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اندازه دولت و رشد اقتصادي در ايران؛

ايروش رگرسيون آستانه

*دكتر فرهاد دژپسند

**حسين گودرزي

۲۹/۱/۸۹: تاريخ پذيرش۱۲/۶/۸۷: تاريخ ارسال

ها و نظرات متفاوتي در چهار از ديرباز رابطه بين اندازه دولت و رشد اقتصادي مورد توجه اقتصاددانان بوده و ديدگاه
در ايران نيز با توجه به اهميت اين موضوع مطالعات مختلفي در اين . استدر اين خصوص مطرح شدهدهه اخير

هاي دولت در ايران به منابع حاصل از درآمد در اين پژوهش، با توجه به وابستگي هزينه. استزمينه صورت گرفته
براي برآورد . دهيمي مورد بررسي قرار مينفت، رابطه بين اندازه دولت و رشد اقتصادي را با استفاده از روش آرم

اثر اندازه دولت بر رشد . كنيماي هانسن استفاده ميمنحني آرمي از يک تابع توليد دوبخشي و روش برآورد آستانه
، مخارج GDPگذاري دولت بر ، مخارج سرمايهGDPاقتصادي با پنج معيار متفاوت شامل کل مخارج دولت بر 

شده دولت از طريق و مخارج تأمينGDPشده دولت از طريق نفت بر خارج تأمين، مGDPمصرفي دولت بر 
GDPاي در تمام موارد بجز نسبت ماليات بر وجود اثر آستانه. دهيم، مورد بررسي قرار ميGDPماليات بر 

يابد و افزايش ميبا افزايش اندازه دولت تا نقطه آستانه، رشد اقتصادي . شودتأييدشده و در تمام موارد مشاهده مي
دهد که وقتي اندازه نتايج برآورد مدل نشان مي. دهدپس از آن، افزايش اندازه دولت، رشد اقتصادي را کاهش مي

.درصد است مخارج دولت بيشترين تأثير را بر رشد اقتصادي دارد۳۰تا ۲۳دولت بين 
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.شد اقتصادي، منحني آرمياندازه دولت، ر: واژگان کليدي
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مقدمه

بار نخستيننظريه ارتباط بين رشد اقتصادي و مخارج دولت از جمله مسائل پيچيده اقتصادي است كه 
ها و مطالعات بسياري در اين زمينه شده و تاكنون بحثمطرح۱۹۶۵توماس هابس در سال ط توس

.استتوسط اقتصاددانان كشورهاي مختلف جهان مطرح شده
؛شوندبه دو دسته تقسيم ميياقتصادرشد بر اندازه دولتدر مورد اثرهاي انجام شدهپژوهشنتايج 

اين مطالعات اثر.دانندر رشد اقتصادي را مثبت ميدسته اول مطالعاتي هستند كه اثر اندازه دولت ب
از حقوق مالكيت، حمايتهايي مانندعملكرد دولت در زمينهمثبت اندازه دولت بر رشد را ناشي از

ايجاد نظام قضايي ام پايدار پولي، توسعه زيربناها، توليد كاالهاي عمومي، تأمين امنيت ملي وبرقراري نظ
دسته دوم اين مطالعات اثر افزايش مخارج . داننديكنند، مرشد پايدار را ايجاد ميهايعادل كه زمينه

عامل ؛گيرندنظر مين مسأله سه عامل مهم را دردانند و براي ايدولت بر رشد اقتصادي را منفي مي
است كه به انتقال منابع بخش خصوصي به خودن مخارجيتأمبرايدولتليات و استقراض رشد ما،اول

به اثر عامل دوم.شودميمنجر رشد اقتصادي گذاري بخش خصوصي وكاهش سرمايه،تدولت و در نهاي
با افزايش . گردديباز مهاي دولتهزينهازيناشزدهي نزوليبادر اقتصاد و يش سهم بخش دولتيافزا

منابع به ارائه كاالهايي كه دولت در توليد ،دارمالي كاالهاي عمومي و اولويتمخارج دولت پس از تأمين 
منجر هاي دولت به كاهش رشد يابد و در اين صورت بازدهي نزولي هزينهآنها كارايي ندارد، انتقال مي

گردد که سازوكار سياسي انجام امور توسط دولت داراي ين مسأله باز ميعامل سوم به ا.دخواهد ش
تواند اثر منفي بر رشد پويايي كمتري در مقايسه با فرايند بازار است و از اين رو افزايش اندازه دولت مي

.باشداقتصادي داشته
. دهديرا نشان ميرشد اقتصادودولت مطالعات صورت گرفته در مورد رابطه اندازه ج ينتا،۱جدول 

٣، فولستر و هنركسن)۱۹۹۱(٢، انجن و اسكينر)۱۹۸۳(١شود مطالعات النداوطور كه مشاهده ميهمان

در اند و يافتهدولت و رشد اقتصادي رابطه منفيبين اندازه ) ۲۰۰۲(٤و دار و امير خلخالي) ۲۰۰۱(
بين اندازه دولت و رشد اقتصادي يك رابطه مثبت ) ۱۹۸۶(٥، كورمندي و مگواير)۱۹۸۶(رم مقابل،
.يافتند

1. Landau 2 .Engen and Skinner 3 .Folster and Henrekson
4 . Dar and Amirkhalkhali 5.Kormandi and Megvire
3 .Fols ter and Henrekson
4 .Dar and Amirkhalk hali
5 .Kormandi and Megvire
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يگرفته در مورد اندازه دولت و رشد اقتصادمطالعات صورتجهينت.۱جدول 

مختلف نشانگر يرهايو متغيمقاالت مربوط به رابطه اندازه دولت با رشد اقتصاد. ۲جدول 

اندازه دولت
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اند به همراه قرار دادهيرا مورد بررسيازه دولت بر رشد اقتصادکه اثر اندديگريمطالعات۲جدول
١لين.دهديمن مطالعات را نشانيرفته در اکارون بهيدهنده اندازه دولت و روش رگرسنشانيرهايمتغ

هاي مختلفي براي از شاخص) ۱۹۹۸(٣و جيوانتي، الوسن و هولكامب) ۱۹۹۸(٢، ودر و گالوي)۱۹۹۴(
، "GDPكل مخارج دولت به " اند كه شامل ينه دولت و وجود منحني آرمي استفاده كردهبررسي اندازه به

" GDPمخارج دفاع ملي به "، "GDPهاي بهداشتي به مخارج مراقبت" ، "GDPبه لتومخارج امنيتي د"
داد اندازه دولت كه با نشان) ۱۹۹۸(جي وارتني . بودند" GDPگذاري دولت به خالص مخارج سرمايه"و 

