قتصادی    اثر یک تکانه رشد نیروی کار و سرمایه به اندازه یک انحراف معیار بر رشد ا)  ب
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 اهگیری و پیشنهاد نتیجه ،خالصه. 7
     خالصه .7-1

  کهاند در رشد و توسعه اقتصادی را مورد بررسی قرار داده  می  بسیاری از اقتصاددانان کارایی بخش عمو
 ذکـر شـده   تعیین اندازه بهینه دولـت       ،ثیرگذار بر  توسعه اقتصادی    أ ت یکی از ابعاد مهم   در این خصوص    

های دولت موجب افزایش تولید نهـایی سـرمایه            کید شده است افزایش هزینه    أالعه  برو ت   در مط .  است
های دولت تا نقطـه خاصـی         که هزینه   را معرفی نمود   "کوهان  شتر   مدل رشد "اساس آن  بر شود و   می    

 . دنبال دارده ب انجامد و بعد از آن نقطه کاهش رشد را می  به تقویت رشد 
های پیشرفته صنعتی،     دارند دست کم درکشور     می    برو را تأیید نموده و بیان       مطالعات متعددی نتایج    

برخـی از   .  نمایـد   مـی     عوامل، رشد اقتصادی را تقویت       افزایش اندازه دولت در صورت ثابت بودن سایر       
ل مـ هـای دولـت مک      دهد هزینـه    می    مریکا و انگلستان صورت گرفت که نشان        امطالعات برای اقتصاد    

مطالعـات  . وری و رشد اقتصادی خواهد شـد  ب تقویت بهرهسبشود و  می   ری خصوصی تلقی    گذا سرمایه
ــه حمــل و    ــایی، از جمل ــور زیربن ــرای ام ــایج را ب ــن نت ــو ای ــل و ارتباطــات اســتری و ریبل ــد نق   تأیی

استخراج نمودکه در این شـرایط مخـارج         همچنین کاراس شرایطی را برای تحقق قاعده برو       . اند نموده
 . و تقویت کننده رشد استدولت مولد

هـای سـرانه      سال هزینـه   15 در   ، ساله مورد بررسی   31طی دوره   ،  دهد اطالعات موجود نشان می   
هـای    سال کـاهش هزینـه     6میان در    از این   با کاهش مواجه گردید و      به ازای نیروی کار شاغل     دولت

 سالی کـه    7 طی   ،رت دیگر عباه  ب. دنبال داشته است  ه  دولت همزمان کاهش رشد و ذخیره سرمایه را ب        
بـه  های سرانه دولت     هو هزین  طور همزمان ذخیره سرمایه   ه   سال ب  6اقتصاد رشد منفی را  تجربه نمود        

 گاه رشد نیروی   هیچ ،رغم نوسان رشد نیروی کار    به  حال آنکه    .اند کاهش یافته ازای نیروی کار شاغل     
هـای   ن رشـد اقتصـادی و رشـد هزینـه         ی بی بسیاردهد همراهی    اطالعات نشان می  . ار منفی نگردید  ک

در برخی مـوارد رشـد اقتصـادی از تغییـرات هزینـه         .  وجود دارد   به ازای نیروی کار شاغل     سرانه دولت 
 . ثیر عوامل دیگر حایز اهمیت بوده است أدولت تبعیت نکرده و در این موارد ت

 درصـد   4/21عـادل   طور متوسط اندازه دولت در کل اقتصاد ایران طی  دوره  مـورد بررسـی م                ه  ب
ـ  . درصد قرار داشته است    49/11 درصد و حداقل     17/42دو دامنه  حداکثر       و نسبت  مذکور در     است ه  ب

 درصد از متوسط 6/7که (  درصد29 مورد بررسیهای درحال توسعه  طور متوسط اندازه دولت در کشور     
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یک بـه دو برابـر همـین        های صنعتی نزد    و اندازه کل دولت در کشور     ) همین رقم در ایران بیشتر است     
 .ان استر برابر دولت ای5/1نسبت در ایران و اندازه دولت مرکزی قریب 

دهد نقـش     و این نشان می    استهای توسعه یافته       مربوط به کشور   GDPبیشترین  سهم دولت از      )  1
 .استحفظ و رشد اقتصادی حایز اهمیت  دولت در مرحله توسعه اقتصادی و

انـدازه بهینـه    "  بلکـه ،کننـد  نمـی اعـالم   را " اندازه بهینه  مطلق برای دولت     "مطالعات انجام شده    ) 2
متناسب با شرایط اقتصادی، درجه توسعه یافتگی، نرخ تورم و بیکاری،           متغیری نسبی است که      "دولت

