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بودن اقتصاد و اندازه دولت بررسي رابطه ميان باز  
  **و محمدرضا كاركن *رضا اكبريان

  
  19/3/1392: تاريخ پذيرش    15/2/1389: تاريخ دريافت

  
اندازه هايي كه در مورد تأثيرجهاني شدن بر با مباحث مربوط به جهاني شدن و پرسش

هاي كارايي و جبراني دو فرضيه متفاوتي هستند كه در  دولت مطرح شده است، فرضيه
فرضيه جبراني حضور دولت را در اقتصاد براي . شوند عصر جهاني شدن مطرح مي

تر  رنگ داند و فرضيه كارايي به حضور كم هاي جهاني شدن الزم مي كاهش ريسك
بنابراين، در . كند براي ورود سرمايه اشاره ميدولت و تنها به مهيا كردن شرايط الزم 

هاي مقاله حاضر به بررسي داليل رشد اندازه دولت با تأكيد بر جهاني شدن طي سال
براي تحقق اين هدف از متغيرهاي سهم تجارت به توليد . پردازيممي 1339- 1386

، تورم، عنوان شاخص درجه باز بودن اقتصاد، درآمد سرانه حقيقي ناخالص داخلي به
جمعيت، درآمد نفتي و اندازه دولت برحسب مخارج كل و مخارج مصرفي به شكل 

هاي توزيعي ـ درصدي از توليد ناخالص داخلي در قالب الگوي خودبازگشتي با وقفه
دهد، نتايج نشان مي. با استفاده از آزمون كرانه پسران و همكاران ـ استفاده شده است

اقتصاد تأثيري بر اندازه دولت نداشته است، اما در در بلندمدت، درجه باز بودن 
مدت رابطه معنادار مثبتي بين درجه باز بودن اقتصاد و اندازه دولت از حيث  كوتاه

همچنين نتايج بررسي بين جهاني شدن اقتصاد و . مخارج كل و مصرفي برقرار است
راي مقابله با مخارج رفاه و تأمين اجتماعي حاكي از آن است كه اين نوع مخارج، ب

. اندهاي حاصل از آثار درجه باز بودن اقتصاد، نقشي را در اقتصاد ايفا نكرده تكانه
همچنين بايد در نظر داشت كه وجود درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، منابع 

  .درآمدي عظيمي براي دولت فراهم آورده كه به رشد اندازه دولت منجر شده است
  

  . JEL :F10, H10بندي طبقه
ودبازگشـتي  ، درآمد سرانه، تورم، جمعيت، آزمـون كرانـه، خ   اندازه دولت، باز بودن تجارت: ها كليدواژه

  .هاي توزيعي با وقفه
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  مقدمه -1
ها در زمينه مسايل اقتصادي تا پـيش از جنـگ جهـاني اول بـه دليـل حـاكم        حضور و فعاليت دولت
در نيمـه اول قـرن   . خيلي پايين بـود  ها بسيار محدود و حجم مخارج عموميبودن ديدگاه كالسيك

درسـتي عمـل    نشـان داد كـه دسـت نـامريي بـازار بـه       1929-1930بيستم، بحران اقتصـادي بـزرگ   
بنابراين، با وقوع . جاي رفاه و اشتغال كامل، باعث بيكاري شود تواند بهكند و سازوكار بازار مي نمي

در آن . گرفـت  يش مـورد توجـه قـرار   جنگ جهاني اول دخالت در اقتصاد رواج يافت و بيش از پـ 
 1936دوران، اقتصاد كالسيك هيچ نظريه مناسبي براي حل مشكالت نداشت تا اينكه كينز در سال 

مطـرح كـرد و دخالـت    » نظريه عمومي اشتغال، بهره و پـول «نظريات خود را در كتابي تحت عنوان 
وي معتقد بود به دليل ناكـارايي  . ستدولت را در زمينه مسايل اقتصادي براي رفع بحران، الزامي دان

تواند شكاف بين عرضه كل و تقاضـاي كـل را كـاهش    بخش خصوصي، سياست مالي انبساطي مي
هــاي  هــاي كينــزي در قالــب دولــت رفــاه تبلــور يافــت، امــا نــاتواني نظــام در نهايــت، انديشــه. دهــد

هاي رفـاه   الوه ناتواني دولتع ها و تقاضاي مصرفي افراد و به سوسياليستي در پاسخگويي به خواسته
پاسـخي بودنـد كـه     هاي بـي  داري پرسش در حل معضل ركود تورمي در كشورهاي پيشرفته سرمايه

هاي  در ربع پاياني قرن بيستم دوباره و بازگشتي به سوي انديشه. 1ندگرفتمورد بحث و انتقاد قرار مي
گـراي   هـاي دولـت   انسـت انديشـه  وجـود آمـد و رويكـردي موسـوم بـه نئوليبراليسـم تو       دوره اول به

  .سوسياليستي و كينزي را از صحنه خارج كند
شدت طرح و عدم اجراي آن را  دولت حداقل را به هاما در شرايطي كه رويكرد نئوليبراليسم ايد

بر نقش مثبت  1997داد، بانك جهاني در گزارش سال المللي پول پاسخ مي با مجازات صندوق بين
كـه در   دانسـت دولت در تغيير و تحوالت اقتصادي تأكيد كرد و اين نقـش را فراتـر از آن چيـزي    

گرايانـه در   در اين گزارش، بانك جهـاني رويكـرد مداخلـه   . چهارچوب دولت حداقل وجود دارد
ايـن  در . نامندمي 2كه آن را دولت موافق بازارپردازد كند و به طرح رويكردي مياقتصاد را رد مي

هاي قانوني و مقرراتي بايد  ويژه اقدام هاي مختلف به رويكرد، دولت نهادي است كه از طريق اقدام
هاي مختلفي كه براي كاركرد كارآمد اقتصاد فراهم كند و در عين حال در حوزه را شراط مناسبي

هاي  نيافته قادر به پاسخگويي به خواسته ر كشورهاي توسعهبازار به علت شرايط نهادي و سازماني د
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هـاي قـانوني    جامعه نيست، دخالت كند، اما براي آنكه دخالـت دولـت كارآمـد باشـد، بايـد اقـدام      
سـاالري   ساالري و ايجاد نهادهاي مردم ها از طريق شايستهصورت گيرد، از جمله رفع سوءمديريت

بنابراين، بـراي حضـور موفـق در اقتصـاد جهـاني وجـود       . هندكه عملكرد دولت را مورد نقد قرار د
نيازهاي ادغـام موفـق را فـراهم و از     گرا و كارآمد ضروري است كه از يك سو، پيش دولت توسعه

منظور كاهش برخي پيامدهاي منفي آن مديريت  سوي ديگر، فرآيند حضور در اقتصاد جهاني را به
عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهاني، بر اهميت  به 2005بنابراين، پذيرش ايران در سال . كند

  .افزايدوضرورت بررسي تأثير جهاني شدن اقتصاد بر اندازه دولت در ايران، مي
  
  اندازه دولت در ايران -2

كنيم، قصدمان اين اسـت كـه ميزانـي از منـابع توليـد را كـه در كنتـرل        وقتي از اندازه دولت صحبت مي
ها  ارگان ،ها اندازه دولت به حجم عملياتي اشاره دارد كه توسط سازمان. 1اندازه بگيريمدولت قرار دارد، 

هـاي تـأمين    هـا و سـازمان   اي، ايـالتي، شـهرداري   هـاي منطقـه   هاي وابسته به آنها اعم از سازمان و سازمان
  . است دهنده درجه مداخله دولت در اقتصاد به عبارتي، در واقع، نشان. پذيرد اجتماعي صورت مي
هاي معروف اندازه دولت نسبت مخارج عمـومي يـا بودجـه عمـومي بـه توليـد       يكي از شاخص

هاي دولـت هـم شـامل     ناخالص داخلي است كه البته با بودجه كل كشور متفاوت است، زيرا هزينه
هـاي   ها و مؤسسـه  ها، بانك و هم شركت) بودجه عمومي(هاست  دخل و خرج مربوط به وزارتخانه

  .شود در مجموع به آن بودجه كل كشور گفته ميدولتي كه 
شاخص نسبت مخارج مصرفي بـه توليـد ناخـالص داخلـي و نسـبت مخـارج عمرانـي بـه توليـد          

يكي ديگر از معيارهـاي سـنجش انـدازه    . ناخالص داخلي، معيارهاي ديگري از اندازه دولت هستند
در . اسـت كل درآمدهاي دولت  دولت، سهم ماليات در درآمد ملي يا نسبت درآمدهاي مالياتي به

كشورهايي كه ماليات منبع اصلي تـأمين مخـارج دولـت اسـت، نسـبت ماليـات بـه درآمـد ملـي را          
گيري نقش دولت به كار برد، اما در كشورهايي مانند ايران كه بخـش عظيمـي    توان براي اندازه مي

كل درآمدهاي دولـت نـاچيز   ها در  آيد و نقش مالياتدست مي از منابع مورد نياز از فروش نفت به
يكـي  . دهـد دسـت نمـي   هاي دولـت را بـه   است، استفاده از اين معيار تصوير دقيقي از حجم فعاليت

نيروي انساني . گيري نقش دولت، سهم مشاغل دولتي در كل اشتغال استديگر از معيارهاي اندازه
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بنـابراين، افـزايش   . ي داردكارگيري منابع ديگر نقش اصـل  بخشي از منابع توليد است كه خود در به
ايـن معيـار داراي   . تواند نماگري از نقـش دولـت در كـل اقتصـاد باشـد     سهم دولت از اين منابع مي

شـود،  وري مستخدمان دولتي ناديده گرفته مـي تغييرات در بهره ،نقايصي نيز هست، زيرا براي مثال
تواند همراه با افزاري جديد مي مافزاري و نر هاي سخت مثال، يك دولت با جايگزيني سيستمطور  به

حجم كسري بودجه دولت يـا نسـبت آن   . كاهش نيروي انساني، مداخالت خويش را افزايش دهد
آيد، اين معيـار اگرچـه   عنوان معيار ديگري از اندازه دولت به شمار مي به توليد يا درآمد ملي نيز به

