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 چکیده 

ارائه صحیح  فزایش رفاه اجتماعی افراد جامعه،  از وظایف دولت در جهت برقراری عدالت و ا
خدمات مالی و عمومی، حفظ نظم از طریق وضع قوانین و اعمال حاکمیت صحیح در تنظیم  

دستگاه قضاروابط  دستگاه  کمک  با  یکدیگر  با  مردم  و  دولتی  پژوهش    است.  های  از  هدف 
و زیر فصول مربوطه، شامل:  حاضر بررسی   امور عمومی  -قانوناثرگذاری مخارج دولت در 

علوم توسعه  و  مالی  خدمات  قضایی،  عمومی،  خدمات  اجتماعی    گذاری،  رفاه  شاخص  بر 
از مدل  آمارتیاسن در طی دوره ایران است. در مطالعه حاضر  اقتصاد  های رکود و رونق در 

های سری زمانی  ( جهت برآورد دادهNARDLهای گسترده )خود توضیح غیر خطی با وقفه
سال زمانی  دوره  طی  نشان    1352-1398های  در  تحقیق  نتایج  است.  شده  گرفته  بهره 

های مثبت مخارج دولت در فصول توسعه علوم،  دهنده آن است که در اقتصاد ایران شوک
دوار  گذاری و عمومی در طی ادوار تجاری موجب افزایش و در فصل قضایی در طی اقانون

اند. شوک منفی مخارج دولت در  تجاری موجب کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده
قانون فصول  و  عمومی  فصل  امور  و  تجاری  ادوار  طی  در  مالی  خدمات  و  عمومی  گذاری، 

دوره در  تنها  است.  قضایی  شده  معنادار  طور  به  اجتماعی  رفاه  افزایش  موجب  رکود  های 
ف  در  دولت  مخارج  منفی  دورهشوک  در  ترتیب  به  نیز  علوم  توسعه  رونق  صل  و  رکود  های 

معنادار شده به طور  اجتماعی  رفاه  کاهش  و  افزایش  در  موجب  دولت  مخارج  بنابراین،  اند. 
امور عمومی و زیر فصول مربوطه در طی ادوار تجاری دارای آثار نامتقارن بر رفاه اجتماعی  

 هستند. 
اجتماعی    :یدیکل   هایواژه رفاه  شاخص  تجاری،  ادوار  عمومی،  امور 

 .  NARDLآمارتیاسن،
 .JEL :C22  ،D63  ،O40بندی طبقه

 
 در دانشگاه لرستان است.  ی نویسنده اولااین مقاله مستخرج از رساله دکتر 1

  نویسنده مسئول مکاتبات 

 161-200صفحات    /1400  زمستان  /4شماره    /هشتمهای کاربردی اقتصاد/ سال  امه نظریهفصلن
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 مقدمه-1
زمانی   دوره  در  مالی  عمیق  بحران  بروز  دولت2008  -2009با  بسته،  به  دست  های  ها 

ها از طریق تخصیص  (. دولت  2010،  1محرک مالی بزرگ زدند )افسونو، اگنلو و فورکری 

حوزه از  یکی  کردند.  نوسانات  کاهش  بر  سعی  خود  مالی  منابع  تخصیصی  صحیح  های 

این ر بنیادی در شکل منابع دولت در  بوده که نقشی  امور عمومی  گیری بسترهای  استا 

دارد.   شهروندان  رفاه  افزایش  و  بیشتر  نوسانات  از  جلوگیری  برای  اجتماعی  و  اقتصادی 

به رفاه شناخته میامور عمومی  بر  تاثیرگذار  و  درونی  عاملی  و    شود. عنوان  زاده  عیسی 

-توانند نقشی مثبت در افزایش توامندی ها میکنند دولتبیان می    (1388)  2احمد زاده 

منافع   طبق  دولتی  مقامات  طریق  این  از  تا  داشته  قوانین  کردن  نهادینه  با  خود  های 

قانونکنند دادگاهها اشاره می جامعه عمل کنند. همچنین، آن گذاری باعث  ها و مجامع 

اقتص افزایش رشد  از حقوق مالکیت،  افزایش رفاه آحاد  حمایت بیشتر  ادی و در پی آن 

پشتهجامعه می انگیزان،  نظری شوند. دل  و  تضمین  1396)  3کشی  قانون جهت  وجود   )

-حقوق مالکیت و حسن اجرای قراردادها را کلیدی برای هدایت صحیح منابع و سرمایه 

  4دانند. بامول های مولد، گسترش اشتغال و تولید و در نتیجه رفاه شهروندان می گذاری

عنوان متولی برقراری نظم، حفظ امنیت اجتماعی و حقوق  ( دستگاه قضایی را به2002)

انگیزشی   ساختار  کننده  تعیین  مقررات،  و  قوانین  اجرایی  ضمانت  و  کیفیت  مالکیت، 

فعالیت مختلف  انواع  به  رشد  مربوط  مسیر  کننده  تعیین  نتیجه  در  و  اقتصادی  های 

مردم در جستجوی منافع شخصی بوده فقط زمانی به  داند. به دلیل این که  اقتصادی می

سرمایه  و  سخت  کار  میانجام  تالشگذاری  از  شدن  منتفع  احتمال  که  را  پردازند  شان 

خصیصه علت،  همین  به  باشند.  محیط داشته  در  رسمیِ  کیفیت  های  مانند  نهادی  های 

کرده و برای    قوانین و مقررات و کارایی دستگاه قضا در این راستا نقش مهمی را بازی

بررسی علت تفاوت سطح رشد و توسعه کشورها بسیار مهم هستند )زبیری و صالحی  

بانک جهانی 1398،  5کجور  قابل  1989)  6(.  قظایی  نظام  کارآمد،  ارائه خدمات عمومی   )

 
1 Afonso et al. 
2 Isazadeh & Ahmadzadeh (2009) 
3 Del Angizan et al . )2017) 
4 Baumol 
5 Zubairi & Salahi Kojoor  (2019) 
6 World Bank 
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-اعتماد و نظام اداری پاسخگو را نشان دهنده عملکرد مناسب دولت در حوزه سیاست

ع  امور  در  دولت  مالی  میهای  )استومومی  جهانی  1992،  1داند  بانک  همچنین،   .)