 در برخی کشورها ممکن است نرخ     ،رو از این . تعیین خواهد شد  ...  و دامنه و وسعت  موارد شکست بازار      
 . های دیگر کمتر تخمین زده شود هم دولت از تولید ناخالص داخلی بیشتر و در کشوربهینه س

نمایند و این موضوع حتی در کشورهای          نمیها اندازه دولت را در سطح بهینه انتخاب           همواره کشور ) 3
بـین اهـداف اقتصـاد کـالن حکـم          " بسـتان  -بده"در این موارد    . است  توسعه یافته صنعتی نیز صادق      

 .  انتخاب شوند،کند اهدافی که اولویت بیشتری دارند یم  
 
   ها  نتایج تخمین مدل.7-2
ـ  های دولت یکی از متغیر  هزینه،ها مدل  می  در تما  • شـمار  ه های مهم مؤثر بر رشد اقتصادی کشور ب
هـا   لمد  می    ، در تما    در نوسان است   91/0و  5/0های دولت بین      وری هزینه  اگرچه ضریب  بهره   . رود  می    

کمیـت   MPGها    درصد در اغلب مدل    90ند و عالوه بر آن در فاصله اعتماد         هست  دار   عنیاین ضریب م  
 .ثیر مثبت بر رشد اقتصادی خواهد داشت أهای دولت ت  بنابراین هزینهگیرد می  یک را در بر 

نتـایج  . دهـد   مـی     تر تعیین اندازه بهینه دولت است که محور اصلی مطالعه را تشـکیل               موضوع مهم  •
شـایان ذکـر    . گیـرد  درصد قرار می   05/23   و 23 در دو دامنه      اندازه بهینه دولت   دهد تخمین نشان می  

هـای دولـت افـزایش     بازدهی هزینه ،های دولت  جنگ و انقالب بر کارایی هزینه      آثاربدون لحاظ   است  
  در شرایط عادی جهاین نتی درصد ادامه خواهد داشت و 5/31یابد و افزایش رشد اقتصادی تا سطح        می

بـا معیـار نسـبت       (GDPبراساس اطالعات موجود، متوسـط سـهم دولـت از            . قابل قبول نخواهد بود   
 کـه از نسـبت بـرآوردی        اسـت    5/21 بـالغ بـر      1380 تا 1343  طی دوره     GDP) به   های دولت   هزینه
ـ  1380 و   1379هـای    شایان ذکـر اسـت نسـبت مـذکور در سـال           . تر است  کوچک  و  1/22ترتیـب   ه   ب

 این نسبت با اصالحات 1381همچنین در سال  .درصد بود که کمتر از میزان بهینه آن بوده است 5/19
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 نتـایج تحلیـل حساسـیت نشـان       .  درصد تنزل یافته اسـت     5/18به   )ثیر یکسان سازی نرخ ارز    أت( الزم
زای افـزایش مخـارج دولـت بـه ا        . اسـت ترین عامل مؤثر بر رشد اقتصادی مخارج دولت          دهد مهم  می

. نیروی کار شاغل در کشور در بلندمدت قادر است تا حدود دو درصد رشد اقتصـادی را افـزایش دهـد                    
گردد  وری سرمایه و نیروی کار کاهش یافته است و همین موضوع موجب می             های اخیر بهره   سال طی

آن افـزایش   عالوه بر   . تنهایی نتواند رشد اقتصادی را تقویت نماید      ه  یک از عوامل ذکر شده ب      رشد هر 
ی کـار شـاغل     شود اما اثر آن بر رشد نیـرو        مخارج سرانه دولت موجب افزایش رشد ذخیره سرمایه می        

 نظریـه شـود و در      ن می افزایش ذخیره سرمایه نیز موجب کاهش رشد شاغال        .بسیار حایز اهمیت است   
 .رود شمار میه اقتصادی امری طبیعی ب

 
 هاپیشنهاد. 7-3
هـای دولـت و هماهنـگ        ها و هزینه   پذیر با استفاده از ابزارهای دریافتی      اجرای سیاست مالی انعطاف    −

 .ای نمودن آنها با شرایط ادوار تجاری و اتخاذ سیاست بهینه مالیاتی و هزینه
 .گرایی ای دولت با محوریت رفاه تدوین سیاست اعتبارات هزینه −

