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آیا اندازه دولت بر رشد اقتصادی موثر است؟
معیاری که برای سنجیدن اندازه دولت استفاده می شود نسبت هزینه های عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی در یک
اقتصاد است .بررسی های آمار مربوط به نسبت مذکور برای کشورهای مختلف جهان در سال  5102نشان میدهد که
کشووور ایران با دارا بودن رق  0.75درصوودر رتبه نه را از ثیک کمتریر رق برای نسووبت کا مخارو عمومی دولت به
تولید ناخالص داخلی دارا می باشد(نمودار.)0
باالتریر ارقام نسبت مزبور عمدتاً به اقتصادهای پیشرفته اروپایی از جمله فنالند (ثدود )%25ر فرانسه ( )%2.و دانمارک
( )%25تعلق دارد .ایر رق برای کشورهای امریکا و انگلیس نیز به ترتیب برابر با  %52و  %01است.
در بیر ک شورهای در ثال تو سعه هم سایه در ترکیه در سال  5102معادل  55در صد  GDPر هزینه عمومی تو سط
دولت انجام شده است که بیش از دوبرابر رق ایران است.
در مقایسه مناطق اقتصادیر نسبت مخارو عمومی دولت به  GDPدر ایران از میانگیر کشورهای اتحادیه اروپا ()%0.ر
اقتصووادهای پیشوورفته ()%53ر اقتصووادهای نووهور و در ثال توسووعه ()%5070ر امریکای التیر ( )%52و ثتی میانگیر
خاورمیانه و شمال افریقا ( )%5272کمتر است (نمودار.)5
با توجه به مقایسه انجام شده ،بنظر می رسد بر خالف تصور عمومی ،میزان مخارج عمومی دولت به عنوان معیاری
از اندازه دولت در ایران بزرگ نیست ،بلکه کوچک است.

در یک طبقه بندی کلی سه م سیر متمایز را برای تأثیر فعالیتهای دولت بر ر شد اقت صادی تر سی نمود .م سیر اول بر
تأثیر فعالیتهای دولت بر ر شد اقت صادی از طریق سازوکارهای بودجهای تأکید دارد .فعالیتهای بودجهای شاما جمع
آوری درآمد و انجام هزینه است .مطالعات نظری و تجربی نشان می دهد که چگونگی تأمیر درآمدها بر رشد اقتصادی
تاثیر می گذارد .تأمیر درآمد از طریق مالیات موجب کاهش پس انداز بخش خصووووصوووی شوووده و از ایر طریق روند
سوورمایهگذاری را کند کرده موجب کاهش رشوود اقتصووادی میگردد .ثال آنکه فروش ذخایر زیر زمینی و طبیعی تحت
مالکیت دولتر تنها دارایی فیزیکی را به دارایی مالی تبدیا می کند و از ایر طریق و مسوووتقا از نحوه هزینه کردنر
انتظار تأثیر مثبت یا منفی بر رشد نمیرود (نیلی و همکاران0ر .)0553
مسویر دیگر تأثیر فعالیتهای دولت بر رشود اقتصوادیر میزان مالکیت دولت بر واثدهای تولیدی و زیربنایی و مجموعه
ت صدیهای اقت صادی دولت ا ست .چگونگی تأثیر ت صدیهای دولت بر ر شد اقت صادی را میتوان در قالب دو تو ضیح
متفاوت ارائه کرد .بخش اول اشاره به تفاوت نسبی کارایی دولت در اداره واثدهای تولیدی در مقایسه با بخش خصوصی
اسووت .در واقعر در ایر رویکردر هزینه فرصووت فعالیتهای اقتصووادی دولت مورد توجه اسووت .در بخش دومر آثار جانبی

 .0 0نیلیر مسعود .نیلیر فرهاد .درگاهیر ثسر .کردبچهر محمد« .دولت و رشد اقتصادی در ایران» .نشر نی .سال .0553
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مالکیتهای دولتی بر چگونگی فعالیت بنگاهداری خ صو صی در نظر گرفته می شود .از ایر نظرر ارائه کاالهای معیر از
طریق دولت (که معموالً در ساختاری انحصاری صورت میپذیرد)ر دارای اثرات منفی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی
برای تولید همان نوع از کاالها میبا شد .لذا انتظار میرود ت صدیهای اقت صادی دولت بر ا ساس سازوکار ذکر شده بر
رشد اقتصادی اثر منفی بگذارد (همانر .)0553
سومیر کانال تأثیر فعالیت دولت بر رشد اقتصادیر دخالتهای غیربودجهای دولت در اقتصاد است .ایر نوع از دخالتها
در کشووورهای در ثال توسووعه و به ویره در کشووورهای متکی به صووادرات منابع طبیعیر بخش قابا توجهی از مشووهله
سیاستگذاران را تشکیا میدهد .تعییر قیمت کاالها و خدمات در سطح خرد و نیز تعییر متهیرهای اقتصادی مانند نرخ
ارز و نرخ بهره برخالف منطق اقتصووادی در سووطن کالنر از ایر زمرهاند (همانر  .)0553شاید آنچه موجب شده تا
دولت در اقتصاااد ایران بزرگ تصااور شااود ،مالکیت گسااترده دولت بر واحدهای تولیدی و زیربنایی و دخالتهای
غیربودجهای دولت در سطح خرد و کالن است.
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نتایج دو پژوهش جدید
در اواخر نوامبر  5105دو مطالعه در مورد اثرات اندازه دولت بر رشد اقتصادی منتشر شد.
مطالعه اول در رابطه با تاثیر اندازه دولت بر ر شد اقت صادی ک شورها تحت عنوان آیا اندازه دولت بر ر شد درآمد سرانه