شده با رشد يريگاندازه" GDPگذاري دولت به خالص سرمايه" و " GDPكل مخارج دولت به " شاخص 
مخارج " و " GDPمخارج مصرفي دولت به"با استفاده از شاخص ) ۱۹۹۴(لين . اقتصادي رابطه منفي دارد

. كردشاهدهمدت مولت و رشد اقتصادي را در کوتاهرابطه مثبت بين اندازه د"  GDPتوليدي دولت بر 
گذاري دولت بر رشد اقتصادي از سهم مخارج مصرفي داد كه سهم مخارج سرمايهنشان) ۱۹۹۴(لين 

يگذاري بخش خصوصگذاري دولت اثر تشويقي بر مخارج سرمايهزيرا مخارج سرمايه،دولت بيشتر است
.دارد

دادن را براي نشان٤الفرمنحني ۱۹۹۵آرمي در سال مطالعات پيشين،ناسازگاري نتايجدليلبه 
بر رشد اقتصادي با كند اندازه دولتآرمي بيان مي. رابطه بين اندازه دولت و رشد اقتصادي به كار برد

. معكوس استUگذارد كه به شكل خطي تأثير مييك رابطه غير

اثر يبررسبهيبه طور تجرب) ۱۹۹۳(٥و شيهي) ۱۹۹۸(ودر و گالوي،)۱۹۹۵(يبر اساس نظر آرم
دولت و رشد اقتصادي كه رابطه بين اندازه مشاهده نمودندپرداختند و ياندازه دولت بر رشد اقتصاد

دولت ش اندازهيبا افزاكندخطي است و نشان دادند كه اين رابطه متقارن است و بيان مييك رابطه غير
ابد، اما ييش ميافزايصاددولت از مالكيت خصوصي و ارائه خدمات عمومي رشد اقتيو اثر حمايت

شود كه به افزايش خصوصي ميگذاريسرمايهرفت مخارج دولت باعث برونش از حد يش بيافزا
. زندبه رشد اقتصادي آسيب ميوانجامد ها و نرخ بهره ميماليات

1. Lin 2 .Vedder and Gallaway 3 .G wartney, Lawson and Holcombe
2 .Vedder and Gallaway
3 .G wartney, Lawson and Holcombe

4. Laffer 5 .Sheehey
5 .Sheehey
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د جايرا اين رشد اقتصادياالتربرا کهنه دولتيتوان اندازه بهيمعکوس مUبه علت وجود شکل 
نه دولت يون درجه دو اندازه بهيک معادله رگرسيبا استفاده از ) ۱۹۹۸(يودر و گالو. دا کرديپ،کنديم

نه دولت در ياندازه به) ۱۳۸۳(زاده يقل. برآورد کردنددرصد۴۵/۱۷را ۱۹۹۷-۱۹۴۷کا در دوره يآمر
ران ينه دولت در اياندازه بهن مقالهيدر هم. استدرصد برآورد نموده۰۵/۲۳و ۲۳ن دو دامنه يران را بيا

.استGDP ،۳۱/۰است که نسبت مخارج دولت به يي، جاVARبر اساس مدل 
رابطه يمختلف جهان در خصوص بررسيدر کشورهاياريبسهايپژوهششد طور که مشاهدههمان

مثبت و اثريبررسهاپژوهشن ياتمامينظريمبنا. صورت گرفته استياندازه دولت و رشد اقتصاد
جاد يت، ايجاد امنياز اين مخارج بر اقتصاد ناشياثر مثبت ا. مخارج دولت بر اقتصاد استيمنف

و يبا بازده اجتماعيعموميهايگذارهين، انجام سرمايقوانيط کسب و کار، اجرايساختارها، بهبود مح
دولت در ييبودن کارانييپاازيدر بيشتر موارد ناشمخارج دولت ين دست است و  اثر منفياز ايمسائل

ش يها، افزامت نهادهيش قينهاده و افزاي، ورود دولت به بازارهاييدر امور اجرايبرابر بخش خصوص
ن ياز ايم منابع توسط دولت و مسائلياز تقسيش فساد ناشيها در اقتصاد، افزانهيو هزياداريبروکراس

، در واقع ين اندازه دولت و رشد اقتصاديبيثبت و منفبر رابطه ميمبنهاپژوهشن يج اينتا. دست است
. و مثبت در کشورهاستين آثار منفين ايسه بيمقا

اثر اندازه دولت بر رشد مثبت برآورد ،تر استنييپاينه در کشوريکه اندازه دولت از اندازه بهيزمان
يمنفياندازه دولت بر رشد اقتصادشتر است، اثر ينه بيکه اندازه دولت از اندازه بهيشود و زمانيم

کند که رابطه يان ميدهد و بيرا در کنار هم قرار مين رابطه مثبت و منفيايه آرمينظر. شوديبرآورد م
ش اندازه ينه کوچکتر باشد افزاياگر اندازه دولت از اندازه به. معکوس استUاندازه دولت و رشد به شکل 

ش اندازه ينه بزرگتر باشد افزايدهد و اگر اندازه دولت از اندازه بهيش ميرا افزايدولت، رشد اقتصاد
.دهديرا کاهش ميدولت رشد اقتصاد

يآرميمنحنوجوديبررسيبرا) ۱۹۹۶،۲۰۰۰(نسن هاياهيون حاشياز مدل رگرسپژوهشن يادر 
مدل برآوردشده . يريمگبهره مياندازه دولت يبرايمتفاوتيهااز شاخصوكنيمياستفاده مران يدر ا

۱۳۸۵تا ۱۳۳۸برآورد مدل از يدوره زمان. استح شدهيتصر) ۱۹۹۸(يز بر اساس مدل ودر و گالوين
ر آستانه يبه عنوان متغرا ر اندازه دولت يمتغياثر متقارن اندازه دولت بر رشد اقتصاديبررسيبرا. است

يمخارج جار" و " GDPدولت به يارگذهيمخارج سرما"، "GDPکل مخارج دولت به "در سه حالت 
. ايمدر نظر گرفته" GDPدولت به 

بخش .شوديح مدل و روش برآورد ارائه ميتصر،در بخش اول. شوديمارائهدر سه بخش مقالهن يا
شنهادهاييها و پج برآورد مدليدر بخش سوم نتا،تيارها است و در نهايها و معر دادهيدوم شامل تفس

.شوديرائه ماياستيس
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ح مدل و روش برآورد يتصر.۱