( شیوه مدیریت و اداره کشور و رابطه شهروندان با حکومت کنندگان را در حوزه  1989)

 داند.اداره امور عمومی دانسته  و آن را متاثر از نحوه و میزان تخصیص مخارج دولت می 

ر توسعه و افزایش رفاه آحاد  عنوان کشوری در حال توسعه برای طی کردن مسیایران به

های حقوقی  گذاری، مولفهجامعه نیازمند لوازم و مقدماتی بوده که از طریق ارکان قانون

ها در سند چشم انداز جمهوری  و قضایی قابل دستیابی هستند. نقش این ارکان و مولفه

افق   در  ایران  عدالت    1404اسالمی  تضمین  هدف  با  بنـد  هفده  طی  شمسی  هجری 

ارائه  قضای به دقت  آحاد مردم  رفاه  افزایش  اجتماعی جهت  و  فردی  و تضمین حقوق  ی 

افزایش  1389،  2اند )محبی شده امور عمومی جهت  به  بنابراین، اهمیت فصول مربوط   .)

های نام برده با برنامه و  رفاه اجتماعی موجب شده نحوه تخصیص منابع دولت در حوزه

امور عمومی پس    ریزی دولته در روند بودجهبه طوری کتدبیر بیشتری صورت پذیرد.  

و   قرار گرفته است )احمدوند  امور متفرقه  از  قبل  و  دفاعی  اجتماعی،  اقتصادی،  امور  از 

نمونه1399،  3همکاران  عمومی  (.  امور  به  مربوط  فصول  زیر  در  دولت  مخارج  از  ای 

جرا، ابالغ ساختار  گذاری، شامل؛ اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االعبارتند از: فصل قانون

های کشور، ثبت و تغییرات شناسنامه ملی و  ها و دهیاریسازمانی و مقررات شهرداری

ها، بازرسی و  ها، زندانغیره. در فصل قضا، شامل؛ خدمات قضایی و انتظامی، امور دادگاه

نهادها و مدیران سطح استان ها و غیره. در فصل خدمات مالی، شامل؛  ارزیابی عملکرد 

اقتصادی  نظ و  مالی  مقررات  تدوین  و  قوانین  نویس  پیش  ارائه  بودجه،  اجرای  بر  ارت 

شرکت بر  نظارت  بهادار،  اوراق  ارائه  بانک دولت،  بیمه،  بر  نظارت  دولتی،  و  های  ها 

منقول،  صندوق غیر  و  منقول  اموال  بر  نظارت  مالیاتی،  مودیان  به  خدمات  ارائه  ها، 

استعالمات حوزه مالی دولت، هویت و نشانی افراد،  برگزاری مزایده و مناقصه، پاسخ به  

تنظیم اسناد رسمی و غیره. در فصل خدمات عمومی، شامل: اطالع رسانی مناقصات و  

مزایدات و قراردادهای کشوری، ارائه تاییدیه صالحیت کارکنان دولت، نظارت بر کیفیت  

گزینش، ترجیحی،  سهام  واگذاری  و  عرضه  کاال،  تولید  و  مجوزهای    ارائه خدمت  صدور 

 
1 Stowe 
2 Mohebbi (2008) 
3 Ahmadvand et al. (2020) 
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خدمات   ارائه  شامل:  علوم،  توسعه  فصل  در  غیره.  و  دولت  کارمندان  حقوق  پرداخت 

های راهبردی،  ها، حمایت از توسعه فناوریها و دهیاریآموزشی و پژوهشی به شهرداری

ها، ارائه خدمات شبکه  مشاوره پژوهشی در حوزه نظام اداری، شناسایی و حمایت از طرح

 . 1و غیره ملی آزمایشگاهی 

( نمودار  در  امور عمومی  به  مربوط  فصول  در  دولت  نشان می1مخارج  بیشترین  (  دهد، 

بودجه دولت در این امور به ترتیب به فصول توسعه علوم و فناوری، خدمات مالی، فنی،  

گذاری اختصاص یافته است. کلیه مخارج  ریزی، قضایی، عمومی و قانونمدیریت و  برنامه

اند.  ام برده در طی دوره زمانی پژوهش به طور کلی روند افزایشی داشتهدولت در فصول ن

 اند. کلیه مخارج دچار کاهش شدید شده 1388الزم به ذکر است تنها در سال  

 (: مخارج اسمی دولت به تفکیک فصول) امور عمومی(1نمودار)

 
 منبع: وزارت امور اقتصاد و دارایی 

در   اقتصاددانان  از  سیاستبسیاری  به  مربوط  تخصیص  بحث  نحوه  و  دولت  مالی  های 

اند.  های مالی نگاهی ویژه داشتهمخارج دولت به نقش ادوار تجاری در اثرگذاری سیاست

قرار گرفتن سیاست   و  نوع مخارج دولت  از  متاثر  آن  و میزان  تقارن مخارج دولت  عدم 

(  2012)  2فیک و زئوفاک های رکود یا رونق است. در این زمینه، را اعمال شده در دوره

می برای  بیان  دارد.  دولت  مخارج  نوع  به  بستگی  دولت  مخارج  گذاری  اثر  میزان  کنند 
 

 www.Khadamat.mardom.ir برگرفته از  سامانه مدیریت خدمات دولت: 1

 
2  Rafiq & Zeufack 
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عنوان میمثال آن مخارج سرمایهها  رکود  دوران  طول  اثرگذاری  کنند در  دولت  گذاری 

های رکود و  بیشتری نسبت به مخارج مصرفی دولت دارد. بنابراین، با علم به اینکه دوره

اثرگذاری سیاسترون نقش موثری در  اقتصادی دارند،   ق  بر متغیرهای کالن  های دولت 

توان یکی از علل روند نزولی بودن  ( می1399بر اساس مطالعات احمدوند و همکاران )

آمارتیاسن اجتماعی  رفاه  سال  1شاخص  در  خصوص  به  را  ایران  از  در  ناشی  اخیر  های 

   ارت دیگر نوسانات اقتصادی باال دانست.های رکود و رونق یا به عبوجود دوره

اثرات غیرخطی مخارج دولت در امور عمومی و  با توجه به عدم پژوهش الزم در زمینه  

فصول  طی   زیر  در  اجتماعی  رفاه  بر  ایران  مربوطه  تجاری  این  ادوار  موضوع ،   هدف، 

های  خود رگرسیون غیر خطی با وقفه  به کارگیری مدل قرار گرفته است.  پژوهش حاضر  

( برای بررسی اثرگذاری مخارج دولت در طی ادوار تجاری برای امور  NARDLتوزیعی )

های نوآوری پژوهش حاضر است. بر این اساس،  از جنبهعمومی و فصول مربوط به آن  

پس از بیان مقدمه، مبانی نظری  پژوهش به پنج بخش تنظیم شده است.  در بخش اول  

در کاهش فقر و افزایش رفاه اجتماعی مورد بحث    در ارتباط با دخالت دولت و نقش آن

چهارم،   بخش  در  و  پرداخته شده  پژوهش  پیشینه  به  سوم  بخش  در  است.  گرفته  قرار 

یافته  و  سنجی  اقتصاد  و  الگوی  بحث  به  پایانی،  بخش  نهایت  در  است.  شده  ارائه  ها 

 پیشنهادات اختصاص داده شده است.