هـای کـاهش     سیاسـت  قدلیل عـدم انطبـا    ه   ب "کسری بودجه ادواری و میان مدت     "کید بر نظریه  أت −
 .های جدید اقتصاد بخش عمومی های دولت و یا ثابت بودن آن با نظریه مداوم هزینه

 هـای بخـش خصوصـی و       ای بودجه بـا محوریـت تشـویق فعالیـت          اجرای سیاست درآمدی وهزینه    −
 اموری کـه بخـش خصوصـی رغبتـی بـرای فعالیـت نـدارد و ایـن                  های زیربنایی و   گذاری سرمایه
 .هت کاهش انجام امور تصدی گری توسط دولت خواهد شدها در ج سیاست

 قـانون تنظـیم   88 کاالها و خدمات دولتـی از طریـق مفـاد مـاده     عرضهفرآهم آوردن شرایط بهبود    −
منابع آزاد شده بـه     های غیرضروری و انتقال      کید برکاهش هزینه  أبخشی از مقررات مالی دولت با ت      

های غیر ضروری دولت و اموری که دولـت در      فعالیت جهت حذف    های حایز اولویت   امور و فعالیت  
  .یی ندارداآن کار

گذاری کاهش  سرمایه دالیل مختلف انگیزه بخش خصوصی برای افزایش تولید و ه  در شرایطی که ب    −
در این خصوص توجه به . تواند از این حد فراتر رود  اندازه بهینه دولت می،مانند دوره جنگه  ب،یابد

 :یت استمواد ذیل حائز اهم
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 . قانون برنامه سوم حائز اهمیت است61کید بر ماده أ ت،های عمرانی  در زمینه طرح.1
 کمک شایانی به تقویت مشارکت بخش خصوصی در         ،گذاری زیربنایی و ارتباطی    توسعه سرمایه  .2

 . نماید می  رشد اقتصادی 

بینـی منـابع مـالی       پـیش همراه  ه  های دولت مرکزی به مناطق ب      ولیتئانتقال بخشی از وظایف و مس      -
 .وری هجهت تقویت بهرالزم در سطح مناطق 

 مربوط از طریق الگوی     تأکید بر بودجه عملیاتی    ریزی با استفاده از مبانی علمی و       اصالح نظام بودجه   -
ـ          تخصیص بهینه اعتبارات در میان بخـش       برایتوزیع طراحی شده     منظـور  ه هـا و در سـطح منـاطق ب

 .افزایش کارایی بخش دولتی
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 های تولیدی مخارج دولت در مطالعات مختلف  تخمین کشش. 1 پیوستجدول  
کشش محصول  ها نوع و دامنه داده مشخص نمایی سطح مطالعه محقق ردیف

نسبت به مخارج 
 دولت

 6/0 1973-1949سری زمانی  داگالس-کاب )امریکا(ملی )1993(راتنر 1
 39/0 1985-1949انی سری زم  داگالس-کاب )امریکا(ملی )1989(آشور 2
 24/0 1987-1949سری زمانی  داگالس-کاب )امریکا(ملی )1989(رم و رمزی  3
 54/0-39/0 1989-1957سری زمانی  داگالس-کاب )امریکا(ملی ) 1991(فورد و پورت  4
 27/0 1991-1961سری زمانی  داگالس-کاب )امریکا(ملی )1949(ایسنر 5
 41/0 1985-1949سری زمانی  داگالس-کاب )ریکاام(ملی )1995(استرم و دی هان 6
 26/0-19/0 1972مقطعی  ترانسلوگ )امریکا( ایالت48 کاستا و دیگران 7
 15/0 1980-1970داده پنلی   داگالس-کاب )امریکا( ایالت48 )1990(مانوئل و کوک  8
 11/0-055/0 1983-1965مقطعی متوسط   داگالس-کاب )امریکا(ایالت50 )1990(آشور 9
 17/0 1986-1970داده پنلی   داگالس-کاب )امریکا( ایالت48 )1991(ایسنر 10
 05/0-04/0 1982-1962داده پنلی   داگالس-کاب )امریکا( ایالت48 )1992(گاریسا و دیگران  11
 بسیار کوچک 1982-1962داده پنلی   داگالس-کاب )امریکا( ایالت48 )1995(اکین و دیگران  12
 04/0-03/0 1978-1985داده پنلی  ترانسلوگ )امریکا(  ایالت38 )1986(ابرتز 13
 -11/0-088/0 1976-1970داده پنلی   داگالس-کاب )امریکا( ایالت48 )1994(پینوئی 14
 بی معنی 1983-1970داده پنلی   داگالس-کاب )امریکا( ایالت48 )1996(میالو دیگران 15
 73/0-34/0 1985-1966 داده پنلی س داگال-کاب ٨-Gکشورهای )1989(آشور  16
 58/0-43/0 1963-1954داده پنلی  ترانسلوگ  منطقه ژاپن9 )1990(مریمن 17
در برخی موارد  سری زمانی  داگالس-کاب OECD کشور 11 )1991(فورد و پورت  18