يمدل تجرب.۱-۱

را كه آيا افزايش اندازه دولت رشد اقتصادي پرسش هستيمگويي به اين پژوهش به دنبال پاسخاين در 
به دنبال ارائه يك پيشنهاد سياستي ،ران بهينه است و در نهايتيآيا اندازه دولت در ادهد؟افزايش مي
. هستيمان مخارج دولت در ايران ايجاد زمينه افزايش رشد اقتصادي از طريق اصالح ميزمؤثر براي 

با استفاده رادر ايرانيقتصاداثر اندازه دولت بر رشد اپژوهشن يان شد، در ايطور که در مقدمه بهمان
يسبرر)۱۹۹۸(ودر و گالوييکار تجربو) ۱۹۹۵(بر اساس نظريه آرمي،مدل درونزاي رشدک ياز

.را دو بخش در نظر گرفتندYد، يتول) ۱۹۸۶(مطابق فرض مطالعه رم ) ۱۹۹۸(يودر و گالو. كنيممي
که تابع توليد اين دو بخش به Cاقتصاد يدولتريبخش غو ديگري توليد Gيكي توليد بخش دولتي 

:شودشكل زير تشريح مي
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كه "ب-۳"و "الف- ۳"و قرار دادن نتايج در رابطه ۲و ۱روابطگيري كامل از با مشتق
:آيدبه دست مي۵، رابطه ۴اند و با درنظر گرفتن رابطه گيري شدهديفرانسيل
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)/(و KC=aدادن و قرارYبر ۵م رابطه يبا تقس YLCL=b كهa توليد نهايي سرمايه در
به شكل توان را مي۵كشش توليد نيروي كار در بخش غيردولتي است رابطه bدولتي و بخش غير
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بر اساس رابطه . دهددولتي را نشان مينهايي توليد بخش دولت بر بخش غيراثرات GC،در اين رابطه
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&&&

o aaaa

گذاريسرمايهكنند شامل نرخ را متأثر مي&Yمتغيرهايي كه رشد اقتصاديدهد نشان مي،۷رابطه 
Y

I
 ،

اثرات چندگانه به . و اندازه دولت هستند&G، و اثرات چندگانه رشد مخارج دولت&Lرشد نيروي كار

بر رشد اقتصادي بر ياهيدهد بخش دولت اثرات دوسود و نشان ميشومينشان داده3aواسطه عالمت 
يكي اثر مستقيم مخارج دولت بر رشد و ديگري اثر غيرمستقيم مخارج به واسطه اثر : گذاردجاي مي

.مخارج دولت بر بخش خصوصي

روش برآورد مدل. ۱-۲

ان يب) ۱۹۹۸(در حالي تحليل تجربي ودر و گالوي ،سنجي استصاد، يك رابطه خطي سنتي اقت۷رابطه
رابطهمدل پژوهشدر اين ن اساس يابر . داردخطييك رابطه غيركه اندازه دولت با رشد توليدکنديم
:شودتبديل ميTARبه دو مدل ،۷

)۸(g£tqiftt eXY 11 +¢= q&

)۹(g³tqiftt eXY 22 +¢= q&

tqكنداي است كه مشاهدات را به دو بخش تقسيم مييك متغير آستانه .tY& ،متغير وابسته

tX ،متغير مستقلite جزءخطا وgدهد تا زماني كه مدل باال نشان مي. آستانه استريمقدار متغ
وقتي متغير . است۸رابطهاست، معادله رگرسيون مطابق با ايآستانهكوچكتر از مقدار ايآستانهمتغير 
متغير مجازي . است۹ون به صورت رابطه ياست، معادله رگرسايآستانهبزرگتر از مقدار ايآستانه

)(gtI صورت به}{)( gg £= tt qIاگر . دهنده عالمت تابع استنشان{.}شود كهتعريف مي
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g<tq ۱باشد آنگاه=I۰،در غير اين صورت=Iبا در نظر گرفتن. است)()( gg ttt IXX =
:شوندصورت زير نوشته ميبه ۹و ۸روابط

)۱۰(ttt eXXY +¢+¢= )(grq&و),(~ 2
tt iide so

2qq،در اين رابطه 21و = qqr ][و جزءخطا=- ¢= tt eee gوq،rاست كه21
بيني برآوردگرها و پارامترها، مجموع مجذور از پيشپس. هايي هستند كه بايد برآورد شوندپارامتر

:خطاي مدل به شكل زير است

)۱۱()(ˆ)(ˆ)( ggg tt eeS ¢=1

:آيدبه دست ميمقدار بهينه آستانه به شكل زير 

)۱۲()(minargˆ gg 1S=
:كه واريانس پسماند مدل به شكل زير است

)۱۳()ˆ(ˆˆˆ gs 1
2 11

S
T

ee
T tt ==

ˆˆ)ˆ(بردارهاي ضرايبĝپس از محاسبه gqq ˆˆ)ˆ(و = grr بر اساس اين . بايد برآورد شوند=
:شوددوگانه به صورت زير نوشته ميTARدر قالب يک مدل ۷مراحل رابطه
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با يافتن مينيمم مجموع مجذور خطاهاي اين معادله در يك ۱۴رابطهتواند با برآورد ميgمقدار آستانه
. اي حاصل شودبرآورد چند مرحله

رابطههر يك از متغيرهاي مدل انتخاب شود كه در اين نظريهتواند بر اساس ميايآستانهمتغير 
) ۱۹۹۶(بر اساس مطالعه هانسن ،حال. استاي در نظر گرفته شدهدولت به عنوان متغير حاشيهاندازه 
.بريماي به كار ميبراي بررسي فرض وجود متغير حاشيهراLMآماره 

کند که اثر يان ميفرض صفر ب.شوديانجام موقتي برآوردگرها مشخص شدند، آزمون آماري 
. از حالت مرسوم متفاوت است۱۰رابطهاما روش آزمون شرط .اشناخته استو نشتهوجود نداايآستانه

توزيع نشود و توزيع 2cهاي بزرگ مطابق توزيعشود كه آماره آزمون سنتي در نمونهباعث ميامر اين 
متأثر شده ١بخشمشابهي داشته باشد كه توسط پارامترهاي آستانه زياناستاندارد و غيرآن شكل غير

به منظور غلبه بر اين . سازي برآورد نمودتوان با شبيهبحراني توزيع را نميمقدار،است و در نتيجه
استخراج يآزمون آماراي را براي آمارهک تابع توزيع نمونه بزرگياز با استفاده ) ۱۹۹۶(مشكل هانسن 

1. Nuisance
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تواند به طور خودكار نوع انتقال ميو اين يكسان است Pكند كه توزيع آماره فرض صفر بيان مي. كرد
:شودفرض صفر به شكل زير بيان مي. شودمحاسبه 

)۱۵(32121 ,,,: oo == IH ii dd
ست كه ااين فرض به اين معن. گرددميباز۷به معادله رگرسيوني مدل خطي رابطه H0، ۱۵رابطهدر 
يعني .و رژيم تفاوت وجود دارددهد كه بين دفرض يك نشان مي،برعكس. وجود نداردايآستانهاثر 

i1d وi2dمتفاوتند.