موثر ا ست؟ 2بود که توسط آقای چرچیا 5و همکارانشان انجام شده است .خالصه ای از یافته های ایر تحقیق که در
مقاله ای توسط ایشان آورده شدهر ذیالً ارائه می گردد:
از اواخر دهه  03.1تا ثدود زیادی ایر اجماع ثاصا شده که دولت بزرگ مخا رشد است.
بعد از بروز بحران های مالی در جهانر ثتی در کشووورهایی که از ثیک مالی وضووعیت مطلوبی داشووتند نظیر آلمان و
انگلیسر اجرای برنامه های ریاضووت را با هدف تحریک رشوود از طریق کاهش مخارو و تهییر ترکیب هزینه های دولت
پذیرفتند.
تحقیقات جدید نشان می دهد که داستان دولتها به ایر سادگی نیست .مشخص شده است که مطالعات انجام شده در
زمینه بررسی تاثیرات اندازه دولت بر رشد اقتصادیر بیشتر تمایا دارند تا بایاس انتخابی را منعکس کنند .فراوانی چاپ و
انتشار یافته هایی که اثر منفی بیر اندازه دولت و رشد را نشان می دهند در مقایسه با مواردی که ارتباطی را نشان نداده
و یا رابطه مثبتی را مشخص می کنندر بمراتب بیشتر است.
استدالل در مورد تاثیر مثبت دولت بزرگ بر ارائه شواهدی مانند پتانسیا توسعه زیرساخت توسط دولت در خلق اشتهال
یا لزوم دخالت دولت در زمان مواجهه با شکست بازار (مانند نجات بانکها در زمان بروز بحران بزرگ مالی) استوار است.
در مقابا اثرات منفی دولت بزرگ در مواردی مانند افزایش مالیات های اختالل زا و ناکارایی دولتر عنوان می شود.
می باید در ثیر عمومی کردن اثرات اندازه دولت بر رشووودر اثتیاط نمود و بهتر اسوووت بیر اثر اندازه دولت بزرگ در
کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته تمایز قائا شد .تحقیق جدید آقای چرچیا تمایزات مذکور را مورد توجه قرار
داده و در ایر مطالعه با توجه به ایر متهیرهار رابطه بیر اندازه دولت و رشد مورد آزمون قرار گرفته است.
ایر تحقیق از روش تجزیه و تحلیا رگرسیون متا سلسه مراتبی  .33برآورد آماری گزارش شده در  5.مطالعه موجودر
با توجه کردن به رابطه بیر اندازه دولت و رشد اقت صادی انجام شده است .در ایر مطالعه به معیارهای مختلفی در مورد
اندازه دولت ( از جمله کا مخارو دولت و مصرف دولت) و همچنیر سطوح مختلف توسعه (توسعه یافته یا کمتر توسعه
یافته) توجه شده است .در ایر تحقیق مشخص شده است که ایر ادعا که اندازه دولت بر رشد اقتصادی تاثیر می گذاردر

Does Government Size Affect Per-Capita Income Growth? A Hierarchical Meta-Regression Analysis
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از پشووتیبان کمی برخوردار اسووت .ایر تحقیق نشووان می دهد که تاثیر اندازه دولت بر ر شد اقت صادی در ک شورهای
توسعه یافته منفی و در کشورهای کمتر توسعه یافته قابل اعتنا است.

فر ضیه قبلی بر ایر ا ساس ا ست که دولت کوچک می تواند ر شد اقت صادی را از طریق تامیر ثداقا سرمایه گذاری و
ر شدر ثاکمیت قانون و ثمایت از ثقوق معنویر تامیر کند .اما وقتی اقت صادی ثروتمندتر می شودر اندازه دولت صرف
نظر از سطح کاراییر تمایا به بزرگ شدن دارد به نحوی که با افزایش اندازه دولتر رشد اقتصادی کاهش می یابد.
قانون واگنر 0نیز ایر فرضیه را ارائه می کند که وقتی یک کشوری صنعتی و ثروتمند تر شدر سه مخارو دولتی در آن
افزایش می یابد .اما با توجه به اینکه فقط برخی از مخارو دولت برای پویایی و عملکرد یک اقتصوواد الزم اسووتر هزینه
کرد بیشتر از یک سطح مشخص دولت ،موجب بیشی گرفتن هزینه ها از منافع بزرگ شدن دولت خواهد شد.