 معنی دار
 -- 1988-1960سری زمانی   داگالس-کاب سوئد )1991(برنت و هانسون  19
 19/0 1988-1963سری زمانی  داگالس-کاب اسپانیا )1993(و دیگرانبانجو  20
 بی معنی 1990-1966سری زمانی   داگالس-کاب OECD کشور 7 )1994(اوانس و کاراس 21
کشش محصول  ها  نوع و دامنه داده مشخص نمایی سطح مطالعه محقق  22

نسبت به مخارج 
 دولت

 45/0-38/0 1990-1960سری زمانی  الس داگ-کاب استرالیا )1994(اوتو و ویوس 23
 37/0 -1960 سری زمانی  داگالس-کاب هلند )1994(گاوت و گلین 24
ضرایب کوچک و  1990 -1960 سری زمانی  داگالس-کاب هلند )1995(استروم و دی هان 25

 معنی  بی
 53/0 1992-1950سری زمانی    داگالس-کاب یونان داالمگاس 26
 بی معنی 1985-1952سری زمانی    داگالس-کاب ملی )1990(آرون 27
 بی معنی داده های پنلی  داگالس-کاب )امریکا( ایالت48 )1994( اکین   28
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 var خروجی تخمین ضرایب مدل با استفاده از روش. 2 پیوستجدول 

 Standard errors & t-statistics in parentheses 
Cointegrating Eq:  CointEq١    

DYY(-١)  ١٫٠٠٠٠٠٠    
     

DGLGL(-١) -٠٫۵٩٩٣٧۶    
  (٠٫٠٨٠١۵)    
 (-٧٫۴٧٧٧٩)    
     

DKY(-١)  ٠٫۴٧٩٣۵۶    
  (٠٫١٢٧۴٣)    
  (٣٫٧۶١۵٩)    
     

DLL(-١)  ١٫٠٠٢١٧۵    
  (١٫١٠٠٠۶)    
  (٠٫٩١١٠٢)    
     

C -٠٫٠٧۶٣٠٨    
Error Correction: D(DYY) D(DGLGL) D(DKY) D(DLL) 

CointEq٠٫- ١۶٠٫٠- ١٫٠١٣٨٣٣  ٩٩٠٧١۵٧١٢۶ -٠٫١١۵٩۶۴ 
  (٠٫١٩٠۴٨)  (٠٫۵١٣۵۶)  (٠٫٢٧٠٠۶)  (٠٫٠۴١۴٢) 
 (-٣٫۶٧٠٠٩)  (١٫٩٧۴١٢) (-٠٫٢١١۵٣) (-٢٫٧٩٩۵۴) 
     

D(DYY(-١))  ٠٫٣٠٢۶٠٫٢  ٩٩۵٠٫٢١- ١١٢٢۶٣۵٠٫٠٣٧  ٠۴٩٧ 
  (٠٫٢١٨۵٣)  (٠٫۵٨٩١٩)  (٠٫٣٠٩٨٣)  (٠٫٠۴٧۵٢) 
  (١٫٣٨۵١٧)  (٠٫۴٢۶٢١) (-٠٫۶٩٨٢٨)  (٠٫٧٨٩٠٣) 
     

D(DGLGL(-١)) -٠٫٢- ٠٫٢٩٢١٧٨۴٠٫٠٠٣٢١- ٣١٩٣۵ -٠٫٠٣٢٠٠٩ 
  (٠٫٠٩٣٣٩)  (٠٫٢۵١٨٠)  (٠٫١٣٢۴١)  (٠٫٠٢٠٣١) 
 (-٣٫١٢٨۵٠) (-٠٫٩۶۵٨١) (-٠٫٠٢۴٢٨) (-١٫۵٧۶٠٣) 
     

D(DKY(-١))  ٠٫١٢١٢۶۶ -٠٫٠٩١- ٠٫٣٠٧٣٧٢۴۶٠٫٠٢  ٠۶٢٨٢ 
  (٠٫١۵٩٨١)  (٠٫۴٣٠٨۶)  (٠٫٢٢۶۵٧)  (٠٫٠٣۴٧۵) 
  (٠٫٧۵٨٨٣) (-٠٫٧١٣٣٩) (-٠٫۴٠٣۶۶)  (٠٫٧۵۶٢۵) 
     