 ادبیات موضوع -2
اقت  مختلف  مکاتب  میان  امور  بحث  در  دولت  مخارج  تخصیص  چگونگی  پیرامون  صادی 

عمومی از دیرباز وجود داشته است. اختالف نظرهای موجود در این ارتباط به طور عمده  

ناشی از تفاوت در مفروضاتی است که هر نظریه بر آن استوار است. برای مثال در مکتب  

در   عدالت  کننده  برقرار  دولت  وسطا  قرون  و  باستان  کننده  فیلسوفان  تقبیح  جامعه، 

فعالیت مکتب  رباخواری،  در  است.  ارضی  مالکیت  کننده  محدود  و  سوداگرانه  های 

دارد. در  تولید کاالی عمومی و  برقراری امنیت را بر عهده    ها دولت وظیفه مرکانتالیست

فیزیوکرات و  مکتب  امنیت  به  مریوط  امور  و  طبیعت  نظام  مقررات  متضمن  دولت  ها 

دارد:   بر عهده  را  این حوزه  عدالت است. در دولت کالسیکی دولت سه وظیفه مهم در 

قانون نهادهای  ایجاد  از طریق  برقراری عدالت  امنیت داخلی خارجی، دوم؛  ایجاد  -اول؛ 

 
1 Amartya Sen Social Welfare Index 
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قو قبیل کار، مالکیت و غیره، سوم؛ عرضه کاالهای  گذاری و نظارتی و تصویب  از  انینی 

های  عمومی. در مکتب سوسیالیسم وظایف عمده برنامه ریزی، اجرا و نظارت در سازمان

این شرایط   در  و  بوده  به عهده دولت  اجتماعی  و  اقتصادی  و خدماتی  تولیدی  متفاوت 

فعالیت در  را  حضور  بیشترین  جنبهدولت  همه  در  اقتصادی  مکاتب  های  در  دارد.  ها 

ثبات   ایجاد  برای  کینزی  دولت  در  بازار،  شکست  موارد  در  دولت  دخالت  نئوکالسیکی 

اقتصادی و جلوگیری از بیکاری و رکود، در دولت رفاه شامل حداقل زندگی برای تمام  

از   حفاظت  عمومی  انتخاب  نظریه  در  نهایت  در  و  شرافتمندانه  معشیت  حد  در  مردم 

است.   مالکیت  تحت  حقوق  اقتصادی  مکاتب  کلیه  در  عمومی  امور  اهمیت  بنابراین، 

قانون نهادهای  وجود  عمومی،  خدمات  و  کاال  عرضه  همچون؛  وجود  عناوینی  و  گذاری 

همکاران  و  )امیری  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  مالکیت  حقوق  حفظ  برای  ،  1مقررات 

دولت  (. همچنین،  1391 مخارج  اثرگذاری  زمینه  در  متعدد  توسعه  مطالعات  و  بر رشد 

از کانال محرکاقتصادی نشان می  اقتصادی  دهند، پیشرفت و رفاه شهروندان تنها  های 

های نهادی از کانال دستگاه قضا، حاکمیت قانون و نظم، و  گیرد بلکه محرکصورت نمی

بازی می  اساسی  نقش  میان  این  در  و عمومی  مالی  زمینه عاصم  خدمات  این  در  کنند. 

کنند کشورها با یکدیگر متفاوت بوده زیرا بر اساس  ( بیان می 2005)  2ن اوغلو و رابینسو

های تشکیل دهنده هر کشور قوانین موثر بر عملکردهای اقتصادی متفاوت هستند.  نهاده

می بیان  از  آنان  گرفته  نشات  که  کشور  هر  در  متفاوت  اقتصادی  نهادهای  وجود  کنند 

ری که، اگر قدرت  طوبع اثر گذار است. به  نهادهای سیاسی هر کشور بوده بر توزیع منا

از   که  اقتصادی  نهادهای  ایجاد  بگیرد  قرار  فرد خاص  یا  دستگاه  در دست یک  سیاسی 

فرصت ایجاد  و  مالکیت  حقوق  تضمین  به  بتوان  آن  جامعه  طریق  آحاد  برای  برابر  های 

رابینسون،   و  اوغلو  )عاصم  بود  خواهد  سختی  کار  چ 2005پرداخت  هر  بنابراین،  قدر  (. 

اداری   نظام  و  سیاسی  نهادهای  از  متشکل  که  عمومی  امور  در  دولت  قضایی    -مخارج 

برنامه و  تدبیر  با  توزیع  ریزی دقیقکشور است  بهتری در  نتایج  بالتبع  بپذیرد  تر صورت 

 منابع در سطح جامعه برای کاهش فقر و افزایش رفاه اجتماعی دارد. 

اثرگذاری مخاردیدگاه اجتماعی همچون  های موجود در زمینه  رفاه  بر  دولت  ج عمومی 

می تقسیم  اصلی  دیدگاه  دو  به  دولت  مخارج  دیدگاهسایر  به  شود.  مربوط  اول  ها 
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بر را  خود  نظریات  که  است  رفاه   اقتصاددانانی  و  دولت  مخارج  بین  رابطه خطی  مبنای 

کرده بنا  مگوئر1،1966)کالدور   انداجتماعی  و  کورمندی  مگزین؛   2،1986؛  و  ، 3وفورته 

مخارج  2011 بین  رابطه  که  است  اقتصاددانانی  از  دسته  آن  به  مربوط  دوم  دیدگاه   .)