دهنـده خـوبي از    ه دولت باشد، اما نشانتر شدن انداز كننده پيامدهاي منفي بزرگ تواند منعكس مي
طـور   خصـوص در ايـران نوسـانات كسـري بودجـه بـه       هاي دولت در اقتصاد نيست؛ به حجم فعاليت

هـاي دولـت ارتبـاط     اين نوسانات بـا سـطح فعاليـت   . مستقيم تحت تأثير درآمدهاي نفتي بوده است
  .١كمتري دارد

و سـهم   GDPكل مخارج عمومي دولـت بـه    دو معيار اندازه دولت، يعني سهم ،در اين مطالعه
شدن اقتصاد و ديگر متغيرهـاي اقتصـادي و   را براي بررسي رابطه جهاني  GDPمخارج مصرفي به 

  .دهيمجمعيتي با اندازه دولت مورد استفاده قرار مي
  
  يشينه موضوع پ -3
  درآمد -3-1

اقتصـاددان آلمـاني در قـرن    ، 2آدلـف واگنـر  . دهنده رشد اندازه دولت است افزايش درآمد توضيح
وي معتقد بود، با افزايش درآمد سرانه، بـر انـدازه دولـت    . نوزدهم اين مسأله را مورد تأييد قرار داد

در واقع، علت رشد اندازه دولت به تقاضاي جامعه از كاالها و خدمات دولتي و . شودنيز افزوده مي
گردد؛ بدين معنا كه سـرعت افـزايش تقاضـاي كاالهـا و خـدمات      كشش درآمدي اين تقاضا برمي

بـه عبـارت ديگـر، مخـارج عمـومي داراي كشـش       . دولتي بـيش از سـرعت افـزايش درآمـد اسـت     
اقتصادي و پيچيده نظام واگنر معتقد است، با فرآيند صنعتي شدن . تر از واحد است درآمدي بزرگ

ي، افزايش جمعيـت در منـاطق شـهري، وجـود     دهنده بازار، گسترش شهرنشين شدن عملكرد تشكيل
قراردادها و قوانين تجاري و در نتيجه، تشكيالت اداري و قضايي براي رسيدگي و نظارت به مـوارد  
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رو، دخالت دولـت در مسـايل اقتصـادي الزم بـوده و همـين امـر        ازاين. يادشده ضرورت يافته است
  .1موجب افزايش رشد اندازه دولت شده است

نيـز جايگـاه خاصـي در     3و رسـتو و ماسـگريو   ٢دگاه واگنر، ديدگاه پيكاك و وايـزمن عالوه بر دي
. الگوي پيكاك و وايزمن به الگوي محدوديت سياسـي معـروف اسـت   . علل رشد اندازه دولت دارند

براسـاس ايـن ديـدگاه،    . تلقي كرد 4توان نوعي ديگر از كاركرد مكتب انتخاب جمعي اين الگو را مي
  .به تحوالت سياسي و فرآيندهاي انتخاباتي و انگيزه احزاب سياسي ارتباط داردگسترش حجم دولت 

شـود،   در اين الگو سعي مـي . اقتصادي معروف است الگوي روستو و ماسگريو به الگوي توسعه
هاي دولت با توجه به مراحل متفاوت رشد و توسعه اقتصـادي مـورد    روند تغييرات و تركيب هزينه

. شـود نياز توسعه اقتصادي تلقـي مـي   عنوان پيش ر واقع، هزينه بخش عمومي بهد. بررسي قرار گيرد
ونقـل،   هـاي حمـل   شـبكه . هاي زيـادي بايـد صـرف امـور زيربنـايي شـود       در مراحل ابتدايي، هزينه

ارتباطات مخابراتي، سدها، خدمات عمومي شهري، استقرار نهادهـاي قـانوني و مشـابه آنهـا تقريبـاً      
بنابراين، دولـت بايـد   . دارند كه بخش خصوصي داوطلب ارايه آنها نيست ماهيت كاالهاي عمومي

هـا  گـذاري  در مراحـل بعـدي نيـاز بـه ايـن نـوع سـرمايه       . اي در اين امور هزينه كندبه شكل فزاينده
گذاري انسـاني ماننـد آمـوزش، بهداشـت و مخـارج ناشـي از        هاي سرمايه يابد، اما هزينهكاهش مي

  . شودا ميشهرنشيني جايگزين آنه
عالوه بر ديدگاه واگنر، مطالعات تجربي متنوعي بعد از واگنر در مورد تـأثير درآمـد سـرانه بـر     

بندي كشـورها   ، با تقسيم)1987( 5رام. اندازه دولت يا مخارج دولت و صحت اين فرضيه انجام شد
بـه آزمـون    كارگيري دو الگـوي زيـر   وي با به. كشور كرد 115سعي در آزمون فرضيه واگنر براي 
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Gكه در آن،

GDP
 
  

درآمـد سـرانه    Ypcنسـبت مخـارج دولـت بـه توليـد ناخـالص داخلـي،         

نتـايج ايـن   . جمالت اخالل در الگوهاي مربوط هسـتند  tν ،utتوليد ناخالص داخلي و  Yحقيقي، 
درصد كشورهاي مورد بررسي تأييد و در بقيـه مـوارد    60دهد كه فرضيه واگنر در  مطالعه نشان مي

اي بـه عوامـل مـؤثر بـر رشـد مخـارج        ، در مطالعـه )1988(همچنين ابي زاده و يوسـفي  . شود رد مي
واگنر نشان دادند كه درآمد ملـي بـا تـأخير زمـاني، تـأثير      دولتي كانادا پرداختند و با توجه به قانون 

 ١كوراكسـي و همكـاران   .گذاشته است) اندازه دولت(GDP  مثبتي را بر نسبت مخارج عمومي به
 1985تـا   1958به بررسي قانون واگنر در مورد كشورهاي پرتغال و يونـان در دوره زمـاني   ) 1993(

هـاي   جايي اجزاي متفاوت مخارج عمومي متمركز اسـت و يافتـه   هاي آنها بر جابه تحليل. پرداختند
تـر از واحـد    هاي درآمدي تنها در مورد مخارج انتقالي دولـت بـزرگ   دهد كه كشش آنها نشان مي

  . كنداست، در حالي كه نتايج تجربي ديگري در مورد يونان، از قانون واگنر حمايت مي

  متغيرهاي جمعيتي - 3-2
انـدازه جمعيـت چـه از    . افزايش جمعيت عامل مهمي در تغيير مخارج عمومي و اندازه دولت اسـت 

. ولت تـأثير بگـذارد  هاي د تواند بر هزينهنظر تعداد و ساختار سني و چه از نظر تمركز جغرافيايي مي
. يابـد با افزايش جمعيت نياز به بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و تأمين اجتماعي افـزايش مـي  

مخارج مربوط به حقوق بازنشستگي خود عامل مهـم ديگـري در رشـد مخـارج عمـومي بـه شـمار        
شـورهاي  هـاي تجربـي خـود كـه در دامنـه وسـيعي از ك       ، در يافتـه )1990( 2هلر و ديامونـد . آيد مي
طـور   بـه  1986تـا سـال    1975توسعه انجام گرفت، نشان دادند كه تغييرات جمعيتـي از سـال    حال در

مثبت باعث رشد مخارج دولتي در زمينه بهداشت و درمان، آموزش و پـرورش و تـأمين اجتمـاعي    
  .3شده است

گونـه   دارد، اينه جمعيت بر اندازه دولت وجود ي كه در مورد تأثير اندازهاي يكي ديگر از نظريه
با فرض كشـش قيمتـي صـفر و فـرض هزينـه نهـايي       « كه معتقدند 4آلسينا و وكزيرگ: شود بيان مي

اند، جمعيت بيشتر مسـتلزم مخـارج   ثابت، براي كاالها و خدماتي كه به صورت عمومي فراهم شده

                                                                                                                   
1- Couraksi, et al 
2- Heller & Diamond 

  .88، ص 1992، (Lindauer & Velenchik)ليندائر و ولنچيك  -3
4- Alesina & Wacziarg 
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است، زيرا كاالهـايي كـه توسـط بخـش عمـومي فـراهم        GDPعنوان سهمي از  عمومي كمتري به
  . »١شودشده در بين افراد بيشتري تقسيم مي

هـاي مربـوط    ، داده»تغييرات جمعيتي و اندازه بخش دولتي«اي با عنوان  ، در مقاله)1976( ٢كلي
 250-2250كشور غيركمونيست را كه در مرحله مياني از توسعه اقتصـادي بـا درآمـد سـرانه      27به 

هاي مقياس در  كه صرفه د و به اين نتيجه رسيدمطالعه كر 1961-1963وره زماني دالر بودند، در د
شـود، تـأثير    گيـري مـي   تأمين خدمات دولتي كه توسط تراكم جمعيت و اندازه كل جمعيت اندازه

، )در نظـر گرفتـه شـده اسـت     GDPكه با سهم مخـارج دولـت از   (داري بر اندازه دولت  منفي معنا
سال به درصـد   64صد جمعيت باالتر از نسبت در(سالخورده همچنين نرخ بار تكفل جمعيت . دارد

تـر از   نسبت درصد جمعيـت جـوان  (نسبت به نرخ تكفل جمعيت جوان ) ساله 64و  15جمعيت بين 
  .تأثير معنادار مثبتي بر اندازه دولت دارد) ساله 64و 15سال به درصد جمعيت بين  15

ولت صورت گرفتـه اسـت، از   در ايران نيز مطالعاتي در زمينه تأثير متغيرهاي جمعيت بر اندازه د
، معتقدند، متغيرهاي جمعيتي تأثير مثبت و بامعنايي بر سـهم  )1383(حكمت جمله سوري و كيهاني

همچنـين  . با اندازه دولت رابطه مثبـت دارد  انو جوانسالخوردگان مخارج دولت دارند و بار تكفل 
وزان كشـور بـر افـزايش    آمـ  گيرد كه جمعيت و همچنـين تعـداد دانـش   ، نتيجه مي)1383(فر محنت