D(DLL(-١)) -٠٫٣٠٣٨۴٢٫- ١۶٩۵٧۴٢٫٠  ٩۵٠٫١٩٣٧٧٩- ٢٠٠٢ 
  (١٫١٠٠۶٣)  (٢٫٩۶٧۴٨)  (١٫۵۶٠۴٨)  (٠٫٢٣٩٣۵) 
 (-٠٫٢٧۶٠۶) (-٠٫٩٠٨۴٣)  (١٫٣١۴٩٨) (-٠٫٨٠٩۶١) 
     

C -٠٫٠٠- ٠٫٠٠٠٩٣٩۵۶١۴ -٠٫٠٠٠١٣  ٠٫٠٠١٨٩٢۴ 
  (٠٫٠١١۵٧)  (٠٫٠٣١١٩)  (٠٫٠١۶۴٠)  (٠٫٠٠٢۵٢) 
 (-٠٫٠٨١١۴) (-٠٫١٧٩٩٧) (-٠٫١١۵٣۶)  (٠٫٠۵٣١١) 

 R-squared  ٠٫۴١٩۵۵٠٫٣  ١۴۵۶٠٫٠٩٨  ٨٢۴٠٫٣١٨٢  ٨٨۶١ 
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 Adj. R-squared  ٠٫٢٩٣٣۶۶  ٠٫٢٠٣۴٠٫٠٩٧- ٣٩۴٠٫١٧٠٠  ٩٢۵٧ 
 Sum sq. resids  ٠٫  ٠.٠٨٨٣٠٧۶۴١٩٣۴  ٠٫١٧٧۵٠٫٠٠  ١٣۴١٧۶ 
 S.E. equation  ٠٫٠۶١٩۶٠٫١  ٣۶٧٠۶٠٫٠٨٧٨  ٣۵٠٫٠١٣  ٢۴٧۵ 
 Log likelihood  ۴٢٫٨۶١  ٧١٧۴٣٢٫٧  ٫١٠٣٩٩۴٨٧٫١١٢٧١  ٢٨٧ 
 Akaike AIC -٢٫۵۴٢۵۶٠٫- ٣۵۵٨٨٩۶ -١٫٨۴۴٣٣۶ -۵٫۵٩٣٩٨٠ 
 Schwarz SC -٢٫٢۵٩۶٧۵ -٠٫٢٧۶١٫- ٠٠٧۵۶١۴۴٧ -۵٫٣١١٠٩١ 
 Mean dependent -٠٫٠٠٧- ٠٫٠٠٠٩٧٢۵٩۶  ١٫  ٠٫٠٠٠٣١١۶٠E-٠۶ 
 S.D. dependent  ٠٫١٨٧١٨  ٠٫٠٧٣٧١٢۵  ٠٫٠٨٣٨۵٠٫٠١  ٩۴٧٩١ 

 Determinant Residual 
Covariance 

 ٣٫٣٣E-١١   

 Log Likelihood  ١٨۵٫٢٣٨٠   
 Akaike Information Criteria -١٠٫٨۴۴٠٠   

 Schwarz Criteria -٩٫۵٢٣٨۴٩   
 
VAR Model: 
=============================== 
EC ١ ١ DYY DGLGL DKY DLL  @ C  
 
VAR Model: 
=============================== 
D(DYY) = A(١،١)*(B(١،١)*DYY(-١) + B(١،٢)*DGLGL(-١) + B(١،٣)*DKY(-١) + 
B(١،۴)*DLL(-١) + B(١،۵)) + C(١،١)*D(DYY(-١)) + C(١،٢)*D(DGLGL(-١)) + 
C(١،٣)*D(DKY(-١)) + C(١،۴)*D(DLL(-١)) + C(١،۵) 
 
D(DGLGL) = A(٢،١)*(B(١،١)*DYY(-١) + B(١،٢)*DGLGL(-١) + B(١،٣)*DKY(-١) + 
B(١،۴)*DLL(-١) + B(١،۵)) + C(٢،١)*D(DYY(-١)) + C(٢،٢)*D(DGLGL(-١)) + 
C(٢،٣)*D(DKY(-١)) + C(٢،۴)*D(DLL(-١)) + C(٢،۵) 
 