بر اساس منحنی آرمی  اند  غیر خطی در نظر گرفته  شکل   4Uدولت و رفاه اجتماعی را 

 8(. آرمی 2016،  7؛ فارنیر و جوهانسون2015،  6؛ مونه، امبسیا و منیسا 2009،  5دیویس )

کند، افزایش مخارج دولت تا حدی موجب افزایش تولید  در این زمینه اشاره می (1995)

قانون   با شروع  زیرا  نکرده  اقتصاد کمکی  به  دولت  مخارج  افزایش  آن  از  پس  ولی  شده 

افول می و  رکود  اقتصاد دچار   نزولی  میبازده  بیان  وی  دولت هیچ  شود.  نبود  در  کند، 

توانند دارایی از حقوق مالکیت افراد قدرتمند میقانونی حکم فرما نیست. بدون حمایت  

گذاری خواهند  انداز و سرمایههای کشور را بدزدند و افراد ضعیف انگیزه کمی برای پس

در توجیه رابطه بین اندازه دولت و و   (1993)10(. شیهی 1998،  9داشت )ودر و گاالوی 

أمین کاالهای عمومی، تأمین  نماید که دولت با اندازه کوچک در ترفاه اجتماعی بیان می

مالکیت از  دفاع  جامعه،  افراد  موفقاجتماعی  غیره  و  معنوی  با  های  همزمان  و  است  تر 

افزایش نرخ مالیات اندازه دولت،  به خروج سرمایه، کاهش رشد و رفاه  افزایش  ها منجر 

 (.1390، 11شود )محمود زاده، صادقی و صادقی اقتصادی می 

میان این  مشخصه  در  از  یکی  عنوان  به  تجاری  حال  ادوار  در  کشورهای  اقتصادی  های 

رابطه غیرخطی بین مخارج دولت و رفاه اجتماعی    به عنوان یکی از عوامل وجود توسعه

برنامه در  مهمی  نقش  و  شده  میریزیشناخته  بازی  دولت  نوسانات  های  وجود  کنند. 

اعمال سیاستاقتصادی، دولت به  را  ادواها  و در پی آن  های ضد  ثبات  ایجاد  ری جهت 

شود این است که  دهد. اما سوالی که در اینجا مطرح میافزایش رفاه اجتماعی سوق می 
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سیاست کشورها  همه  میدر  اعمال  قابل  ادواری  ضد  نشان  های  مطالعات  خیر.  یا  باشد 

اثرگذاری  می دارای  مختلف  کشورهای  در  تجاری  ادواری  طی  در  دولت  مخارج  دهند 

اند. برای مثال  ی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد از جمله رشد و رفاه اجتماعی بودهمتفاوت 

(، فورکری و  2011)  2(، بوسویلین و دوفرنوت2011)  1مطالعات تجربی بااوام و کوستردر  

( به اثرات متفاوت و نامتقارن مخارج دولت در  2017)  4(، گال اید و اواد2010)  3زدیزنیکا 

دوره این مطالعات  طی  به طوری که در  اشاره شده است.  اقتصادی  و رونق   رکود  های 

های رکود و رونق هستیم.  شاهد رفتار موافق ادواری و ضد ادواری مخارج دولت در دوره

ای کاهش نوسانات امکان  های مالی ضد ادواری بربنابراین، همواره امکان اجرای سیاست

های مالی را  ( از دالیل موافق ادواری بودن سیاست1997)5پذیر نیست. گاوین و پروتی 

و   دولت  ناتوانی  اقتصادی،  رکود  با  شدن  مواجه  هنگام  استقراض  در  محدودیت  وجود 

  146با توجه به رتبه  کند. همچنین،  های رکود مطرح می کاهش مخارج دولت در دوره

، 2020در سال    6ساد اداری و اقتصادی بر اساس گزارش شفافیت بین الملل ایران در ف

وجود  فساد اقتصادی و سیاسی باعث کاهش اثر بخشی مخارج دولت در امر بهبود رفاه  

های جهانی ناپایدار بوده  که تحت تاثیر قیمت  شود. وابستگی به درآمدهای نفتیافراد می

هزینه تأمین  )هزینهبرای  دولت  سرمایههای  و  جاری  ثباتیهای  بی  موجب   های  ای(  

ها  اقتصادی و در نتیجه آسیب پذیری اقتصاد در برابر ادوار تجاری شود. که این امر دولت

-بودجه خود در دورهرا مجبور به انتشار اوراق قرضه و وام گرفتن برای پوشش کسری  

-ها فشارهایی را بر نقدینگی داخلی ایجاد میکند. این استقراضهای رکود اقتصادی می

تأثیر منفی می  اجتماعی  رفاه  و  ناخالص داخلی خصوصی  تولید  بر رشد  که  گذارد.  کند 

های مالی  بنابراین، نوسانات درآمدهای نفتی از جمله عوامل موثر در اثر بخشی سیاست

 (7،2011شود )جوهرجی و استار سوب میدولت مح 
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-های مالی در طی چرخهعالوه بر این، موضوع عدم تقارن در میزان اثرگذاری سیاست 

، 1انیسان اکینلو و اوالیمی جمیلوی )  گردد( برمی1971فرضیه راتچد بیر)های تجاری به  

بالنچارد2018 ساترلند 1990)  2(.  ناشی 1995)3(،  را  تقارن  عدم  علت  نیز  سطح    (  از 

عمومی می و همکاران بدهی  )کوار  پروتی 4،2013دانند  به  2004،  1999)  5(.  اشاره  با   )

چرخه مراحل  در  دولت  مخارج  بودن  محدودیتمتفاوت  افزایش  اقتصادی،  های  های 

زمان   در  ریکاردویی  های  انگیزه  دلیل  به  جمعی  خصوصی  مصرف  انقباض  و  نقدینگی 

تر بودن و منفی بودن تأثیر شوک مخارج دولت در  رکود اقتصادی را عاملی برای بزرگ

 آورد.  دوران رکود به شمار می

ادوار تجاری، شکل اثرگذاری مخارج دولت در طی  به متفاوت بودن  با توجه  -بنابراین، 

های مالی در حوزه امور عمومی و فصول مربوط به آن در کاهش  گیری صحیح سیاست

 عی حائز اهمیت است.نوسانات اقتصادی و افزایش رفاه اجتما 

عوامل   سایر  شناخت  به  باید  اجتماعی،  رفاه  بر  دولت  عمومی  مخارج  اهمیت  بر  افزون 

پرداخت. نیز  اجتماعی  رفاه  بر  گذار  اصلیتورم  نرخ    تاثیر  از  یکی  عنوان  ترین  به 

به طوری که بوده  بر رفاه اجتماعی  اثرگذار  برابرگر در تورم کم می  فاکتورهای  اثر  تواند 

اثر   باال،  تورم  های  نرخ  مقابل  در  باشد.  داشته  اجتماعی  رفاه  افزایش  و  درآمد  توزیع 

)بایل باشد  داشته  اجتماعی  رفاه  کاهش  نتیجه  در  و  درآمد  توزیع  در  (. 2001ر،نابرابرگر 

دارد   (1420)6مونین سرمایه  اشاره  برای  انگیزه  ایجاد  با  پایین  تورم  موجب  نرخ  گذاری 

فعالیت میافزایش  اجتماعی  رفاه  افزایش  و  اقتصادی  که  های  است  حالی  در  این  شود. 