، متغير كنتـرل شهرنشـيني و متغيرهـاي    وي معتقد است .داري دارند مخارج دولت تأثير مثبت و معنا
شـوند، يعنـي در واقـع، بـا افـزايش      نهادي درآمد و مخارج، موجب گسترش اندازه دولت ملي مـي 

لـي يـا مركـزي    هاي آموزش، بهداشت و تأمين اجتماعي دولت م جمعيت و رشد شهرنشيني، هزينه
  . شودتر مي يابد و از اين طريق اندازه دولت بزرگ افزايش مي

  جهاني شدن - 3-3
ها در عصـر جهـاني شـدن برعهـده دارنـد تـا بتواننـد از يـك سـو،           اقتصاددانان به وظايفي كه دولت

در عرصـه جهـاني فـراهم و از سـوي ديگـر، پيامـدهاي منفـي        را نيازهاي حضور موفق كشـور   پيش
  . كنندبررسي مي 4و جبراني 3هاي كارايي شدن را مديريت كنند از دو جنبه در قالب فرضيهجهاني 

                                                                                                                   
 .308-309، صص 1998، آلسينا و وكزيرگ -1

2- Kelley 
3- Efficiency Hypothesis 
4- Compensation Hypothesis 
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. ١پردازد، معـروف اسـت   اي كه به عوامل سمت عرضه بازار سياسي ميفرضيه كارايي به فرضيه
هاي فزاينده  ها ناگزيرند پاسخگوي فناوري، فشارهاي فزاينده جمعيتي، دغدغه در اين نظريه، دولت

ــام زيســت ــي، ادغ ــاني و در ضــمن  محيط ــا در ســطح جه ــتر بازاره ــاي بيش ــت ،ه ــاي  ايجــاد دول ه
طرفداران اين نظريه معتقدند، براي توسعه اقتصادي و اجتماعي، وجود دولت . تر باشند دموكراتيك

  .٢نقش، اهميت اساسي دارد مؤثر و كارا و نه دولت كم
هـاي مناسـب    سـاختارها و سياسـت  شرط آنكـه يـك كشـور از     شدن اقتصاد، بهدر عرصه جهاني

در واقع، يكي از شروط موفقيت يك . مند باشد، به رشد و توسعه اقتصادي بيشتر خواهد رسيدبهره
. گردد كه در هر كشوري وجـود دارد اي بازمي كشور در اقتصاد جهاني به عوامل زيربنايي و بالقوه

هــايي ماننـد نيـرو، ارتباطــات،    تعـواملي ماننـد نيـروي كــار ارزان، مـاهر و تحصـيلكرده، زيرسـاخ      
بنـابراين، بـراي   ... هاي فناورانه، ثبات سياسـي و اجتمـاعي و   ونقل، صنايع و معادن، زيرساخت حمل

ورود به عرصه جهاني و ايجاد فضايي مناسب براي ورود سرمايه و كسب منفعت در عرصه جهـاني  
كـه دولـت در زمينـه مشـاركت     هـايي   ساير سياست. الزم است دولت شرايط يادشده را فراهم كند

شامل تثبيت اقتصاد كالن، اصالحات بنيـادين اقتصـادي و در    ،موفق در اقتصاد جهاني برعهده دارد
ها نقش مهمي در هدايت كشورها به سـوي   در واقع، امروزه دولت. نهايت، گشايش اقتصادي است

  .٣رشد و توسعه در بستر جهاني شدن، دارند
بـه كشورشـان بـا     و ورود آن هـا در جـذب سـرمايه    فرضـيه دولـت  طور اجمـالي در ايـن    پس به

وري مانند آموزش، تربيـت  كنند و مخارج عمومي در جهت ايجاد مخارج بهرهيكديگر رقابت مي
همچنين براي تأمين مالي ايـن  . گيردمانند جاده و بنادر قرار مي 5ها و زيرساخت 4و تحقيق و توسعه

افزايش ماليات بـر  . ها را افزايش دهند يا استقراض كنند توانند مالياتها يا مي ، دولت نوع از مخارج
همچنين استقراض باعـث افـزايش نـرخ بهـره     . شود گذاري مي ثروت يا درآمد باعث تحليل سرمايه

همچنـين در عصـر جهـاني شـدن بـا      . را در پـي دارد گـذاري   كـاهش سـرمايه   ،كه اين امـر شود  مي
جـايي و رفـت و آمـد مـردم و همچنـين انتقـال        ني كشورها، جابههاي جها پيشرفت فناوري و پيمان

                                                                                                                   
  .152، ص 2008گمل و همكاران،  -1
  .44، ص 1997بانك جهاني،  -2
  .2001، (Garret) گرت -3

4- Reaserch and Development (R&D) 
5- Infrastucture 
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تــر شــده اســت، بنــابراين، درگيــر شــدن در اقتصــاد جهــاني  هــا بــه خــارج از كشــور آســان ســرمايه
كنـد و توانـايي دولـت را در    هاي مالياتي فـراهم مـي   هاي بيشتري را براي اعمال سياست  محدوديت
هـاي عمـومي را    هـا و هزينـه   ماليـات  هـا بخواهنـد   دولـت زيرا اگـر   ،١دهدها كاهش مي اخذ ماليات
اقتصـاد جهـاني، مـردم و     در، بـه دليـل آنكـه    توانـد مـانع آن شـود    راحتي مي بازار به ،افزايش دهند

ماليـاتي ديگـر نقـل     يبه قلمـرو  توانند مي سنگين شوند، يها جاي اينكه متحمل ماليات ها به شركت
ولت دسـتخوش تغييراتـي بـا توجـه بـه ايـن دو تأثيرخواهنـد        رو، اجزاي مخارج د اين از. مكان كنند

مطالعات زيادي در اين زمينه براي بررسي تأثير جهاني شـدن بـر انـدازه دولـت و اجـزاي آن      . ٢شد
، )1998( ، آلسينا و وكزيرگ)1997( 4، رودريك)1997( 3براي مثال، كيوساك ؛انجام شده است

، در تأييـد فرضـيه   )2005( 7و كيتـل و واينـر  ) 2001( 6، گـرت و ميشـل  )2000( 5فيگليو و بالنجـن 
گذاري مسـتقيم خـارجي    يا سرمايه 8سازي سرمايه دهند كه باز بودن تجارت، آزاد كارايي نشان مي

و ) 2001( 9همچنين كوفمن و سـرجورا ـ يوبيرگـو   . باعث كاهش اندازه بخش عمومي خواهند شد
سـازي   دهنـد كـه بـاز بـودن تجـارت و آزاد     گرت و ميشل در مورد تركيب مخارج دولت نشان مي

دهند، در حالي كه آلسينا و وكزيـرگ، فيگليـو و   سرمايه، سهم مخارج رفاه اجتماعي را كاهش مي
هاي جهاني شدن باعـث افـزايش مخـارج دولـت در      بالنجن و كوفمن و سرجورا معتقدند، شاخص

نيز معتقـد اسـت كـه تـأثير     همچنين گرت . 10نقل و بهداشت خواهد شد و هاي آموزش، حمل زمينه
  . 11خالص اين فرضيه بر اندازه دولت در حالت كلي صفر است

سازي تجاري و مالي براي يك كشور دارد و دولت با فـراهم كـردن    كه آزاد يهايرغم مزيت به
كند، در مقابـل، برخـي از منتقـدان    ها و بسترهاي مناسب شرايط را براي ورود سرمايه مهيا مي زمينه

                                                                                                                   
  .15، ص 2000،(Tanzi) تانزي -1
  .2003، (Sanz & Velazquz)سانز و والزكوييز  -2

3- Cusuck 
4- Rodrik 
5- Figlio & Blonigen 
6- Garret & Mitchell 
7- Kittel & Winner 
8-Capital Liberalization 
9- Kaufman & Sergura- Ubiergo 

  .156، ص 2008گمل و همكاران،  -10
  .2001گرت،  -11
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گـذاري مسـتقيم    ؛ براي مثال، ورود سـرمايه كنند وارد ميسازي مالي و تجاري  يي را به آزادانتقادها
زيسـتي،   هاي چندمليتي باعث تشديد نابرابري در توزيع درآمدها، مسـايل محـيط   خارجي و شركت

گذاران و نيازهاي كشور ميزبـان و پيامـدهاي فرهنگـي و سياسـي      عدم هماهنگي بين عاليق سرمايه
ذاري خواهد شد؛ براي مثال، به عقيـده اسـتيگليتز هنگـامي كـه كشـورهاي خـارجي وارد       گ سرمايه

خواهند صـنعت خـانگي   اي را كه ميكنند و اميد كسبهكشور شوند، غالباً رقباي داخلي را نابود مي
بساط توليدكنندگان نوشابه در سراسر جهـان بـا    ،سازند؛ براي مثالبه يأس مبدل مي ،كنندايجاد را 
توانند بـا محصـوالت بسـتني     كنندگان محلي بستني نمي د كوكاكوال برچيده شده است يا توليدورو

  .١رقابت كنند» يوني لور«
ايـن فرضـيه در   . شوداين نوع نگرش به تأثيرهاي جهاني شدن در قالب فرضيه جبراني مطرح مي

ينـاني اقتصـادي و   نااطم هـاي  پـردازد و بـر هزينـه    سياسـي مـي   واقع، به عوامل سمت تقاضـاي بـازار  
  . تمركز داردكند، نابرابري درآمدي و اجتماعي كه جهاني شدن ايجاد مي

الملل، در مورد تأثير جهاني شـدن بـر    با نگاه به تجارت بين) 1998(اين فرضيه توسط رودريك 
عنـوان   بـا وي در تحقيقـي  . رشد اندازه دولت براي نخستين بار مورد بررسي بيشـتري قـرار گرفـت   