تحقیقات بیشووتر می تواند در ایر زمینه کمک نماید که دولت بزرگ می باید چگونه باشوود و کدامیک از اجزال دولت در
زمان مواجه شدن با محدودیت های سخت بودجه ای و یا مخارو اضافی دولتر باید ثذف شود.
مطالعه دومر با عنوان اثر اندازه و ترکیب مخارج دولت و نابرابری 2توسوووط آقای فورنیر و خان ژوهانسوووون 5از بخش
مطالعات اقتصادی سازمان  OECDانجام شده است.
دولتهای کشورهای عضو سازمان  OECDبه طور میانگیر رقمی ثدود  %01 GDPرا در زمینه تامیر کاالهار خدمات و
انتقاالت عمومی هزینه می کنند .مطالعات متعددی در رابطه با یافتر رابطه بیر اندازه دولت و رشد اقتصادی انجام شده
ولی موارد کمی در خصوو

تاثیر ترکیب هزینه های دولت بر رشود بلند مدت و نابرابری صوورت گرفته اسوت .ترکیب

هزینه ها و نحوه طراثی آن می تواند پیامدهای گوناگونی را بر ر شد و توزیع درآمدها دا شته با شد .ایر مقاله با برر سی
تفاوت های کشوووورها از لحان اندازه و ترکیب هزینه های عمومیر تفاوت قابا مالثظه در سوووطح و توزیع درآمدها را
توضیح می دهد.
در ایر مطالعه شواهدی بر اثرات اندازه و ترکیب مخارو دولت بر رشد بلند مدت و بهبود نابرابری ارائه شده است .در ایر
مطالعه اندازه دولت طبق تعریف مربوط با نسووبت هزینه های عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی سوونجیده شووده و با
استفاده از یک مدل همگرایی پایهر اثر بلند مدت سرمایه انسانی و کا سرمایه گذاری بر پتانسیا تولید برای تعدادی از
کشورهای  OECDمورد بررسی قرار گرفته است .از نتایج مطالعه فوق ایر است که دولتهای خیلی بزرگ اثر منفی بر
پتانسیل رشد می گذارند مگر در حالتی که عملکرد دولت از کارایی باالیی برخوردار باشد.
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نمودار  5نشان می دهد که اثر معکوس اندازه دولت بر پتانسیا  GDPبا اثر بخشی دولت کاهش می یابد .در کشورهایی
مانند فنالندر دانمارکر سووووئد و نروژ که دولتها کارایی بهتری از ثیک هزینه کردن دارندر نمودار از منطقه منفی خارو
شده و نمایانگر اثرات مثبت هزینه کرد کارآمد ایر دولتها بر  GDPاست.
نمودار -3رابطه اندازه دولت و اثر بخشی
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نتیجه مطالعه نشااان می دهد که برخی مخارج دولت از جمله ساارمایه گذاری عمومی و آموزت ،پتانساایل رشااد را
تقویت می کند در حالی که سایر مخاااارج مانند مقرری های بازن ش ستگی و یاااارانه های عمومی باعث ت ضعیف
پتانسیل رشاد می شوند.
در ایر مطالعه اثرات مخارو عمومی دولت بر نابرابری نیز مورد بررسی قرار گرفته است .افزایش اندازه دولت ،از طریق
بهبود منافع خانوار یا یارانه ها ،باعث کاهش نابرابری می شود .ا صالحاتی که باعث ارتقاء کارامدی دولتها می شود
و اصالحاتی در بخش آموزت با هدف تکمیل آموزت های ثانویه نیز ممکن است نابرابری درآمدی را کاهش دهد.

بررسی توام رشد و اثرات توزیعی نشان می دهد که اکثر اصالثات می تواند منجر به کسب منافع قابا توجه در بخش
ر شد اقت صادی و همچنیر منتفع نمودن اق شار فقیر گردد و توجه به نوع و کیفیت انجام ا صالثات در به ثداکثر ر سانی
منافع و کاهش هزینه های آن اثر بسزائی خواهد داشت.
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2015 ) در سال%(  نسبت کل مخارج عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان-1 نمودار
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نمودار  -2نسبت کل مخارج عمومی دولت مناطق منتخب اقتصادی جهان به تولید ناخالص داخلی آنها ( )%در سال 2015
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