های اطالعاتی  های باالی درآمدی از طریق دسترسی به رانتتورم زیاد موجب شده دهک 

قیمت شدید  افزایش  از  سرمایهقبل  از  ذاریگها،  تا  دهند  تغییر  نحوی  به  را  خود  های 

 ثروت  نا اطمینانی  ایجاد  و نسبی های قیمت در  تغییر  با  مند شوند. در نتیجه،  تورم، بهره

  7کی نایت و سبوت   .شودانباشته می  فقیر هایگروه زیان به و ثروتمندان نفع به جامعه در

 
1 Enisan Akinlo & Olayemi Jemiluyi 
2 Blanchard 
3 Sutherland 
4 Kaur et al. 
5 Perotti 
6 Monnin 
7 Knight & Sabot 



 

 

 

 
  

 

 

 

 ( NARDL )رهیافت ومی دولت بر رفاه اجتماعیآثار غیرخطی مخارج عم                170  

   1آموزش بر توزیع درآمد و در نتیجه رفاه اجتماعی را شامل دو اثر ترکیبی اثر    (1983)

-دانند. اثر ترکیبی اشاره بر این دارد که در ابتدا اگر تمام نیروی می  2و اثر فشار دستمزد 

در   دستمزد  افزایش  موجب  آموزش  افزایش  باشند،  برخوردار  یکسانی  تحصیالت  از  کار 

ای  که  شده  افراد  از  دسته  رفاه  این  و  درآمد  توزیع  بر  نامطلوب  اثرات  موجب  امر  ن 

شود. البته ادامه روند افزایش آموزش در افراد در نهایت سبب اثرات مطلوب  اجتماعی می

زمان با افزایش نسبی در  خواهد شد. از سوی دیگر، بر مبنای اثر فشار دستمزد اگر هم 

نیروی  نیرویعرضه  با  مقایسه  در  دیده  آموزش  تحکار  آموزش  کار  پاداش  نکرده،  صیل 

مطلوب طور  به  درآمدها  یابد،  افزایش  کاهش  اجتماعی  رفاه  نتیجه  در  و  شده  توزیع  تر 

 یابد. بنابراین، تاثیر نرخ باسوادی بر رفاه اجتماعی بستگی به اثرات مذکور دارد. می

تاثیر مثبت متغیر شاخص باز بودن اقتصاد ناشی از پیامدهای مثبت افزایش این شاخص  

افزایشش  سرمایه و انسانی نیروی در گذاری سرمایه ارتقای تولید، عوامل  کارایی امل 

 ارتباط شدن شفاف برخوردارند، نسبی  مزیت از که هاییبخش در تولید رشد فیزیکی،

 جمله از  تولید عوامل  قیمت انحراف حذف و کار  بازار شدن رقابتی کارفرما، و کارگر میان

مرادزاده و کار و  )امینی  است  اقتصاد  در  و    .(1394،  3سرمایه  شهرنشینی  نرخ  افزایش 

  ( 1392) 4زمانی شبخانه و مهرگان  پیامدهای مطلوب آن برای مهاجرین بر اساس مطالعه 

به عنوان  به   نقاط شهری به خصوص صنایع کاربر برگشته که  وجود صنایع مختلف در 

کار بوده و با توجه به بیشتر بودن دستمزد در نقاط شهری این  عاملی برای جذب نیروی

است.   شهری  نقاط  به  درآمد  افزایش  برای  روستائیان  مهاجرت  جهت  عاملی  خود 

های شغلی بهتر، وجود  ای بیشتر شهر برای روستائیان از جمله فرصتههمچنین، جاذبه

،  بازارهای مختلف  نقل، و حمل به سیستم های فرهنگی، دسترسیلیتفعامراکز تفریحی،  

خالقیت رشد  برای  مناسب  و  بستر  کار  محیط  خوب  شرایط  اجتماعی،  و  فردی  های 

ای از سایر  های حرفهشهای کسب آموززندگی همانند مسکن و خدمات رفاهی و فرصت

افراد محسوب می بر رفاه  تاثیرات مطلوب آن  به شهرها و  شود )شمس  عوامل مهاجرت 

   (.1390، 5الدینی و گرجیان 
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دوره زمانی  ( در طی  MSAR( با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ )2018)  1جوینی

تولید    2015-1969 روی  بر  نامتقارن  و  مثبت  تاثیر  دارای  دولت  مخارج  داد،  نشان 

دوره  طی  در  داخلی  سرمایهناخالص  برای  است.  بوده  رونق  و  رکود  نیز  های  گذاری 

ها نسبت به شوک افزایش مخارج دولت نسبت به رژیم رکود مثبت بوده است. با  واکنش

م تأثیر  از  شواهدی  حال،  سرمایهاین  بر  دولت  مخارج  وجود  نفی  رونق  رژیم  در  گذاری 

دارد. همچنین، واکنش مصرف به شوک سیاست مالی در هر دو رژیم منفی و قابل توجه  

-های رکود بیشتر از دوره های مالی بر تمام متغیرهای فوق الذکر در دوره است. اثر شوک

 دهد.  عربستان نشان میهای رونق است. شواهد همچنین رویکرد کینزی را در اقتصاد  

( با بکارگیری روش خود رگرسیون برداری  2018)  2پراقیدیس، تسینتزوس و پالکندراس

( دادهTVARآستانه  از  استفاده  با  زمانی(  دوره  طی  آمریکا  کشور  فصلی  -2014های 

های  های رکود بیشتر از دورهنشان دادند، شوک مثبت مخارج دولت در طی دوره  1973

 رونق است. 