هـاي   كشور عضو سازمان همكـاري  23براي » ؟تري دارند هاي بزرگ تصادهاي بازتر، دولتچرا اق«
هـاي مهـم   عنوان يكـي از شـاخص   اقتصادي و توسعه به بررسي رابطه بين درجه باز بودن تجارت به

وي يك الگوي سـاده رياضـي را بـراي ادعـاي خـود ارايـه        .پردازدجهاني شدن با اندازه دولت مي
  :الگو به صورت زير طراحي شده استدهد؛ اين  مي

تواند بر يك كشور داشته باشد و نقش دولت در كه يك اقتصاد باز ميهاييدر مورد تأثير تكانه
كنيم اقتصادي داريم كه دو كاالي عمومي و ها، فرض مي برطرف كردن پيامدهاي منفي اين تكانه

. شـود  نيـز توليـد مـي    Xي صـادراتي  همچنين مقدار ثابتي از كـاال . شودخصوصي در آن توليد مي
واحد در بخش خصوصي بـه   λ-1واحد در بخش عمومي و  λاقتصاد، نهاده نيروي كاري دارد كه 

معرف قيمت كاالهاي صادراتي برحسب قيمت كاالهاي وارداتي  كنيم فرض مي. روندكار مي
شـوند و كاالهـاي   در داخـل كشـور مصـرف نمـي    كاالهـاي صـادراتي   ). يعني رابطـه مبادلـه  (است 

طـوري   طور پيوسته در تعادل قـرار دارد، بـه   تجارت به. شوندوارداتي نيز در داخل كشور توليد نمي
كنيم كاالهاي وارداتي، كاالهـاي  اكنون فرض مي. دهد، واردات انجام ميxكه كشور مقدار

                                                                                                                   
  .95، ص 1382، (Stiglitz)استيگليتز  -1
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تـابع توليـد كـاالي    . شـوند وري توليد بخش خصوصـي مـي   زايش بهرهاي هستند كه باعث اف واسطه
  :شودخصوصي، تابعي خطي از نيروي كار است كه به صورت زير نوشته مي

( ,1 ) (1 )f x x       
)تابع توليد كاالي عمومي برابر با  )h  كه ،/ 0h   و/ / 0h  كنندگان  از نظر مصرف. است

  .كاالهاي عمومي و خصوصي جانشين كامل يكديگر هستند
دولت در تعيين بهينه اندازه بخش عمومي با توجه به تغييرات رابطه مبادله بـا مسـأله زيـر مواجـه     

  :است

)1(  MAX   ( ) [ ( ( ) (1 ))],V E u h x      

(.)u   كـه  بـوده  برابر با تابع مطلوبيت يك خانواده نمونـه/ (.) 0u  و// (.) 0u   اسـت .  داراي
دهنده انتظارات است، حال با بـه كـار بـردن قضـيه      نشان و  2و واريانس  mتوزيع با ميانگين 

 : برابر است با V(λ)توان نشان داد كه  ، مي)( 1و گرفتن انتظارات mبسط دوم تيلور حول 

)2( / / 2 2 21
( ) ( ( ) (1 ) ( ( ) ( (1 ))(1 ) .

2m mV u h x u h x x                

  . با توجه به رابطه باال انتظار داريم كه با تغيير رابطه مبادله، مطلوبيت انتظاري كاهش يابد 
R x        معياري است كه با آن مقدار ريسك خـارجي را كـه يـك كشـور در معـرض آن قـرار

  .دهيم گيرد، با آن نشان مي مي
  :شرط مرتبه اول برابر است با 

)3( 
 

/ / // 2 2 / // 21 1
[ (.) (.)(1 ) ][ ( ) ] (.) 0.

2 2mu u R h x u R        

)4(           
// 2

/

/ /// 2 2

1
(.)

2( )
1

(.) (.)(1 )
2

m

u R
h x

u u R
 


 

 
 

///يعنـي  (، عبـارت اول مثبـت اسـت    )شرط كـافي ( 3در معادله  (0) 0u  (   دهـد كـه نشـان مـي، 
اسـتنباط مسـتقيمي كـه از معادلـه     . دهـد  مـي  بـروز خانواده مالحظه و احتيـاطي را در مصـرف خـود    

 λ، باعث افـزايش بيشـتري در   )R>0(توان گرفت اين است كه در معرض ريسك بيشتر، يعني  مي
0ARرا در نظـر بگيـريم، يكـي بـا      Bو  Aخواهد شد؛ براي مثال، اگر دو اقتصاد      و ديگـري بـا

                                                                                                                   
1- Expectation 
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0BR      شـرط   ،1شـكل شـماره   كه البته تمام خصوصيات ديگر دو كشور برابر باشد، بـا توجـه بـه
/برابر با  Aمرتبه اول براي كشور  ( )A mh x   و براي اقتصادB  برابر با/ ( )b mh x   ،است

//زيرا  (.) 0h   است، بنابراين، خواهيم داشتA B .  
  

  1 شكل
  

  
  
  
  
  

هـاي   هـاي ديگـر اقتصـاد از جملـه بخـش      هـاي دولتـي نسـبت بـه بخـش      با توجه به اينكه بخـش 
تر هستند، كشوري كه از نظر  كنند، امنهايي كه كاالهاي قابل تجارت عرضه مي خصوصي و بخش
و تعداد منابع در بخـش عمـومي   گيرد  هاي بيشتري قرار مي در معرض ريسك ،اقتصادي بازتر است
  .1رو، مخارج مصرفي دولت افزايش خواهد يافت اين بيشتر خواهد بود و از

توسـعه بـه دليـل سـاختار اداري و ظرفيتـي       حال رودريك معتقد است، در كشورهاي درهمچنين 
هـاي عمـومي،    هـاي خـارجي بـه سـمت اسـتخدام      آنها، مخارج دولـت، در جهـت كـاهش ريسـك    

گيرد، در حـالي كـه   هاي بالعوض صورت مي شغلي يا اختصاص يارانه به افراد و كمكهاي  برنامه
هـاي   هاي منظم تـأمين اجتمـاعي و برنامـه    يافته به دليل وجود سازمان در كشورهاي پيشرفته و توسعه
هاي رفاه و تأمين اجتماعي افزايش بيشتر و معنادارتري نسـبت بـه كـل     رفاه اجتماعي به موقع، برنامه

تـرين عامـل در    دولـت بـه ارايـه بيمـه اجتمـاعي را مهـم       الـزام بنابراين، . رج مصرفي دولت داردمخا
هـا بـا ايـن عمـل، سـهمي را در تعـديل و كـاهش         دولت عتقد است،م داند و افزايش اين مخارج مي
همچنين ريسك تجارت خارجي . گيرند عهده ميرشدن با تجارت جهاني ب هخطرات ناشي از مواج

در عوض تنوع بـااليي از  اما يي كه داراي تعداد محدودي كاالهاي صادراتي هستند، براي كشورها
اند، نسبت به كشورهاي كه تنوع بيشتري در اقالم صادراتي آنها وجـود   كاالهاي وارداتي را پذيرفته

هـاي حمـايتي    ها در اين كشورها از طريـق ايجـاد برنامـه    رو، دولت اين مراتب بيشتر است، از دارد، به
                                                                                                                   

  1013-1014، صص 1998رودريك،  -1

 

h 
h( ) 
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هـاي بيشـتري را    هاي اجتماعي در كاهش ريسـك خـارجي هزينـه    ختلف از بيكاران و ساير برنامهم
هـاي دولـت    رو، طي قرن بيستم كه پديده جهاني شدن شـدت گرفتـه، هزينـه    اين از .1شوندمتقبل مي

  .تر شده است افزايش يافته و اندازه دولت بزرگ
هـا جانشـين يكـديگر     بر اينكه بـازار و دولـت   اي را مبنيبا مطالعه خود عقيده ،رودريك در واقع

 واي مكمـل يكـديگر هسـتند     كند كه بازار و دولـت تـا انـدازه   وي بيان مي. هستند، به چالش كشيد
هـا   دولـت  ؛داند اندازه دولت را حاكي از فرضيه جبراني مي باز بودن تجارت ودرجه رابطه علي بين 
هـاي تجـاري، موجـب افـزايش انـدازه دولـت        هاي اجتمـاعي بـراي كـاهش ريسـك     با افزايش بيمه

همچنين وي نشان داد كه بيشتر اجزاي مخارج دولـت ماننـد مخـارج دفـاعي، بهداشـت،      . 2شوند مي
بعـد از  . انـد هـاي اقتصـادي افـزايش يافتـه     آموزش، امور فرهنگـي و اجتمـاعي و همچنـين حمايـت    

مطالعات زيادي در مورد تأثير جهاني شدن بر اندازه دولت و بررسي فرضيه او با توجه به رودريك 
كنيم و تنها در  نظر مي هاي گوناگون و كشورهاي مختلف، انجام شد كه از توضيح آنها صرف داده

  .آوريم مي را هاي آنها ، خالصه يافته1جدول شماره 
   

                                                                                                                   
  .رودريك، همان منبع -1
  .2004موالنا و همكاران،  -2
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  لترابطه بين جهاني شدن و اندازه دو - 1جدول 
 گيري نتيجه گيري دولت شاخص اندازه شاخص جهاني شدن نام محقق