،ندستفرض صفر و فرض جايگزين هباندها به ترتيب مجموع مجذور پسما1SوoSنکهيبا فرض ا
:شودبه صورت زير ساخته ميFآماره 

)۱۶(2
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ˆ

)ˆ(SS
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ogوجود دارد برآورد آستانه با ميزان واقعي آستانه ايآستانهدهد در حالتي كه اثر هانسن نشان مي
.تر استع نرمال مناسبينامتقارن از توزبخش توزيعوجود پارامترهاي زياندليلبه . سازگار است

ه براي هانسن از برآوردگر حداكثر درستنمايي براي آزمون ميزان آستاناز اين رو . مجانبي غيرنرمال است

ooفرض صفر ميزان آستانه به صورت . كنداستفاده ميآوردن توزيع نامتقارن آمارهبه دست gg =:H
:است و آماره نرخ درستنمايي به شكل زير است
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)(كه og1S و)ˆ(g1S شده ب در حالت  صحيح و برآورديترته ب۱۱رابطهمجموع مجذور  پسماندهاي

)(توزيع مجانبي. هستند og1LRتواند براي تشكيل فاصله اطمينان مقدار آستانه برآوردشده مي

)(آماره . استفاده شود og1LRمنطقه رد فرض ) ۲۰۰۰(نيست و هانسن داراي توزيع نرمالH0 ،

)(aCكند اگر بيان ميو استرا محاسبه نموده)()( ag CLR £o1 باشد كه

)()( aa ---= 112LnC آنگاه فرضيه صفر ،oo gg =:Hتواند رد شودنمي.
. شوددوم آزمون تكرار ميايآستانهينان از وجود اثر پس از بررسي وجود آستانه اول به منظور اطم

به ،بنابراين. ست كه حداقل يك آستانه وجود داردبه اين معنا1Fآزمون ه صفريفرضرد شدن

.پردازيممي2gجستجوي آستانه دوم 

)۱۸(if 21 gg <ˆ),ˆ( 212 ggSS r =
if 12 gg ˆ<)ˆ,( 11 ggS

:است۱۹رابطه برآوردگر آستانه دوم به صورت 

)۱۹()(minargˆ 222 gg rS=
شتر يا بيكند كه دو آستانه و د و فرض يك بيان ميكه فقط يك آستانه وجود دارفرض صفر اين است

:ن به شكل زير استآماره نرخ درستنمايي اين آزمو. وجود دارد
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)ˆ(كه 11 gS مجموع مجذور خطا در حالت وجود يك آستانه است كه واريانس جمله خطا به شكل زير
:است
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اين آزمون . ه وجود داردست كه دو مقدار آستانااگر آماره آزمون بزرگتر از مقدار بحراني باشد، به اين معن
.تواند مورد بررسي قرار گيردوجود آستانه سوم و چهارم نيز ميبه همين ترتيب براي بررسي

رهايار متغيها و معر دادهيتفس. ۲

برآورد مدل از يبرا. ايمكردهاستفاده ۱۳۸۵تا ۱۳۳۸ساالنه در دوره يهادر اين پژوهش، از داده
و رانيدر ايرشد اقتصادزانيم،۳در جدول .ايمنمودهاستفاده يانک مرکزب۱۳۷۶ثابت سال يهاداده

ش يآنها نمايهمبستگو اندازه دولت و ه، يره سرمايشاغل، رشد ذخيرويعوامل مؤثر بر آن شامل رشد ن
.استداده شده

ازه و ارتباط آنها با انديرگذار بر رشد اقتصاديتأثياقتصاديرهايش روند متغينما. ۳جدول 

دولت

نسبت يرشد اقتصاددوره
GDP

G
يرويرشد ن

کار شاغل

رشد 
ه يسرما

يگذار
دولت

ه يرشد سرما

يخصوصيگذار

%۷/۷%۸/۱۰%۴/۲%۲۵%۱۳۸۵۳/۵-۱۳۳۸دوره 
%۱/۱۱%۱/۲۱%۲/۲%۳/۱۷%۱۳۵۳۲/۱۰-۱۳۳۸دوره 
%۹/۱-%۳/۱۰%۸/۱%۳/۳۳%-۱۳۶۷۶/۱-۱۳۵۸دوره 

%۴/۰%۳/۲۳%۸/۲%۸/۲۳%۵/۳برنامه اولدوره 
%۸/۱۴%۶/۱%۳%۷/۲۳%۹/۲دوره برنامه دوم
%۳/۱۲%۳/۴%۳/۲%۲/۲۲%۵/۳دوره برنامه سوم

.مختلفيها، دورهيبانک مرکزينماگرها: مأخذ

دولت يگذارهيمخارج سرما"، "GDPکل مخارج دولت به "ار يمعپنجبا پژوهش ران ياندازه دولت در ا
و " GDPبه شدهنيتأمينفتکه از درآمددولتمخارج "، "GDPدولت به يمخارج جار"،"GDPبه 

.ايمنشان داده" GDPبه شده نيتأمياتيمخارج دولت که از درآمد مال"
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اندازه دولتيهاشاخصيهاآماره.۴جدول 

نام متغير %ميانگين  انحراف معيار %حداکثر مقدار  %حداقل مقدار 

1GS ۲۵ ۸/۸ ۷/۴۷ ۵/۱۰

2GS ۱۰ ۹/۳ ۳/۲۲ ۴/۳

3GS ۹/۱۴ ۴/۵ ۴/۲۴ ۷

4GS ۴/۵ ۳/۱ ۲/۹ ۳/۳

5GS ۶/۱۹ ۱/۸ ۷/۳۹ ۲/۷
.مختلفيها، دورهيبانک مرکزينماگرها: مأخذ

تعريف و تشريح متغيرها.۵دول ج
نام متغيرتعريف متغيرمنبع

CBI ۷۶به قيمت ثابت GDPرشدY&

CBIبخش خصوصي به گذاريسرمايهGDP)( Y
I

CSIنرخ رشد نيروي انسانيL&

CBI دولتحاصلضرب نرخ رشد مخارج دولت در اندازه)( Y
GG&

.مختلفيها، دورهيبانک مرکزينماگرها: مأخذ

دولت يدهنده مخارج عمراننشانGDP ،GS2دهنده کل مخارج دولت برنشانGS1 ،۴در جدول 
GS5وGDPات بر يدهنده مالنشانGDP ،GS4دولت بريدهنده مخارج جارنشانGDP،GS3بر