D(DKY) = A(٣،١)*(B(١،١)*DYY(-١) + B(١،٢)*DGLGL(-١) + B(١،٣)*DKY(-١) + 
B(١،۴)*DLL(-١) + B(١،۵)) + C(٣،١)*D(DYY(-١)) + C(٣،٢)*D(DGLGL(-١)) + 
C(٣،٣)*D(DKY(-١)) + C(٣،۴)*D(DLL(-١)) + C(٣،۵) 
 
D(DLL) = A(۴،١)*(B(١،١)*DYY(-١) + B(١،٢)*DGLGL(-١) + B(١،٣)*DKY(-١) + 
B(١،۴)*DLL(-١) + B(١،۵)) + C(۴،١)*D(DYY(-١)) + C(۴،٢)*D(DGLGL(-١)) + 
C(۴،٣)*D(DKY(-١)) + C(۴،۴)*D(DLL(-١)) + C(۴،۵) 
 
VAR Model - Substituted Coefficients: 
=============================== 
D(DYY) =  - ٠٫۶٩٩٠٧١٣٣٢٢*( DYY(-١) - ٠٫۵٩٩٣٧۶۴٨۴٧*DGLGL(-١) + 
٠٫۴٧٩٣۵۵٧٨٧۶*DKY(-١) + ١٫٠٠٢١٧۵٣٧۵*DLL(-١) - ٠٫٠٧۶٣٠٧٩۴٨١١ ) + 
٠٫٣٠٢۶٩٩٣٣٨۵*D(DYY(-١)) - ٠٫٢٩٢١٧٧٩٩۵٩*D(DGLGL(-١)) + 
٠٫١٢١٢۶۵۵٨٣*D(DKY(-١)) - ٠٫٣٠٣٨۴٠۶٣٨۵*D(DLL(-١)) - ٠٫٠٠٠٩٣٨٧١۵۴١۴۶ 
 
D(DGLGL) = ١٫٠١٣٨٣٣٢۴١*( DYY(-١) - ٠٫۵٩٩٣٧۶۴٨۴٧*DGLGL(-١) + 
٠٫۴٧٩٣۵۵٧٨٧۶*DKY(-١) + ١٫٠٠٢١٧۵٣٧۵*DLL(-١) - ٠٫٠٧۶٣٠٧٩۴٨١١ ) + 
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٠٫٢۵١١٢٢١٢۴٨*D(DYY(-١)) - ٠٫٢۴٣١٩٢٧٧٢٨*D(DGLGL(-١)) - 
٠٫٣٠٧٣٧١٨۵٧٩*D(DKY(-١)) - ٢٫۶٩۵٧۴٩٢٠٢*D(DLL(-١)) - ٠٫٠٠۵۶١٣۵۶۶١٨۴ 
 
D(DKY) =  - ٠٫٠۵٧١٢۵٩٠٣٩٧*( DYY(-١) - ٠٫۵٩٩٣٧۶۴٨۴٧*DGLGL(-١) + 
٠٫۴٧٩٣۵۵٧٨٧۶*DKY(-١) + ١٫٠٠٢١٧۵٣٧۵*DLL(-١) - ٠٫٠٧۶٣٠٧٩۴٨١١ ) - 
٠٫٢١۶٣۵٠٠٣٠۵*D(DYY(-١)) - ٠٫٠٠٣٢١۵٣٧۶١٣٢*D(DGLGL(-١)) - 
٠٫٠٩١۴۵٩۵٧٩۶*D(DKY(-١)) + ٢٫٠۵٢٠٠٢٣١۴*D(DLL(-١)) - ٠٫٠٠١٨٩٢٢٣٢٢١١ 
 
D(DLL) =  - ٠٫١١۵٩۶۴١٣٨٣*( DYY(-١) - ٠٫۵٩٩٣٧۶۴٨۴٧*DGLGL(-١) + 
٠٫۴٧٩٣۵۵٧٨٧۶*DKY(-١) + ١٫٠٠٢١٧۵٣٧۵*DLL(-١) - ٠٫٠٧۶٣٠٧٩۴٨١١ ) + 
٠٫٠٣٧۴٩٧٠١۶۶۵*D(DYY(-١)) - ٠٫٠٣٢٠٠٨٨٠١١١*D(DGLGL(-١)) + 
٠٫٠٢۶٢٨١۶٣٧٨٩*D(DKY(-١)) - ٠٫١٩٣٧٧٨٨٣٧١*D(DLL(-١)) + ٠٫٠٠٠١٣٣۶٢٠۴٠٢٢ 
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