رودريك 
)1998( 

باز بودن تجارت ـ 
 نوسانات رابطه مبادله

مخارج مصرفي دولت 
 GDPنسبت به 

 مثبت

برناور و 
)2000(آچييني 

باز بودن تجارت ـ تحرك 
 سرمايه

كل مخارج دولت، مخارج 
اجتماعي، بهداشتي، درآمد 

مخارج غيرجنگيمالياتي و 

باز بودن تجارت باعث افزايش 
مخارج كل و درآمد مالياتي 

شود، اما تأثيري بر رفاه  مي
تحرك سرمايه . اجتماعي ندارد

 .دهد تأثيري را نشان نمي

 )2001(گرت 
باز بودن تجارت ـ تحرك 

 سرمايه

مخارج مصرفي نسبت به 
GDP 

باز بودن تجارت مثبت ـ تحرك 
 تأثير سرمايه بي

بورگون 
)2001(  

گذاري مستقيم  سرمايه
گذاري  خارجي ـ سرمايه

پرتفوي خارجي ـ واردات 
از كشورهاي با دستمزد 
  پايين ـ باز بودن تجارت

كل مخارج دولت ـ مخارج 
مصرفي و مخارج اجتماعي 

 GDPبه 

  مثبت

بال و ويدا 
)2002(  

  باز بودن تجارت
مخارج رفاه عمومي و 

هاي بهداشتي نسبت  سرويس
 GDPبه 

  مثبت

آدسرا و 
بويكس 

)2002( 

باز بودن تجارت ـ شدت 
 صادرات

هاي جاري نسبت  دريافت
 GDPبه 

هاي  باعث افزايش دريافتي
در  GDPجاري نسبت به 

.شود كشورهاي دموكراتيك مي
كيتل و وينر 

)2005( 

ـ  باز بودن تجارت 
گذاري مستقيم خارجي سرمايه

كل مخارج دولت نسبت به 
GDP 

گذاري مستقيم خارجي  سرمايه
 تأثير بيـ باز بودن  منفي

گرن و ترسك 
)2005(  

باز بودن تجارت ـ 
  نوسانات رابطه مبادله

اي و  معيارهاي بودجه
  ايغيربودجه

  مثبت

 باز بودن تجارت )2005(الغدير 
كل مخارج دولت نسبت به 

GDP 
 مثبت

)2007(ليبراتي 
بودن تجارت ـ  باز 

 تحرك سرمايه
 مخارجكل 

آزادي سرمايه تأثير منفي بر 
مخارج دولت دارد، اما فرضيه 

شود جبراني رودريك تأييد نمي
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 1ادامه جدول 

  بودن تجارت باز  )2007(شلتون 
 كل مخارج دولت و اجزاي

  آن
  مثبت

بنراچ و پندي 
)2008(  

باز بودن تجارت ـ 
  نوسانات رابطه مبادله

  منفي GDPمخارج مصرفي به 

كواه و 
همكاران 

)2008(  
  مثبت  كل مخارج دولت  باز بودن تجارت

گمل و 
همكاران 

)2008(  

گذاري خارجي ـ  سرمايه
  باز بودن تجارت

كل مخارج دولت به 
GDP و اجزاي آن 

تأثيري بر كل مخارج ندارد، اما 
بر مخارج رفاه اجتماعي تأثير 

  .مثبت دارد
درهر و 

همكاران 
)2008(  

بودن تجارت ـ  باز
گذاري مستقيم  سرمايه

  خارجي
  تأثير بي  مخارج دولت و اجزاي آن

 مثبت ها و يارانه  كل مخارج باز بودن تجارت )2008(موارو 

اپيفاني و 
)2008(گانسيا 

 كل مخارج دولت باز بودن تجارت

جهاني شدن باعث بزرگ شدن 
دولت و عدم كارايي آن 

 .شود مي

دادگر و نظري 
)1387(  

كل مخارج دولت به   باز بودن تجارت
GDP 

  مثبت

  .هاي تحقيق يافته: مأخذ
  
  ارايه الگو، برازش، تفسير نتايج -4

الگوي طراحي شده براي برآورد و تجزيه و تحليل داليل رشد اندازه دولت به روش سـري زمـاني   
شاخص مناسب اندازه دولت سهم كل مخارج عمومي بـه توليـد   . است 1339-1386در دوره زماني

همچنين براي بررسي بيشتر، به رابطه بـين جهـاني شـدن و    . ناخالص داخلي در نظر گرفته شده است
ج مصرفي و مخـارج رفـاه و تـأمين اجتمـاعي بـه توليـد ناخـالص داخلـي نيـز پرداختـه           نسبت مخار

در ابتدا به بررسي مانايي يا نامانايي متغيرها با توجه به آزمون ديكي فولر و همچنـين بـراي   . شود مي
وسيله آزمـون زيـوت انـدريوز كـه وجـود شكسـت سـاختاري را در متغيرهـا در نظـر           تأييد بيشتر به
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درقسمت بعد براي بررسي وجود رابطه بلندمـدت در بـين متغيرهـاي الگـو از     . پردازيم ميگيرد،  مي
شود و در نهايت، بـرآورد ضـرايب   استفاده مي )2001( 2پسران و همكاران 1جمعي كرانه آزمون هم

 ،دسـت آمـده   همراه با بررسي و تحليـل نتـايج بـه    ARDLبلندمدت و الگوي اصالح خطا با روش 
  .شودارايه مي

  
  وجود رابطه بلندمدت بين متغيرهاي الگو  -5

گرايـي از   هـاي هـم   بررسي رابطه بلندمدت و تعـادلي بـين متغيرهـاي اقتصـادي بـا اسـتفاده از روش      
تـرين ابـزار بـراي     مناسـب . شـود هاي اقتصادسنجي استفاده ميدر الگواز آن هايي است كه  موضوع

  .، است)2001(كرانه پسران و همكاران  جمعي رسيدن به اين هدف استفاده از روش آزمون هم
داري سطوح، بـا وقفـه متغيرهـاي     براي آزمون معنا) Fآماره (روش آزمون كرانه برپايه آزمون والد 

نظـر از آنكـه رگرسـورهاي     صرف UECM(3(تحت بررسي در يك الگوي اصالح خطاي نامقيد 
براي رابطه ) UECM(الگوي اصالح خطاي نامقيد . شود باشند، استفاده مي I)1(يا  I)0(مورد نظر 

  :شود بين باز بودن اقتصاد و اندازه دولت به صورت زير نوشته مي
  
)5(  

  

lnكــــه در آن، sze ،lnopen ،ln percap ،lncpi  وln pop  وlnoin  بــــه
بودن تجارت، درآمد سرانه، شـاخص   هاي اندازه دولت، درجه باز ترتيب تفاضل مرتبه اول لگاريتم

مجازي شامل دوره انقالب، جنگ و ، متغيرهاي Z. كننده و جمعيت كل كشور است قيمت مصرف
طـول وقفـه بهينـه بـوده كـه براسـاس معيارهـاي آكاييـك و          pجزء اخـتالل و   tu.تكانه نفتي است

  .شوارتز بيزين قابل تعيين است
  

                                                                                                                   
1- Bounds Testing  
2- Pesaran et al  
3- Unrestricted Error Correction Model (UECM) 
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  :دهيم آزمون فرضيه زير را انجام مي 1پس از برآورد الگوي 

0 1 2 3 4 5

1 1 2 3 4 5

: 0

: 0

H b b b b b

H b b b b b

    
     

  

، مقادير بحراني مورد نياز بـراي انجـام چنـين آزمـوني را بـه صـورت       )2001(همكاران پسران و 
محاسباتي از مقدار كرانه بااليي بيشـتر باشـد،    Fهرگاه مقدار . اندارايه داده 1كرانه باال و پايين و باال

 Fاگـر مقـدار   . جمعـي وجـود دارد   توان نتيجه گرفت كه بين متغيرها رابطـه هـم  در اين صورت مي
جمعي قابل استنباط اسـت و در صـورتي    محاسباتي زير مقدار كرانه پايين قرار گيرد، نبود رابطه هم

  .اي استخراج كردتوان هيچ نتيجه محاسباتي بين دو كرانه باشد، در چنين حالتي، نمي Fكه مقدار 
گرفته شده  سه الگو با متغيرهاي توضيحي مشابه و متغيرهاي وابسته مختلف در نظر ،در اين مقاله

الگوي اول به بررسي تـأثير متغيرهـاي توضـيحي و جهـاني شـدن بـر انـدازه دولـت از حيـث          . است
 ،براي بررسي بيشتر و با توجه به نظريات رودريـك . پردازد مخارج كل به توليد ناخالص داخلي مي

الگوي دوم به بررسي رابطه بين جهاني شـدن اقتصـاد و سـهم مخـارج مصـرفي بـه توليـد ناخـالص         
داخلي و الگوي سوم به بررسي رابطه بين جهاني شدن اقتصاد و سهم مخارج رفاه و تأمين اجتماعي 

  .پردازند به توليد ناخالص داخلي مي
  
  نتايج تجربي -6

جمعي، الزم است  هاي هم ه مطالعات براساس روشويژ پيش از هرگونه تحليل اقتصادسنجي، به
روش متعارف بررسي رفتار مانايي يا نامانايي متغيرها، استفاده از . ها بررسي شودمانايي داده

است، اما آزمون ) 1981، 1979( 2يافته هاي ريشه واحد ديكي ـ فولر و ديكي ـ فولر تعميم آزمون
ADF رو،  اين از. سمت عدم رد ريشه واحد تورش دارد بوده و به 3توان يك آزمون ضعيف و كم

از آزمون زيوت ـ اندريوز كه وجود  ADFبراي بررسي بيشتر عالوه بر آزمون  ،در اين مطالعه
  .كنيمكند، استفاده مي شكست ساختاري را در آزمون خود لحاظ مي

                                                                                                                   
1- Lower and Upper Bound 
2- Augmented Dickey- Fuller Test 
3- Low Power 
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  يافته آزمون ديكي ـ فولر تعميم - 6-1
در جـدول   )ADF(يافتـه   متغيرها با توجه به آزمون ديكي ـ فولر تعمـيم  نتايج تشخيص مانايي يا نامانايي 

دهد كه متغيرهاي اندازه دولت، باز بـودن تجـارت، درآمـد سـرانه،     نتايج نشان مي. ، آمده است2شماره 
كننده و درآمـد نفتـي در سـطح مانـا نيسـتند و بـا        مخارج رفاه و تأمين اجتماعي، شاخص قيمت مصرف

اما متغير لگاريتم جمعيت با  هستند، I(1)ها  بنابراين، تمام اين متغير. ي مانا خواهند شدگير تفاضل بار يك
تواند به سبب اعالم رسمي هر ده سال يك بـار  علت اين مسأله مي. گيري مانا نخواهد شد تفاضل بار يك