( دوفرنوت  و  سوئیچینگ  2011بوسویلین  مارکوف  یافته  تغییر  روش  از  استفاده  با   )

(TVPMs  در طی دوره زمانی )اثرات مخارج دولت در دو رژیم که رکود    1970-2009

های عادی( و حالتی که بحران به صورت شدید است )رکود بزرگ( را بر  متوسط )دوره

نند. نتایج نشان دادند، اثر مخارج دولت در  کتولید ناخالص داخلی در فرانسه بررسی می 

قابل   بزرگ  رکود  دوران  در  اثرگذاری  این  ولی  بوده  مثبت  عادی  حالت  و  بحران  زمان 

عدم   از  نشان  که  است  ناچیز  اثرگذاری  این  عادی  دوران  در  که  حالی  در  است.  توجه 

سیاست هستقارن  یکسان  هم  با  مدت  بلند  در  اثرگذاری  ضرایب  دارد.  مالی  تند.  های 

 های مالی در دو رژیم کینزی است.  ماهیت سیاست

مولیک و  زمانی2018)  3ویانا  دوره  طی  در  آمریکای    2015-1996(  کشورهای  برای 

می نشان  در  التین  مناسب  بسترهای  نبود  از  ناشی  التین  توسعه کشورهای  عدم  دهند 

قابل توجهی    گویی مالی، نقشزمینه  قانون بوده و نحوه تخصیص مخارج عمومی و پاسخ

 های مالی دارد.  در اثرگذاری سیاست

 
1 Jouini 
2 Pragidis et al. 
3 Vianna & Mollick 
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گیری از روش خود رگرسیون برداری انتقال مالیم  ( با بهره2012اورباج و قورو دنیجنکو )

(STARداده از  استفاده  با  و  زمانی  (  دوره  در طی  فصلی  آمریکا    1947-2008های  در 

فزاینده سیاست مالی در دوره گتر از دوره رونق است.  های رکود بزرنشان دادند ضریب 

مقدار این ضریب در دوران رونق نزدیک به صفر و با وارد شدن به دوران رکود افزایش  

 یابد.  می

زمانی  1396)  1فشاری  دروه  طی  در  سوئیچینگ  مارکوف  روش  از  استفاده  با   )1394-

بین شوک  1369 رابطه  دادند،  نشان  ایران  منفی مخارج دولت و رشد  در  و  های مثبت 

های رکود تاثیر  صادی در ایران غیرخطی است و شوک مثبت مخارج دولت در دورهاقت

های رونق اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین شوک منفی  منفی و در دوره

های رونق اثر منفی بر رشد اقتصادی در دوره  های رکود تاثیر مثبت و در دورهدر دوره

 ن، مخارج دولت در اقتصاد ایران ماهیت ادواری دارد.  زمانی مورد بررسی دارد. بنابرای

و به کارگیری    (HP)  3( با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات1394)  2قاسمی و مهاجری 

ادواری بودن  نشان دادند فرضیه ضد     1345-1391حالت در طی دوره زمانی-مدل فضا

 شود.های مالی در ایران رد میسیاست

های تابلویی در طی  ( با استفاده از رهیافت داده1393) 4سرابختیاری، مویدفر و سرخوش

زمانی برای    1996-2010دوره  دولت  موزون  مخارج  عمومی  امور  در  دادند  نشان 

کشورهای توسعه  کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته مثبت بوده اما این ضریب در  

باشد. وزن فصل خدمات عمومی با اثرگذاری منفی کمتر از فصل نظم  یافته بی معنا می

و امنیت عمومی با اثرگذاری مثبت بر توسعه و رفاه کشورهای توسعه یافته بوده است.  

در کشورهای در حال توسعه نیز هر دو فصل دارای اثرگذاری مثبت بوده و این اثرگذاری  

 ت عمومی بیشتر است.در فصل خدما 

( با استفاده از روش سیستم معادالت همزمان در قالب مدل  1387)  5حسینی و همکاران 

بارو زمانی   رشد  دوره  به    1357-1383در طی  دولت  مخارج  انواع  اثرگذاری  بررسی  به 

تفکیک امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، عمومی، دفاعی و امنیتی بر رشد اقتصادی  

 
1 Feshari (2017) 
2 Ghasemi & Mohajeri (2015) 
3 Hodrick-Prescott  
4 Bakhtiari et al.. (2014) 
5 Hosseini et al. (2008) 
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در امور عمومی فصول مربوط به حفظ امنیت داخلی کشور، اداره امور نیروی    اند.پرداخته

ها و تاسیسات  کار، آمار و خدمات عمومی و فنی، اجرای سیاست داخلی کشور، ساختمان

دولتی، ادراه روابط خارجی، اطالعات و ارتباطات جمعی،  تنظیم روابط قوای سه گانه به  

و معنادار تاثیر مثبت  بوده  ترتیب دارای  اقتصادی  اداره عمومی  بر روی رشد  اند. فصول 

گذاری، امور قضایی، ثبتی و موقوفات به ترتیب دارای تاثیر  کشور، اداره امور مالی، قانون

اند. همچنین، نتایج نشان دادند پس از امور دفاعی  منفی و معنادار بر رشد اقتصادی بوده

  مور عمومی بوده است.بیشترین اثرگذاری مخارج دولت بر روی رشد در ا

های صورت گرفته در زمینه اثرگذاری مخارج دولت در امور عمومی و زیر فصول  پژوهش

بخش تنها  مطالعات  مربوطه  مثال،  برای  دارند.  بر  در  را  حاضر  پژوهش  هدف  از  هایی 

( که به طور اخص  1387(، حسینی و همکاران )1394)  سرابختیاری، مویدفر و سرخوش

اند و یا  های خطی بهره جستهاند از روشاز فصول امور عمومی پرداخته  به بررسی برخی

پژوهش این  در  وابسته  سایر  متغیر  در  است.  بوده  اقتصادی  رشد  بر  معطوف  بیشتر  ها 

)پژوهش جوینی  همچون  )2018ها  پالکندراس  و  تسینتزوس  پراقیدیس،   ،)2018)  ،

قاسمی  (،  1396فشاری )، (2012)  اورباج و قورو دنیجنکو(، 2011بوسویلین و دوفرنوت )

اند، هیچ کدام به طور اخص بر  های غیر خطی بهره گرفتهکه از روش (  1394و مهاجری )

اند. به طور کلی، در هیچ یک از  روی امور عمومی و زیر فصول مربوط به آن تمرکز نکرده

در امور  ها به طور توأم به نقش ادوار تجاری در اثرگذاری غیرخطی مخارج دولت  پژوهش

-اند. در نهایت، برجستهعمومی و زیر فصول مربوط به آن بر رفاه اجتماعی تمرکز نکرده

بوده که در کار شین و همکاران ) نوآوری پژوهش حاضر آن  بر آن 2014ترین  ( فرض 

های رکود و  ای که به دو نیم تقسیم شده در طی دورهبوده که متغیر یا متغیرهای آستانه

های اقتصادهای در  ثابتی هستند. در حالی که، یکی از بارزترین ویژگی  رونق دارای اثرات