ميانگين، انحراف معيار، ماكزيمم و مينيمم هر  . استGDPات بر يماليمنهادهنده مخارج دولتنشان
متغيرهاي مورد ،۵در جدول . هاي اندازه دولت در اين جدول نمايش داده شده استيك از شاخص

.انداستفاده در برآورد مدل معرفي شده

يتهاي سياسنتايج تجربي و داللت. ۳

براي بررسي وجود منحني آرمي در) ۲۰۰۰، ۱۹۹۶(هانسن ايآستانهاز مدل رگرسيون پژوهشاين در 
كل مخارج "، زماني كه متغير آستانه شودمشاهده مي۶جدول در طور كه همان. ايمكردهايران استفاده 

۹۹مقدار اين آماره وجود يك آستانه را در سطح . است1F=۳۸/۲۲است، " GDPدولت تقسيم بر 
۲۳زماني كه اندازه دولت به دهدينشان مو درصد بوده۲۳دار اين آستانه كند كه مقيد مييصد تأدر

در . دکنر ميييدولت بر ميزان رشد تغر مخارجشود و نحوه اثرسد تابع رشد دچار شكست ميميدرصد
GDPصد از در۳۰ازه دولت دهد كه وقتي اندانه دوم نشان ميمرحله بعد جستجو براي يافتن آست

در اين حالت 2Fمقدار آماره. كنددولت بر رشد اقتصادي تغيير مياست، بار ديگر نحوه تأثير مخارج
در . كندتأييد مي،استGDPاست كه وجود آستانه دوم را وقتي اندازه دولت كل مخارج دولت بر ۴۱/۴
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GDPشود در حالتي كه اندازه دولتمشاهده مي،نتيجه
G است، دو آستانه براي تأثير اندازه دولت بر

ل يرا تحلGDPبر رشديم متفاوت اثر اندازه دولت رژتوان با سه مي،در نتيجه.وجود داردGDPرشد 
. دنمو

هاي آزمون وجود آستانه ها و آمارهآستانه. ۶جدول 

GDP
GN

GDP
T

GDP
IG

GDP
CG

GDP
Gمتغير آستانه

۲۴/۱۷۳۸/۱۷۶۷/۲۱۳۸/۲۲
مقدار آماره آزمون وجود 

يك آستانه

۹۶/۵۹/۸۵۴/۱۰۴۱/۴
مقدار آماره آزمون وجود 

دو آستانه
مقدار آستانه اول۱۷%۸%۱۴%۲۳%
آستانه دوممقدار ۲۶%۱۳%۱۸%۳۰%

آستانه اولمقدار بحراني
آستانه دوممقدار بحراني

.اين پژوهشمحاسبات : مأخذ

GDP،اندازه دولتشاخصزماني كهدررا يزه دولت بر رشد اقتصاداثر اندا،۷جدول 
G درنظر

رابطه ،در حالت مدل خطي،د اقتصادياندازه دولت در ايران با رش.دهدينشان م، استگرفته شده
اساس ژيم متفاوت براما زماني كه تأثير اندازه دولت بر رشد اقتصادي در قالب سه ر. مستقيم دارد

قتي و. قتصادي متفاوت استدولت بر رشد انحوه تأثير مخارجشود، ميبررسي،شدههاي يافتهآستانه

GDPنسبت 
Gدولت و رشد ست، رابطه بين مخارجا۲۳/۰كوچكتر ازGDP مثبت و ضريب

)(
Y

G
G& اما وقتي اندازه دولت. استبرآورد شده۰۸/۱در مدل)GDP

G ( ۳۰/۰و ۲۳/۰بين

تا شدن اندازه دولتبزرگباشود كه، مشاهده ميدر نتيجه،يابدافزايش مي۳۰/۱است، اين ضريب به 
را GDPدرصد است، ۲۳افزايش مخارج دولت نسبت به حالتي كه اندازه دولت كوچكتر از ،درصد۳۰

مورد ، ضريب GDPدرصد ۳۰شدن مخارج دولت از با افزايش اندازه دولت و بيشتر. كندبيشتر متأثر مي
که يادهد در محدودهين برآورد نشان ميج اينتا. ابدييکاهش م۴۳/۰شده و به نظر كوچكتر

GDP
Gقابل نکته ين مخارج دولت و رشد مثبت است ولياست، همواره رابطه ب۴۰/۰صفر تا نيب

که يابه گونه،ابديير آن بر رشد اقتصاد کاهش ميزان مخارج دولت، تأثيش مين است که با افزاياتوجه

GDP(اندازه دولت يوقت
G (که بداييمخارج دولت به شدت کاهش مييد  کارارويباالتر م۳۰/۰از
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يريش حجم مخارج دولت جلوگيگذاران از افزااستيباشد که سيادهندهتواند عالمت هشدارمين يا
.کنند

١بر رشد اقتصادي) GDPكل مخارج دولت به (نتايج برآورد اثر اندازه دولت.۷جدول

اندازه دولت متوسطاندازه دولت بزرگ
ولت اندازه د

كوچك
متغير وابستهمدل خطي

GDP
G£%30%% 3023 ££ GDP

G%23£GDP
Gآستانه

عرض از مبدأ- ۰۴/۰)-۱۵/۱(-۰۰۰۹/۰)-۸/۰(۰۰۰۱/۰)۹۷/۰(۰۰۳/۰)۴۹/۰(

)۵۵/۰(۰۰۳/۰)۳۳/۲-(۱۵/۰ -)۵۳/۷(۳۳/۰)۸۷/۲(۳۹/۰
نسبت سرمايه 

گذراي
GDPبه 

رشد نيروي كار۷۶/۰)۱/۲(۲۲/۰)۲۳/۱(۷/۱)۰۲/۴(۶۹/۲)۵۸/۳(

)۸۶/۳(۴۳/۰)۰۲/۷(۳۰/۱)۸۱/۵(۰۸/۱)۴۱/۴(۶۴/۰
رشد مخارج 

دولت در
اندازه دولت

ضريب تعيين۷۱%۶۲%۸۷%۶۰%

۱۱/۲۹۱/۱۰۹/۲۸/۱
آماره دوربين 

واتسن
تعداد مشاهدات۴۷

.اين پژوهشمحاسبات : مأخذ

دولت تقسيم بر گذاريسرمايهمخارج "، زماني كه متغير آستانه ۶شده در جدولج ارائهيمطابق نتا