اي بررسي بيشتر بنابراين، بر. باشد كه بر روند و عرض از مبدأ تأثيرگذار استجمعيت توسط مركز آمار 
  .الزم است از آزمون زيوت اندريوز براي بررسي شكست ساختاري استفاده شود

  
  يافته فولر تعميم -نتايج آزمون ديكي - 2جدول 

  بدون روند و با عرض از مبدأ  با روند و عرض از مبدأ  بدون روند و عرض از مبدأ

 نام متغير
مقدار آماره 
تفاضل مرتبه 

  اول

مقدار آماره 
  سطحدر 

مقدار آماره 
تفاضل مرتبه 

  اول

مقدار آماره 
  در سطح

مقدار آماره 
تفاضل مرتبه 

  اول

مقدار آماره 
  در سطح

34/2-  60/0-  36/4-  81/2-  93/2-  32/2-  Lngsize 

92/4-  69/0-  95/4-  66/1-  86/4-  59/1-  Lncsize 

59/8-  95/0  05/7-  79/1-  64/8-  90/2-  lnws 

4/5-  07/0-  41/5-  19/3-  44/5-  09/1-  Lnopen 

80/5-  41/0-  72/5-  91/2-  73/5-  51/1-  Lnopns 

43/3-  23/1-  60/3-  24/2-  62/3-  13/2-  Lnpercap 

49/2-  28/0-  13/4-  79/2-  69/2-  94/0  Lncpi 

45/0-  45/1  86/1-  37/2-  59/1-  29/1-  Lnpop 

17/6-  84/0  37/6-  92/1-  24/6-  28/2-  Lnoin 

با روند و عرض  -، ب -95/2بدون روند و با عرض از مبدأ  -الف: درصد 5ها در سطح  آزمون مقادير بحراني: توضيح
  .-95/1بدون روند و عرض از مبدأ  -و ج -55/3از مبدأ 
  .هاي تحقيق يافته: مأخذ
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  زيوت اندريوز: نتايج آزمون ريشه واحد - 6-2
 at̂انجام و با توجه به كمترين مقـادير آمـاري    Gaussافزار  با استفاده از نرم آزمون زيوت اندريوز

دسـت آمـده در    نتـايج بـه  . 1در هر الگو، الگوي مناسب همراه به شكست ساختاري آن انتخاب شـد 
از حيـث كـل و   (دهـد كـه متغيرهـاي انـدازه دولـت       نتـايج نشـان مـي   . ، آمده اسـت 3جدول شماره 

، باز بودن تجارت، درآمد سرانه و شاخص  GDPاجتماعي به و سهم مخارج رفاه و تأمين ) مصرفي
 -دسـت آمـده در آزمـون زيـوت     نتايج به. كننده نامانا هستند و متغير جمعيت ماناست قيمت مصرف

اندريوز در مورد متغير جمعيت مغاير با آزمـون ديكـي فـولر بـوده كـه ايـن امـر بـه دليـل شكسـت           
و باعث شده است آزمون ديكي فولر به سمت عدم رد ساختاري است كه در اين متغير وجود دارد 

  . فرضيه ريشه واحد تورش داشته باشد
  

فاده در تاريخ شكست ساختاري و انتخاب مدل برگزيده براي تمام متغيرهاي مورد است - 3جدول 
  اندريوز الگو براساس آزمون زيوت

  سال شكست  آماري τكمترين   نام متغير
  GDP )lngsize(  579/3-  1360لگاريتم كل مخارج دولت به 

  GDP )lncsize(  418/3-  1359لگاريتم مخارج مصرفي به 
  GDP )lnwsize(  747/5-  1354لگاريتم مخارج رفاهي و تأمين اجتماعي به 

  lnopens(  527/4-  1359(لگاريتم باز بودن تجارت
  lnpercap(  926/3-  1361(لگاريتم درآمد سرانه 

  lncpi(  867/3-  1368(كننده  مصرفلگاريتم شاخص قيمت 
  lnpop(  603/5-  1370(لگاريتم جمعيت 

  lnoin(  060/4-  1360(لگاريتم درآمد نفت 
 :توضيحات

  .آماري متعلق به كدام مدل بوده، انتخاب شده است taشماره مدل برگزيده براساس اينكه كمترين  -1

 . است -80/4و  -34/5درصد به ترتيب  5و  1براي سطوح   Aمقادير بحران براي الگوي -2

  .است -08/5و  -57/5درصد به ترتيب  5و 1براي سطوح  Cمقادير بحراني براي الگوي  -3
  .هاي تحقيق يافته: مأخذ

  
                                                                                                                   

جمعي و شكست ساختاري  هم«) 1388(براي مطالعه بيشتر در مورد آزمون زيوت اندريوز به كتاب صمدي، پهلوان  -1
  .، مراجعه شود»در اقتصاد
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بـراي انـدازه   . هـاي مـورد انتظـار اسـت     دست آمده متناظر با زمان هاي شكست ساختاري به زمان
شـروع جنـگ تحميلـي     1360و1359بودن تجارت و درآمد نفتي سـال   دولت و درآمد سرانه و باز

براي شاخص قيمـت  . دهنده آثار تخريبي سنگين جنگ تحميلي در اقتصاد ايران است بوده كه نشان
اعالم رسمي جمعيت، توسـط   1370سال . همراه با برنامه اول توسعه است 1368كننده سال  مصرف

  . عرض از مبدأ اتفاق افتاده است اين سال تغيير در روند ورسد در  مركز آمار بود كه به نظر مي

  نتايج رابطه بلندمدت ميان متغيرهاي الگو - 6-3
بعد از انتخاب وقفه بهينه براي هر يك از الگوهاي مختلف نتايج رابطه بلندمدت در جـدول شـماره   

  .، آمده است4
  نتايج روابط بلندمدت - 4جدول 

Lnwels
1 

)1,0,0,0,0,0(  

Lncsize
2 

)2,2,2,0 ,0,0( 

Lngsize 
2 

)2,1,2,0,0,0(  

  
  مرتبه وقفه

39/0-  
)8/0-(  

1/0-  
)74/0-(  

1/0  
)66/0(  Lnopen 

38/1  
)61/0-*(  

78/0  
)47/8* (  

65/0  
)89/3** (  lnpercap 

37/0  
)72/2**(  

01/0  
)29/0(  

04/0  
)04/1(  Lncpi 

38/2  
)43/2**(  

14/0  
)23/0(  

01/1-  
)19/5-*(  Lnpop 

36/0  
)97/1***(  

19/0  
)5/4*(  

21/0  
)20/4*(  Lnoin 

24/52-  
)78/2-(  

28/4  
)44/0(  

85/17  
)18/5* (  INT 

----  24/0  
)90/3**(  

16/0-  
)78/2*(  DUR 

36/0  
)02/1**(  ----  -----  REV 

22/1  
)38/2*(  

2/0-  
)75/1-***(  

12/0  
)91/0(  DOIL 

 5معنـاداري در سـطح   **  ،درصـد  1معنـاداري در سـطح   *  -2 .هستند tاعداد داخل پرانتز مقادير  -1 :توضيحات
  .درصد 10در سطح معناداري *** درصد و 
  .هاي تحقيق مأخذ يافته
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اي بين باز بودن تجارت و اندازه دولـت از حيـث   نتايج حاكي از آن است كه در بلندمدت رابطه
مخـارج رفـاهي رابطـه    همچنـين بـاز بـودن تجـارت و     . مخارج كل و مخارج مصرفي وجـود نـدارد  

. داري با يكديگر ندارند و جمعيـت تـأثير بسـيار زيـادي در افـزايش ايـن مخـارج داشـته اسـت          معنا
 78/0و 65/0همچنين ضريب لگاريتم درآمد سرانه براي اندازه دولت با توجه به معيارهاي مختلـف  

همچنـين جمعيـت تـأثير     .دهنده تأثير مثبت درآمد سرانه بر اندازه دولت است بوده كه نشان 38/1و 
وكزيـرگ  و و آلسـينا  ) 1976( منفي بر اندازه دولت از حيث مخارج كل دارد كـه بـا مطالعـه كلـي    

بر اينكه با فرض هزينه نهايي ثابت براي كاالهـا و خـدمات عمـومي، جمعيـت بيشـتر       ، مبني)1998(
  .بوده، سازگار است GDPمستلزم مخارج عمومي كمتري نسبت به 

  برآورد الگوي اصالح خطانتايج  - 6-4
 7و  6، 5شـماره  هـاي   نتايج برآورد الگوي اصالح خطا بـراي هـر سـه الگـوي مختلـف در جـدول      

  .آورده شده است

تأثير باز بودن اقتصاد بر مخارج كل به (نتايج برآورد الگوي اصالح خطا ـ الگوي اول  - 5جدول 
 )توليد ناخالص داخلي

  نام متغير  ضريب  انحراف معيار]احتمال[ tآماره 
**199/2] 034/0[118/0  260/0  DLNGSIZE1  
**569/2 ]015/0 [  129/0  332/0  DLNOPEN 

531/0- ]598/0 [  271/0  144/0-  DLNPERCAP 
**045/2]049/0[249/0  511/0  DLNPERCAP1 

072/1] 291/0 [  037/0  040/0  DLNCPI 
*744/4- ]000/0 [  182/0  865/0-  DLNPOP 

*917/4 ]000/0[036/0  180/0  DLNOIN 
*217/4 ]000/0 [  61/3  25/15  DINT 
*654/2- ]012/0[054/0  144/0-  DDUR  

945/0 ]352/0[110/0  104/0  DDOIL 
*876/6- ]000/0[124/0854/0-  ECM(-1)  

  .درصد 10در سطح معناداري *** درصد و  5معناداري در سطح **  ،درصد 1معناداري در سطح *   
  .هاي تحقيق يافته: مأخذ 