به عبارت دیگر دوره  اقتصادی یا  نوسانات  های رکود و رونق در بطن  حال توسعه وجود 

اثرگذاری   در  را  مهم  عامل  این  مطالعات  از  بسیاری  اینکه  به  توجه  با  است.  اقتصاد 

-اضر یک قدم فراتر رفته و اثرات شوکگیرند؛ پژوهش حهای دولت در نظر نمی سیاست

دوره در طی  را  دولت  مخارج  منفی  و  مثبت  متفاوت  های  به شکلی  رونق  و  رکود  های 

می آن  بررسی  به  و  کرده  جنبهفرض  از  حاضر  پژوهش  رو،  این  از  مختلف  پردازد.  های 

 دارای نوآوری است.
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 طراحی الگوی مدل -3

 ارائه و توصیف مدل   -1-3

زرزوا نینو  و  هالیه  از  شده  ارائه  تجربی  مطالعات  و  نظری  مبانی  اساس  و  2018)  1بر   )

مرادی  و  فتاحی  کنترلی  1394)  2خانزادی،  متغیرهای  اجتماعی  رفاه  متغیر  زمینه  در   )

ر  های زیر برای برآورد اثرات مخارج دولت دها انتخاب شده است. بنابراین، از مدلمدل

استفاده   تجاری  ادوار  در طی  اجتماعی  رفاه  بر  آن  به  مربوط  فصول  زیر  و  امور عمومی 

 شده است.
Log(W) = α+β0WL + β1Log(Other_EXP) + β2Log(Int) +
β3Log(Urbant) + β4Log(Opent) + β5Log(Literacyt) + β6Subsidyt +
β7(ShockPOS ∗ RECESION)t + β8(ShockPOS ∗ BOOM)t+β9(ShockNEG ∗

RECESION)t + β10(ShockNEG ∗ BOOM)t + ut (1                                     )
  

Wلگاریتم شاخص رفاه اجتماعی آمارتیاسن یوده که از رابطه : Log(W)در روابط باال،  =

μ(1 − G)    حاصل شده است. در این رابطهμهای خانوارهای شهری به  : میانگین هزینه

:بوده و   1395به قیمت ثابت  شاخص قیمت مصرف کننده G   .مقادیر ضریب جینی است

WL .وقفه اول رفاه اجتماعی است :(Urban)Log :  لگاریتم نسبت شهرنشینی بوده که از

نسبت جمعیت ساکن در مراکز شهری یک کشور یا منطقه در یک مقطع زمانی معین به  

می حاصل  زمانی  مقطع  همان  در  منطقه  یا  کشور  همان  جمعیت  .  شودکل 

(Literacy𝐭)Log  :24تا    15درصدی از جمعیت    لگاریتم نرخ با سوادی بوده که به شکل  

می تعریف  هستند  نوشتن  و  خواندن  درک،  به  قادر  که  )شودسال   .In)Log:    لگاریتم

: لگاریتم شاخص  Log(Open)است.    1395به قیمت ثابت   شاخص قیمت مصرف کننده

اساس   بر  که  بوده  اقتصاد  بودن  باز  تولید  درجه  به  واردات  و  صادرات  مجموع  نسبت 

می محاسبه  داخلی  سایر    :Log(Other_EXP)شود.  ناخالص  در  دولت  مخارج  لگاریتم 

مورد برآورد بوده که از تفاوت کل مخارج دولت با     امور و فصول به جزء امور و فصول

می حاصل  بررسی  مورد  فصول  یا  ) امور  هدفمندسازی  Subsidyشود.  متغیرمجازی   ،)

ها، صفر  به بعد برابر یک و در سایر سال  1389ها بوده که مقدار این متغیر از سال  ارانهی

 است.

 
1 Haile & Nino-Zarazua 
2 Khanzadi et al. (2014) 
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ShockPOS؛ ∗ Recesion:Xt
+ × Recesion   های مثبت لگاریتم مخارج دولت  اثر شوک

دوره در  بررسی  مورد  فصول  و  امور  از  در  که  بوده  رکود  تجمعی  های  اثر  ضرب  حاصل 

( مثبت مخارج دولت در امور عمومی و زیر فصول مربوطه در هر سال نسبت  ∆تغییرات ) 

  های های رکود با مقدار یک بدست آمده و برای دورهقبل در متغیر مجازی دوره  به سال

 رونق برابر با صفر است.

ShockPOS ؛ ∗ Boom:Xt
+ × Boom   های مثبت لگاریتم مخارج دولت در امور  اثر شوک

دوره  بررسی در  مورد  فصول  از  و  که  بوده  رونق  تغییرات  های  تجمعی  اثر  حاصل ضرب 

( مثبت مخارج دولت در امور عمومی و زیر فصول مربوطه در هر سال نسبت به سال  ∆)

دورهقبل در متغیر مج  برای دورهازی  و  آمده  با مقدار یک بدست  های رکود  های رونق 

 برابر با صفر است.

: Xt
− ×  Recesion ؛Shock𝑁𝑒𝑔 ∗ Recesion  های منفی لگاریتم مخارج دولت  اثر شوک

دوره در  بررسی  مورد  فصول  و  امور  از  در  که  بوده  رکود  تجمعی  های  اثر  ضرب  حاصل 

امور عمومی و زیر فصول مربوطه در هر سال نسبت  ( منفی مخارج دولت در  ∆تغییرات ) 

های  های رکود با مقدار یک بدست آمده و برای دورهقبل در متغیر مجازی دوره  به سال

 رونق برابر با صفر است.

ShockNeg؛ ∗ Boom:Xt
− ×  Boom  های منفی لگاریتم مخارج دولت در امور  اثر شوک

دوره  بررسی در  مورد  فصول  از  و  که  بوده  رونق  تغییرات  های  تجمعی  اثر  حاصل ضرب 

  ( منفی مخارج دولت در امور عمومی و زیر فصول مربوطه در هر سال نسبت به سال∆)

دوره برای دورهقبل در متغیر مجازی  و  آمده  با مقدار یک بدست  کود  های رهای رونق 

 برابر با صفر است.