GDP "  ،1=۳۸/۱۷استFكند صد تأييد ميدر۹۹وجود يك آستانه را در سطح مقدار اين آماره. است
دولت به گذاريسرمايهزماني كه نسبت مخارج هددينشان مو بودهدرصد۸كه مقدار اين آستانه 

GDP رشد دولت برياهيمارسمخارجشود و نحوه تأثير رسد تابع رشد دچار شكست ميمي۰۸/۰به
دهد كه وقتي نسبت مخارج در مرحله بعد جستجو براي يافتن آستانه دوم نشان مي. كندتغيير مي

دولت بر رشد اقتصادي ياهيسرمار نحوه تأثير مخارجاست، بار ديگGDP ،۱۳/۰به اي دولتسرمايه

تأييد درصد۹۹در سطح راآستانه دوم است و وجود2F۹/۸مقدار آماره،در اين حالت. كندتغيير مي

GDPدر حالتي كه اندازه دولتGDPدولت بر آستانه براي تأثير مخارجدو،در نتيجه. كندمي
IG

.را بررسي كردGDPاندازه دولت بر رشد ر ييتغيم متفاوت اثر توان با سه رژجود دارد و مياست و
مخارج مصرفي دولت تقسيم بر "، زماني كه متغير آستانه شودمشاهده مي۶جدول در طور كه همان

GDP "  ،1=۶۷/۲۱استFصد تأييد مي كند در۹۹ستانه را در سطح وجود يك آمقدار اين آماره. است

.دهدرا نشان ميtاعداد داخل پرانتز آماره .١
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۱۴/۰به GDPدولت بر ينسبت مخارج مصرفيوقتيعنياست درصد۱۴مقدار اين آستانه كه
در . كنددولت بر ميزان رشد تغيير ميشود و نحوه تأثير مخارجشكست ميتابع رشد دچاررسد، يم

GDPوقتي نسبت مخارج مصرفي دولت به دهد كهمرحله بعد جستجو براي يافتن آستانه دوم نشان مي

مقدار ،در اين حالت. كنددولت بر رشد اقتصادي تغيير مياست، بار ديگر نحوه تأثير مخارج۱۸/۰

است GDPدولت بر يرا وقتي اندازه دولت مخارج مصرفاست و وجود آستانه دوم 2F۵۴/۱۰آماره
در حالتي كه اندازه GDPستانه براي تأثير اندازه دولت بر دو آ،در نتيجه. كندتأييد مي

GDPدولت
CGژيم متفاوت اثر اندازه دولت بر رشد توان با سه راست وجود دارد و ميGDP را

.كردبررسي

GDPدر مورد حالتي كه اندازه دولت 
Tبه هاي موجود دادهبا استفاده ازيياست نتيجه قابل اتکا

.دست نيامد
شده با نفت دولت مخارج تأمين"دهد، زماني كه متغير آستانه نشان مي،۶شده در جدولج ارائهينتا

درصد ۹۹مقدار اين آماره وجود يك آستانه را در سطح . است1F=۲۴/۱۷است،  " GDPتقسيم بر 
شده زماني كه نسبت مخارج تأميندهد يو نشان مبودهدرصد۱۷تانه ند كه مقدار اين آسكتأييد مي

دولت به توسط نفتGDP، و نحوه تأثير مخارجشدهشكست رسد تابع رشد دچارميدرصد۱۷به
ه وقتي دهد كمينشانن حالتيدر اجستجو براي يافتن آستانه دوم. كندرشد تغيير ميدولت بر ميزان

تصادي تغيير دولت بر رشد اقاست، بار ديگر نحوه تأثير مخارجGDP،۲۶/۰به تدولينسبت مخارج نفت

يي اندازه دولت مخارج نفتوقتاست و وجود آستانه دوم۹۶/۵در اين حالت 2Fمقدار آماره. كندمي
،در نتيجه.استدرصد۲۶ن آستانه يکه مقدار اكندميتأييد درصد۹۹در سطح است GDPدولت بر 

GDPدر حالتي كه اندازه دولتGDPدولت بر آستانه براي تأثير مخارجدو
GN است وجود دارد و

.كردرا بررسيGDPبر رشد دولتج نفتيژيم متفاوت اثر مخارسه رتوان با مي

GDP،شود، زماني كه اندازه دولتميمشاهده،۸طور كه در جدول همان
IG در نظر گرفته

اما زماني كه ،يم داردشود، اندازه دولت در ايران با رشد اقتصادي در حالت مدل خطي رابطه مستقمي
شده بررسيهاي يافتهيم متفاوت بر اساس آستانهولت بر رشد اقتصادي در قالب سه رژتأثير اندازه د

GDPوقتي . صادي متفاوت استدولت بر رشد اقتشود، آنگاه نحوه تأثير مخارجمي
IGكوچكتر از

)(مثبت است و ضريب برآوردشده يرابطه بين اندازه دولت و رشد اقتصاداست،۰۸/۰
Y

G
G& در تابع

GDP(اما وقتي اندازه دولت . است۶۷/۱رشد 
IG ( درصد است، اين ضريب به ۱۳/۰و ۰۸/۰بين

شدن اندازه دولت در اين حالت افزايش شود كه بزرگمشاهده مي،در نتيجه،يابدكاهش مي۲۴/۱
،كندرا كمتر متأثر ميGDPدرصد است، ۸مخارج دولت نسبت به حالتي كه اندازه دولت كوچكتر از 
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بيشترشدن با افزايش اندازه دولت و ،گريدياز سو. ن حالت کمتر استيمخارج دولت در اييکارايعني
يدهد در حالتيو نشان مرسيده۲۳/۰ضريب كوچكترشده و به اين ، GDPدرصد ۱۳مخارج دولت از 

دولت يگذارهيش مخارج سرمايشتر است، افزايب۱۳/۰از GDPدولت به ياهيکه نسبت مخارج سرما
آن يدر سطوح باالتواند يدولت در اقتصاد نمياهيش مخارج سرمايکند افزايو ثابت منداشتهييکارا

از يبخش خصوصيهاهيرفت سرمااز برونين امر ناشيباشد که ايش درآمد مليافزايبرايروش مؤثر
. دولت در اقتصاد استيناکارايگريش تصدياقتصاد و افزا