مدت جهـاني شـدن تـأثير معنـاداري بـر انـدازه        دهد كه دركوتاه، نشان مي5نتايج جدول شماره 
همچنـين درآمـدهاي   . دولت ندارد و درآمد سرانه نيز با يك وقفه، تأثير مثبتي بر اندازه دولت دارد
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تند و تـورم نيـز در   دهنـدگي افـزايش انـدازه دولـت هسـ      حاصل از صادرات نفت بيشـترين توضـيح  
 -85/0برابـر   ECMt-1همچنـين ضـريب بـرآورد شـده     . مدت تأثيري بر اندازه دولت ندارد كوتاه

دهد كه هر دوره انحـراف از مسـير بلندمـدت در هـر     است و چون اين ضريب بامعنا بوده، نشان مي
  . درصد از آن تعديل خواهد شد 85دوره حدود 

  
تأثير باز بودن اقتصاد بر مخارج مصرفي (اصالح خطا ـ الگوي دوم نتايج برآورد الگوي  - 6جدول 

 )به توليد ناخاص داخلي

  نام متغير  ضريب  انحراف معيار ]احتمال[ tآماره 
*705/3] 001/0[ 158/0  586/0  DLNCSIZE1 

*837/2 ]008/0 [  107/0  305/0  DLNOPEN 

*932/2 ]006/0[ 111/0  325/0  DLNOPEN1  
526/1- ]136/0 [  236/0  360/0-  DLNPERCAP 

*423/3 ]002/0[  225/0  771/0  DLNPERCAP1 

296/0 ]769/0 [  030/0  008/0  DLNCPI 

229/0]820/0 [  521/0  119/0  DLNPOP 

*191/5 ]000/0[ 031/0  163/0  DLNOIN 

449/0 ]656/0[ 004/8  594/3  DINT 

*333/3- ]002/0 [  061/0  204/0-  DDUR  
***912/1 ]065/0[ 088/0 168/0  DDOIL 

*406/8- ]000/0[ 098/0 825/0-  Ecm(-1) 

  .درصد 10در سطح معناداري *** درصد و  5معناداري در سطح **  ،درصد 1معناداري در سطح *   
  .هاي تحقيق يافته: مأخذ

  

مدت درجه باز بودن تجارت بر سهم مخارج مصرفي به توليد ناخالص داخلـي مثبـت    تأثير كوتاه
بر اينكه مخارج مصرفي دولـت   توان با توجه به نظريه رودريك مبنياست و اين نتيجه را مي و بامعنا

درآمد سرانه با يـك  . در جهت كاهش پيامدهاي منفي جهاني شدن افزايش يافته است، توجيه كرد
 مدت تـأثيري  تورم و جمعيت در كوتاه. دهدداري بر اندازه دولت، نشان مي وقفه، تأثير مثبت و معنا

دهند، اما درآمد نفتي نيز باعث افزايش ايـن نـوع   بر اندازه دولت از حيث مخارج مصرفي نشان نمي
و در  -82/0همچنين به دليل آنكه مقـدار ضـريب اصـالح خطـا     . مدت شده است مخارج در كوتاه
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توان نتيجه گرفت كه در صورت خارج شدن از مقدار تعادلي در  درصد معنادار است، مي 99سطح 
  .شوددرصد از اين خطا اصالح مي 82وره هر د

  
تأثير باز بودن اقتصاد بر مخارج رفاهي (نتايج برآورد الگوي اصالح خطا ـ الگوي سوم  - 7جدول 

  )به توليد ناخالص داخلي
  نام متغير  ضريب  انحراف معيار ]احتمال[ tآماره 

797/0-]430/0 [  275/0  219/0-  DLNOPEN 

636/0- ]528/0[ 330/0  210/0-  DLNPERCAP 

**420/2- ]020/0 [  085/0  207/0-  DLNCPI 

**142/2 ]039/0[ 613/0  314/1  DLNPOP 

**048/2 ]048/0[ 099/0  204/0  DLNOIN 

*577/3- ]001/0[  109/26  408/93-  DINT 

997/0 ]325/0[ 203/0 202/0  DREV  
*879/2 ]007/0[ 234/0 674/0  DDOIL 

*402/4]000/0[ 125/0 552/0-  Ecm(-1)  
  .درصد 10در سطح معناداري *** درصد و  5معناداري در سطح **  ،درصد 1معناداري در سطح *     

  .هاي تحقيق يافته: مأخذ
  

داري بر  مدت نيز درجه باز بودن تجارت تأثير معنا دهد كه دركوتاه، نشان مي7نتايج جدول شماره 
در واقع، اين موضوع با توجه به اعتقاد . ندارد GDPنسبت مخارج رفاهي و تأمين اجتماعي به 

توسعه و غيرپيشرفته به دليل ساختار اداري كشورشان  حال بر اينكه در كشورهاي در رودريك مبني
هاي رفاهي و تأمين اجتماعي اين نوع مخارج در  ريزي مناسب در ساختار سازمان و عدم برنامه

دهند، صادق است و كشور ايران ايي نشان نميالمللي حساسيت بسز هاي بين جهت كاهش تكانه
جزء اين دسته از كشورها است، اما با توجه به اتكاي ايران به درآمدهاي حاصل از فروش نفت، 

همچنين ضريب الگوي اصالح خطا . داري دارد نوسانات درآمد نفتي با اين نوع مخارج رابطه معنا
رج شدن از مقدار تعادلي در هر دوره به اندازه بوده و اين بدين معنا است كه در صورت خا -72/0
  .شوددرصد از مقدار خطا اصالح مي 72
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نسبت مجموع صادرات غيرنفتي و واردات به توليد ناخالص داخلي (آلترناتيو  - 6-5
  )شدن اقتصادعنوان شاخص جهاني غيرنفتي به

تجارت در توليد ناخـالص   هاي مرسوم براي تعيين درجه باز بودن تجارت معيار سهم از جمله روش
تـر باشـد،    داخلي است كه در اين حالت، هرچـه سـهم تجـارت در توليـد ناخـالص داخلـي بـزرگ       

كننده باز بودن بيشتر است، اما با توجه به اينكه بخش عظيمـي از صـادرات ايـران را نفـت خـام       بيان
ي رو، بـرا  ازايـن  هاي باز تجاري بـر صـادرات آن چنـدان تـأثيري نـدارد،      دهد و سياست تشكيل مي

عنـوان   نفتـي را بـه  اردات به توليد ناخـالص داخلـي غير  نفتي و وبررسي بيشتر، مجموع صادرات غير
گيريم و تأثير اين متغير را همراه با ديگـر   شاخص جهاني شدن و درجه باز بودن تجارت در نظر مي

  .كنيمديگر بررسي مي بار يكمتغيرهاي الگو بر اندازه دولت 
جمـع بـودن آنهـا، بـراي      جمعي در مورد متغيرهاي تحت بررسـي و تأييـد هـم    هم پس از آزمون

 1پسـران و شـين   ARDLسـازي  مـدت رويكـرد مـدل    هـاي كوتـاه   تخمين اثرات سطحي و پويـايي 
بعد از انتخاب وقفه بهينه براي هر يك از الگوهـاي مختلـف   . دهيمرا مورد استفاده قرار مي) 1999(

  .، آمده است8ول شماره نتايج رابطه بلندمدت در جد
مجموع صادرات (دهد مانند حالت قبل، درجه باز بودن تجارت ، نشان مي8نتايج جدول شماره 

داري با اندازه دولـت در بلندمـدت از حيـث     رابطه معنا) غيرنفتي و واردات به توليد ناخالص داخلي
داري با انـدازه   مثبت و معنادرآمد سرانه نيز در بلندمدت رابطه . مخارج كل و مخارج مصرفي ندارد

همچنين در مورد . دهنده افزايش اندازه دولت هستند دولت دارد و درآمدهاي نفتي بيشترين توضيح
داري بـا   توان گفت كه تنها جمعيت و درآمدهاي نفتي رابطه معنـا تأمين اجتماعي مي مخارج رفاه و

. داري با يكديگر ندارنـد  ي تأثير معنااين نوع مخارج دارند و درجه باز بودن تجارت و مخارج رفاه
 دررسد با حذف صادرات غيرنفتي در شاخص درجه باز بودن تجـارت، تـأثيري    بنابراين، به نظر مي
  .وجود نيامده است رابطه بين متغيرها به

  
   

                                                                                                                   
1- Pesaran and Shin 
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  نتايج روابط بلندمدت - 8جدول 
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 .درصد 5در سطح معناداري ** درصد و  1معناداري در سطح *   - 2. هستند tاعداد داخل پرانتز مقادير   - 1 :توضيحات  

  .هاي تحقيق يافته: مأخذ   
  

  گيري  نتيجه -7
اين مقاله به بررسي تأثير جهاني شدن اقتصاد و ديگر متغيرهاي اقتصادي و جمعيتي مانند درآمد سـرانه  

در ايـن  . پـردازد  و جمعيت كل كشور بر اندازه دولت مي) كننده مصرفشاخص قيمت (حقيقي، تورم 
الگـوي اول  . تحقيق سه الگو با متغيرهاي توضيحي مشابه و متغيرهاي وابسته مختلف در نظر گرفته شد

به بررسي تأثير متغيرهاي توضيحي و جهاني شـدن بـر انـدازه دولـت از حيـث مخـارج كـل بـه توليـد          
رودريـك،   همچنين در قسمت بعد براي بررسي بيشتر و بـا توجـه بـه آراي   . پردازد ناخالص داخلي مي

الگوي دوم به بررسي رابطه بين جهاني شدن اقتصاد و سهم مخارج مصرفي به توليد ناخالص داخلـي و  
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الگوي سوم به رابطه بين جهاني شدن و سهم مخارج رفاه و تأمين اجتماعي به توليـد ناخـالص داخلـي    
ون كرانـه پسـران و   در اين تحقيق براي رابطـه بلندمـدت بـين متغيرهـاي الگـو از آزمـ      . اختصاص دارد

مـدت و ضـريب تصـحيح خطـا از الگـوي       و براي تعيين ضرايب بلندمـدت و كوتـاه   )2001(همكاران 
يافتـه   گيري از آزمون ديكي ـ فولر تعمـيم   با بهره. هاي توزيعي استفاده شده است خودرگرسيون با وقفه