بر رشد ) GDPدولت به گذاريسرمايهمخارج (نتايج برآورد اثر اندازه دولت.۸جدول

اقتصادي
متغير وابستهمدل خطياندازه دولت كوچكاندازه دولت متوسطت بزرگاندازه دول

GDP
G£%13%% 138 ££ GDP

G%8£GDP
IGآستانه

عرض از مبدأ۰۳۵/۰- ۰۰۱/۰-۲۱/۱- ۰۰۱/۰-۲۱/۰- ۶۷/۰-۰۰۲/۰-۲۳/۰

۴۸/۰ -۰۳/۰ -۰۱/۳۲۶/۰۳۵/۴۲۹/۰۵۵/۳۴۸/۰
گذاريمايهنسبت سر
GDPبه 

رشد نيروي كار۰۶/۰-۱۸/۱۳۴/۰۰۵/۱۳۸/۰- ۱/۴۷۱/۲۰۹/۰

۴۸/۱۲۳/۰۵۷/۳۲۴/۱۴۶/۴۶۷/۱۶۶/۲۵۴/۰
رشد مخارج دولت در

اندازه دولت
ضريب تعيين۶/۰۵۷%۶۸%۶۴/۰

آماره دوربين واتسن۸۷/۱۹۱/۱۰۱/۲۹۱/۱
تعداد مشاهدات

.اين پژوهشاسبات مح: مأخذ

GDPشود، زماني كه اندازه دولتميمشاهده،۹طور كه در جدول همان
CG در نظر گرفته

)(و ضريبداشتهمستقيم شود، اندازه دولت با رشد اقتصادي در حالت مدل خطي رابطهمي
Y

G
G&

متفاوت بر رژيماندازه دولت بر رشد اقتصادي در قالب سه اما زماني كه تأثير. استبرآورد شده۳۳/۱
شود، آنگاه نحوه تأثير اندازه دولت بر رشد اقتصادي متفاوت شده بررسي ميهاي يافتهاساس آستانه

۱۴دولت بر رشد اقتصادي تأثير اندازهاولين آستانه ،شدهنمايش داده،۶طور كه در جدول همان. است
است، رابطه بين اندازه دولت و ۱۴/۰كوچكتر ازGDPدولت به يت مخارج مصرفوقتي نسب. استدرصد

)(شده براي بوده و ضريب برآوردمثبت GDPرشد 
Y

G
G&،۳۴/۲اما وقتي اندازه دولت . است

)GDP
CG ( ده مشاه،در نتيجه،يابدكاهش مي۵۶/۱درصد است، اين ضريب به ۱۸و ۱۴بين

۱۴ر مخارج دولت در اين حالت رشد را نسبت به حالتي كه اندازه دولت كوچكتر از ييشود كه تغمي
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يليخييشدن دولت، مخارج دولت کارادر بيشتر موارد با بزرگكند و درصد است، كمتر متأثر مي
ر يمتغين ا، GDPدرصد ۱۸دولت از يشدن مخارج مصرفبا افزايش اندازه دولت و بيشتر. دارديکمتر

است که يمخارج دولت در حالتييدهنده کاهش کارارسيده كه نشان۸۸/۰باز هم كوچكتر شده و به
ن يتأميبرايات و فشار به بخش خصوصيش مالياز افزاين امر ناشياندازه دولت بزرگتر است که ا

.دولت استيمصرفيهانهيش هزيافزا

بر رشد اقتصادي) GDPخارج جاري دولت به م(نتايج برآورد اثر اندازه دولت.۹جدول
متغير وابستهمدل خطياندازه دولت كوچكاندازه دولت متوسطاندازه دولت بزرگ

GDP
G£%18%% 1814 ££ GDP

G%14£GDP
CGآستانه

عرض از مبدأ- ۰۳/۰- ۰۰۱/۰-۳۷/۱- ۰۰۰۵/۰۳۵/۰- ۲۴/۱۰۰۰۴/۰۱۷/۰

۵/۰۰۲۶/۰۲۹/۶-۵۵/۰ -۰۲/۷۲۹/۰۷۷/۲۳۷/۰
نسبت 

گذاريسرمايه
GDPبه 

رشد نيروي كار۸۴/۲۹۳/۱۸۳/۷۷۵/۳۳/۰۰۵/۰۱۵/۲۷۵/۰

۰۳/۴۸۸/۰۹۹/۳۵۶/۱۸/۶۳۴/۲۷۴/۴۳۳/۱
رشد مخارج دولت 

در
اندازه دولت

ضريب تعيين۹۲%۶۲%۸۵%۶۲%

۷۹/۱۹۵/۱۲۱/۲۸۹/۱
ربين آماره دو

واتسن
تعداد مشاهدات۴۷

.اين پژوهشمحاسبات : مأخذ

GDP، زماني كه اندازه دولت دهدينشان م۱۰جدول شده درج ارائهينتا
GN در نظر گرفته

)(ضريب وداشتهشود، اندازه دولت با رشد اقتصادي در حالت مدل خطي رابطه مستقيم مي
Y

G
G&

ژيم متفاوت بر راما زماني كه تأثير اندازه دولت بر رشد اقتصادي در قالب سه ؛استبرآورد شده۴۵/۰
شود، آنگاه نحوه تأثير اندازه دولت بر رشد اقتصادي متفاوت شده بررسي ميهاي يافتهاساس آستانه

۱۷دولت بر رشد اقتصادي دازه تأثير انشده اولين آستانه نمايش داده۱۰طور كه در جدول همان. است
مثبت و GDPاست، رابطه بين اندازه دولت و رشد ۱۷/۰وقتي اندازه دولت كوچكتر از. درصد است

)(ضريب برآوردشده براي 
Y

G
G&۰۱/۱درصد است، اين ۲۶و ۱۷اما وقتي اندازه دولت بين . است
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با افزايش . ١شوديد نميين حالت تأيمخارج دولت در ان رشد و يو وجود ارتباط بنبودهدار اضريب معن
۴۶/۰شده و به كوچكضريب اين ، ۲۶/۰از GDPشدن نسبت مخارج دولت به اندازه دولت و بيشتر

يبخش خصوصيهاهيرفت سرمامخارج دولت بر رشد براثر برونييکاهش کارادهندهرسد که نشانمي
.است

بر رشد اقتصادي) GDPمخارج نفتي دولت به (زه دولتنتايج برآورد اثر اندا.۱۰جدول
متغير وابستهمدل خطياندازه دولت كوچكاندازه دولت متوسطاندازه دولت بزرگ

GDP
G£%26%% 2617 ££ GDP

G%17£GDP
Gآستانه

از مبدأعرض - ۰۴/۰- ۰۰۱/۰-۲۸/۰۰۰۱۳/۰-۴۷/۱- ۰۰۲/۰-۳۵/۰- ۳۵/۰

۸۵/۰۰۵/۰۷۲/۲ -۲۴/۰ -۸۱/۶۳۳/۰۸۱/۳۴۹/۰
گذارينسبت سرمايه

GDPبه 

رشد نيروي كار۸۵/۳۴۶/۲۳۳/۴۴۲/۲۷۴/۰۱۷/۰۳۲/۱۴۵/۰

۲۸/۴۴۶/۰۰۱/۱۲۱/۰۳۵/۴۰۱/۱۴۱/۳۴۵/۰
رشد مخارج دولت در

اندازه دولت
ضريب تعيين۷۷%۳۴%۸۰%۶۷%
آماره دوربين واتسن۷۳/۱۷۳/۱۸۵/۱۹/۱

تعداد مشاهدات۴۶

.اين پژوهشمحاسبات : مأخذ

يبراياآزمون وجود اثر آستانه. بوده استدرصد۸ران يدر اقتصاد اياتيحداکثر اندازه دولت مال
بر رشد را ياتيمخارج مالياوجود اثر آستانهن مطالعه يج ايکه نتاداديمانجام را دولت ياتياندازه مال

ات يق ماليدولت از طريهانهين هزيات و تأميش ماليبر اثر افزاين رو شکست ساختارياز ا. د نکردييتأ
.در تابع رشد مشاهده نشد

رفتن نسبت مخارج و باالترش اندازه دولت يدهد که با افزاينشان م) ۱۳۸۰(زادهيج مقاله قلينتا
وجود رابطه پژوهشن يج اياما نتا. استيمنفيلت و رشد اقتصادرابطه اندازه دو۲۳/۰از GDPدولت به

جه به ين نتيشدن او حاصلييدايعلت پ. کنديد نمييتأو اندازه دولت راين رشد اقتصاديبيمنف
از منابع دن مخارج خويتأميکه دولت براين معنيبه ا،شوديران مربوط مياقتصاد ايساختار نفت

يات، که نوعيکه دولت را از ماليين منابع تا جايو وجود ارديگيبهره مينفتيحاصل از درآمدها
در يت بخش خصوصيدان فعاليمکند و ياز مينيب،استيردولتيغه و فشار به بخش غيش مضيافزا

ج حاصل ياما دقت در نتا. کنديش رشد را فراهم ميموجبات افزا،کنديت مواجه نميرا با محدوداقتصاد 
زان ياگر از مينفتياز محل درآمدهايش مخارج حتيدهد که افزايگوناگون نشان مياهاز برآورد

ش يدولت با افزااست کهنين امر ايل ايدل.ابدييرشد کاهش مير آن رويزان تأثيم،ابديش يافزايخاص

تواند ارتباط معنادار اين امر ممکن است به دليل مشکالت آماري و تعداد کم مشاهدات در اين محدوده باشد که مدل نمي.١
.بين متغيرها را نشان دهد
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ن امريکند و هميت ميجاد محدوديايخش خصوصت بيفعاليآورد که برايميرويبه اعمالمخارج،
رشد را فراهم يمخارج دولت رواثر کاهش ،تيو درنهايبخش خصوصيگذارهينه کاهش سرمايزم
. آورديم

:شودير استخراج ميج و نکات زينتاپژوهشن يانجام شده و نکات ارائه شده در اياز برآوردها
شياست، افزا۳۰/۰و ۲۳/۰ن يب) GDPنسبت مخارج دولت به (که اندازه دولتيدر حالت·

نسبت مخارج خواهدداشت اما بزرگترشدن يرشد اقتصادين اثر را رويشتريت بمخارج دول
ن مطالعه يج اينتا. شوديمGDPباعث کاهش اثر مخارج دولت بر ، ۳۰/۰از GDPدولت بر 

يبراينفتيق درآمدهايل تزرين امر به دليکه ا. دنکردييمخارج دولت بر رشد را تأياثر منف
ي، اثر منفيد اقتصادشرق بر ين تزرياست که اثر مثبت اهت در اقتصاد بودن مخارج دوليتأم

.کنديميه را خنثيرفت سرمابرون
شود يشده دولت توسط نفت مشاهده منيو مخارج تأمي، مصرفياهيدر مورد مخارج سرما·

اقتصاد د در ياثر مخارج دولت بر تولبه تدريجش اندازه دولت و پس از هر آستانه يکه با افزا
ش يدر اثر افزايبخش خصوصيراگذهيسرمارفتبرونازيناشن اثريشود که ايکمتر م

. استمخارج دولت
چ يدهد که هيران نشان ميف مختلف اندازه دولت در ايمختلف با تعاريهاج برآورد مدلينتا·

رج دولت بر ش مخايران وجودندارد که پس از آن اثر افزايدر ااندازه دولتيبراياآستانه
از يست بلکه ناشينيران از تئوريط ايشراتيعدم تبعاز يناشن امر يا. شوديرشد منف

که استنفت ق درآمديتزرش مخارج دولت با اثرات مثبتيافزاياثرات منفشدنيخنث
.ز اتفاق افتديخنفتيکشورهابيشترتواند در يم

ش يران وجود دارد که در آن اثر افزاياد ازه دولت در اقتصاانديبرايابه طور قطع آستانه·
يهاتيوجود محدوددليلا به يافته ينا تاکنون تحققياست که يد منفيمخارج دولت بر تول

ران در يدولت و رشد در مورد ارابطه اندازه يبررس. برآورد نشدن مطالعه يدر ايآمار
يب همبستگيدهد که ضريو باالتر است نشان مدرصد۴۰که اندازه دولت حدود ييهاسال

ن محدوده يها در ابرآورد و تعداد کم دادهيهاتياما محدود. استياندازه دولت و رشد منف
.ندادراين اثر منفيادن ااجازه نشان د

و GDPدرصد از ۱۳تا سقف ييربنايمخارج زش يدهد افزايها نشان مج برآورد مدلينتا·
منجر مخارج دولت در اقتصاد ييش کارايه افزابGDPدرصد از ۱۸تا سقف يمخارج جار
ن يکرد تأميرويجاه شود بيشنهاد ميپپژوهش،ن يج ايبر اساس نتا،نيهمچن. خواهدشد

ر ييتغيبه نحون مخارج دولتيکرد تأمياز نفت، رويات و مخارج عمرانياز ماليمخارج جار
. شودنيتأمات يمالمحلازيمابقو از محل نفت GDPدرصد ۱۷تا سقف کند که
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