كـه آزمـون ريشـه واحـد را بـا لحـاظ        GAUSS.6افـزار   وت ـ اندريوز با اسـتفاده از نـرم   و آزمون زي
  .كند، مانايي متغيرها مورد بررسي قرار گرفت شكست ساختاري بررسي مي

در هر سه الگو نشـان از وجـود رابطـه بلندمـدت      ،)2001(نتايج آزمون كرانه پسران و همكاران 
در  ARDLنتــايج حاصــل از بــرآورد ضــرايب بلندمــدت از روش . دارد ،بــين متغيرهــاي يادشــده

الگوي اول حاكي از آن است كه جهاني شدن در بلندمـدت تـأثيري را بـر انـدازه دولـت از حيـث       
درآمد سرانه تأثيري مثبت و بامعنايي بر اندازه دولت دارد و قانون واگنر . دهدمخارج كل نشان نمي

، )1998(و آلسينا و وكزيـرگ  ) 1978(با توجه به نظريه كلي . گيردار ميدر ايران نيز مورد تأييد قر
. دهـد اي منفي با اندازه دولت دارد، اما تورم تأثير مثبتي را بر اندازه دولت نشـان نمـي   جمعيت رابطه

منظـور مقابلـه بـا     همچنين در بررسي عملكرد دولت براي ايجاد مخارج رفـاه و تـأمين اجتمـاعي بـه    
اي بين مخارج رفاه و تـأمين اجتمـاعي و   اصل از جهاني شدن، نتايج نشان داد كه رابطههاي ح تكانه

درجه باز بودن تجارت وجود ندارد و تنها جمعيت و درآمدهاي نفتي نقش بسزايي در تغييرات اين 
اند؛ بنابراين، بـا توجـه بـه سـاختار تجـاري ايـران و نوسـانات حاصـل از آن و         نوع مخارج ايفا كرده

صوص نوسانات قيمت نفت و ايجـاد شـوك رابطـه مبادلـه، مخـارج دولـت در جهـت كـاهش         خ به
اسـت، امـا مخـارج     هاي جهاني شدن از حيث مخارج رفاهي و تـأمين اجتمـاعي عمـل نكـرده     تكانه

هـاي   مصرفي دولت افزايش يافته كه اين مسأله به احتمال در قالب اختصاص يارانه به افراد، حمايت
هاي بالعـوض اسـت، امـا ايـن      هاي انتقالي و كمك مختلف اقتصادي، پرداخت هاي قيمتي از بخش

موضوع را نيز بايد در نظر گرفت كه در اقتصـاد ايـران وجـود درآمـدهاي ارزي حاصـل از صـدور       
  .نفت نقش بسزايي در رشد اندازه دولت از حيث مخارج مصرفي ايفا كرده است

رنفتي و واردات به توليـد ناخـالص داخلـي    همچنين نتايج حاصل از بررسي مجموع صادرات غي
ضرايب ايجاد نكرده و نتايج  بينعنوان شاخصي از جهاني شدن اقتصاد، تغييري در رابطه  غيرنفتي به

  . است 1مانند حالت قبل

                                                                                                                   
نظر   تجارت در عنوان شاخص درجه باز بودن حالتي كه مجموع كل صادرات و واردات به توليد ناخالص داخلي به -1

 .گرفته شده است



 105   بررسي رابطه ميان باز بودن اقتصاد و اندازه دولت

 

  منابع 
  فارسي -الف

هاي اجتماعي،  ، نقش دولت در جهان معاصر، در دولت، فساد و فرصت)1382(استگليتز، ژوزف 
  .ين راغفر،  انتشارات نقش و نگار، چاپ اولترجمة حس
، نقش دولت در جهان در حال تحول، ترجمة حميدرضا برادران شركا و )1378(بانك جهاني 

  .هاي بازرگانيديگران، مؤسسه مطالعات و پژوهش
  .هاي مختلف هاي ملي ايران و ترازنامه، سال بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، حساب

، انتشارات 2اقتصاد بخش عمومي : هاها و ناكامي، بازار ـ دولت، كاميايي)1380(توكلي، احمد 
  .دانشگاه تهران، چاپ اول

جمعي و شكست ساختاري در اقتصاد، دانشگاه  ، هم)1388(صمدي، علي حسين و مصيب پهلواني 
  .سيستان و بلوچستان، چاپ اول

، طراحي الگويي جهت تجزيه و تحليل اندازه دولت به )1386(اهللا نظري  و روح يداهللادادگر، 
  .صورت استاني در اقتصاد ايران، اقتصاد و جامعه، سال سوم، شماره دوازدهم

، متغيرهاي جمعيتي، اندازه دولت و رشد اقتصادي در )1382(  حكمتسوري، علي و رضا كيهاني
  .10و  9شماره  ي اقتصادي،ها ايران، فصلنامه پژوهش

ها و توسعه، روندها، علت ليندائر، ديويد و آن ولنچيك، مخارج دولتي در كشورهاي درحال
  .9اهللا قائمي و رضوان گرامي، مجله برنامه و بودجه، شماره  پيامدها، ترجمة ذبيح

هاي جاري دولت در ، عوامل مؤثر بر هزينه)1378(فر، يوسف و احمد جعفري صميمي محنت
  .1، مجله مدرس، شماره»يك تحليل تجربي«هاي كشور  استان
، )1338-1383(هاي جاري دولت در ايران  ، عوامل مؤثر بر هزينه)1383(فر، يوسف  محنت

  .پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي، سال چهارم، شماره پانزدهم
 هران، چاپجمعي در اقتصادسنجي، انتشارات غزال، ت ، ريشه واحد و هم)1378(نوفرستي، محمد 

  .اول
  

  انگليسي - ب
Alesina, A. and R. Wacziarg (1997), Openness, Country Size and 

Government", Journal of Publice Economics, Vol. 69.  
Alqudair, K (2005), The Causal Relationship between Trade Openness and 

Government Size: Evidence from Saudi Arabia, [Online] 



 48سيزدهم شماره سال  )رويكرد اسالمي ـ ايراني( اقتصاديفصلنامه پژوهشنامه    106

 

.<http.//www.ecomod.net/conferences/middle_east_2005.html>[June 10 
2008]. Working Paper. 

Adsera, A. and C. Boix (2002), Trade, Democracy, and the size of the 
publice sector: the Political Underpinnings of Openness, International 
Organization, Vol. 56. 

Abizadeh. S, and M. Yousfi (1988), Growth of Government Expenditure in 
Canada, Public Finace Quarterly, January. 

Burgoon, B (2001), Globalization and Welfare Compensation, International 
Organization, Vol. 55, No. 3. 

Burney, N. A. and N. Al- Mussallam (1999), Wagner’s Law and Publice 
Expenditure Growht in Kuwait, Organization of the petroleum Exporting 
Counties. 

Bretschqer, L. and F. Hettich (2002), Globalisation, Capital Mobility and 
Tax Competition: Theory and Evidence for OECD Countries, European 
Journal of Political Economy, vol. 18, No. 4. 

Couraksi, a.; F. Moura-raque and G. Tridimas (1993), Publice Expenditure 
Growht in Greece and Pourtugal: Wagner’s Law and Beyond, Applied 
Economics, Vol 22. 

 Dreher, A.; J. E. Strum and H. W.ursprung (2008), The Impact of 
Globalization on the Composition of Government expenditure: Evidence 
from Panel Data, Publice Choice, Vol. 134. 

Epifani, P. and G. Gancia (2008), Openness, Government Size and the 
Terms of Trade, Institute for Empirical Research in Economics, 
University of Zurich, Working Paper No. 359. 

Gemmell, N. ; R. Kneller and I. Sanz (2008), Foreign Investment, 
International Trade and the Size and Structure of Public Expenditure, 
European Journal of Political Economy, Vol. 24. 

Garret, G (2001), Globalization and Government Spending Around the 
World, Studies in comparative International Development, Vol. 35. 

Islam, M (2004), The Long Run Relationship between Openness and 
Government Size: Evidence from Bounds Test, Applied Economics, Vol. 
36. 

Keen, M. and M. Marchand (1997), Fiscal Competition and the Pattern of 
Public Spending, Journal of Public Economics, Vol. 66. 

Kueh, J. S; C. Puah and C. M. Wong (2008), Bounds Estimation for Trade 
Openness and Government Expenditure Nexus of ASEAN-4 Countries, 
MPRA Paper, No. 12351. 

Kelley, A. C (1976), Demographic and the Size of the Government Sector, 
Southern Economic Journal, Vol. 49. 

Liberati, P. (2007), Trade Openness, Capital Openness and Government 
Size, Cambridge University Press. Vol. 27, No. 2. 



 107   بررسي رابطه ميان باز بودن اقتصاد و اندازه دولت

 

Lee, S. B. and S. Lin (1994), Government Size Demographic Changes and 
Economic Growth, Economic Journal, Vol.8. 

Molana, H.; C. Montagna and M. Violata (2004), On the Causal 
Relationship between Trade-Openness and Government Size: Evidance 
from 23 OECD Countries, Research Paper Series, Internationalisation of 
Economic Policy 2004/14. 

Quang, dao. Minh (1995), Determinants of Governmant Expenditure, 
Oxford Bulletin of Aconomics and Statistics, Vol. 57, No.1. 

Pesaran, M. H.; Y. Shin and R. J. Smith (2001), Bounds Testing Approaches 
to the Analysis of Level Relationship, Journal of Applied Economics, Vol. 
16. 

Ram, R (2008), Openness, Country Size, and Government Size: Additional 
Evidence from a Large Cross- Country Panel, Journal of Publice 
Economics. 

Rodrik, D (1998), Why do More Open Economies Have Bigger 
Governments?, Journal of Political Economy, Vol. 106. 

Shelton, C. A (2007), The Size and Composition of Government Expenditure, 
Journal of Publice Economics, Vol. 91. 

Tanzi, V (2000), Globalization and Future of Social Protection, 
International Monetory Fund. 