های رکود و رونق به ترتیب شکاف تولید منفی و مثبت بوده که  الزم به ذکر است، دوره

پرسکات هودریک  فیلتر  روش  SEGDPt  ،از  = GDPt − HPGDPt   در که  شده  محاسبه 

رابطه   تولید(؛    :SEGDPtاین  طبیعی) شکاف  روند  از  واقعیتولید    GDPانحراف  مقدار   :

 : نوسانات یا فیلتر تولید ناخالص داخلی است. HPGDPناخالص داخلی؛  
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داده اجتماعی  رفاه  بر  دولت  مخارج  اثرات  برآورد  منظور  محاسبه  به  برای  پژوهش  های 

مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، متغیر نرخ باسوادی و    هایپایگاهمتغیر رفاه اجتماعی از  

باز بودن بودن اقتصاد از  1  هانرخ شهرنشینی از بانک جهانی داده ، متغیر شاخص درجه 

های وزارت اقتصاد و امور  بانک مرکزی و متغیرهای مربوط به مخارج دولت از پایگاه داده

شده گردآوری  در  دارایی  لگاریتم  شکل  به  متغیرها  تمام  اینکه  اساس  بر  همچنین،  اند. 

 شد.ها بر اساس درصد بیان خواهد  اند، واحد آن ها لحاظ شدهمدل

 چارچوب متدولوژی  -2-3

مدت مخارج دولت در امور عمومی بر رفاه اجتماعی  بررسی اثرات کوتاهدر  ابتدا جهت  

دوره استخراج  به  تجاری  ادوار  طی  فیلتر  در  براساس  اقتصادی  رونق  و  رکود  های 

 پرسکات پرداخته شده است.-هودریک 

را بتوان    xtنی مشاهده شده  ( اگر یک سری زما1995)2براساس مطالعه کولی و پرسکات

پارامتری باشد که    aدر قالب مجموع یک جزء نوسانی و یک جزء روند تشریح کرد و اگر  

بیان کننده واریانس نسبی جزء روند در مقابل نوسان باشد، در این صورت پارامتر مذکور  

با معلوم شدن پارامتر   فی  aبیانگر چگونگی کنترل همواری مسیر روند است.  لتر  مسئله 

متغیر    ، انحراف  Ttپرسکات عبارت است از حداقل کردن مجموع مجذورات    -هودریک 

زمانی   ) xtسری  روند  مقادیری  (Tاز  پرسکات  هودریک  فیلتر  روند  مقادیر  واقع،  در   .

 کند:  هستند که رابطه زیر را حداقل می

j = ∑ (xt − τx.t)2 + a ∑ [(τx.t − τT−1)]2T−1
t−2

T
t=1                                            (2)                                    

پارامتر عامل موزون است که میزان هموار بودن روند را   aمشاهدات،   تعداد ، T که در آن،

با  می تعیین   برابر  ساالنه  دادههای  برای  آن  متعارف  مقدار  دادههای   100کند.  برای  و 

د  میباشد. تأثیر این پارامتر در این است که از  آمار سری زمانی دوره مور  1600فصلی  

سال را حذف میکند . این فیلتر دوطرفه بوده و    8هایی با فرکانس کمتر از  بررسی، دوره

نامشخص   فیلتر،  روش   این  مشکل  میبرد.  بین  از  را  دوره  فاز  تغییر  مشکل  رو  این  از 

ای که اگر  است که مقدار انحراف را با تغییر مواجه میسازد، به گونه  aبودن دقیق پارامتر

هش و یا افزایش یابد، در این صورت مقدار روند دائمی و موقت تغییر  پارامتر مذکور کا

 میکند.

 
1 WDI 
2 Cooley & Prescott 
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پرسکات اندازه روند تولید ناخالص داخلی با    -در پزوهش حاضر براساس فیلتر هودریک

آن   و  کرده  استخراج  را  ناخالص  نامیم.  می  HPGDPرا  نفت  تولید  نوسانات  ادامه  در 

سپ و  نموده  گذاری  نام  را  نفت  با  دورهداخلی  آن   اساس  بر  را  س  رونق  و  رکود  های 

می  مقدار  استخراج  اگر  صورت    GDPکنیم.  این  در  باشد،  بیشتر  خود  طبیعی  روند  از 

روند   از  حقیقی  داخلی  ناخالص  مقدار   که  تولیدهایی  سال  در  و  حاکم  اقتصادی  رونق 

ت.  طبیعی خود کمتر باشد، براساس تعریف در آن سال رکود اقتصادی وجود خواهد داش

آن،   واقعی  مقدار  و  داخلی  ناخالص  تولید  فیلتر  مقدار  تفاوت  از  میتوان  ترتیب  بدین 

 ، را به شرح زیر بدست آورد:  SEGDPانحراف از روند طبیعی،
SEGDPt = GDPt − HPGDPt                                                                                                                                                                    
BOOMt = Max(0. SEGDPOt) 

RECt = Min(SEGDPOt. 0)                                                                            (3)                                                                                      

آ با    REC, Boomن  که در  ناخالص داخلی  تولید  انحراف  به ترتیب نشان دهنده مقدار 

نفت از روند طبیعی آن در سالهای رونق و رکود اقتصادی است. با معلوم شدن مقادیر  

 انحراف از روند)شوکهای موقت( میتوان رکود و رونق را به صورت زیر معلوم  کرد:  

DUBOOM  اقتصادی برای نشان دادن      DURECو  برای نشان دادن دوران رونق  نیز 

دوران رکود اقتصادی به کار گرفته میشوند. لذا براساس ادبیات اقتصادسنجی متغیرهای  

برای شرایط حقیقی اقتصاد دو حالت رکود و رونق در نظر گرفته میشود. حال   1موهومی

ی  استفاده شود، مقدار آن برا  DUBOOMاگر در الگوی اقتصادسنجی از متغیر موهومی  

موهومی   متغیر  از  چنانچه  اما  است،  صفر  رکود  شرایط   در  و  یک  با  برابر  رونق  دوران 

DUREC   استفاده شود مقدار این متغیر برای سالهای رکود یک و برای سالهای رونق

 (.   1390، 2اقتصادی مقدار صفر است )رضایی پور و آقایی آخوندابی

مدت مخارج دولت در امور عمومی  کوتاهبرای بررسی اثرات    پس از استخراج ادوار تجاری

های گسترده  ارائه شده توسط  بر رفاه اجتماعی از الگوی خود رگسیون غیرخطی با وقفه

-های هم ( استفاده شده است. این الگو یکی از روش2014)  3نیمو   وود شین، یو و گرین

های اخیر روش هم انباشتگی نامتقارن در  در پژوهش  شود.انباشتگی نامتقارن تلقی می

وقفه با  رگسیونی  گونهمدل خود  به  توزیعی  آن مجموعه  های  در  که  یافته  ای گسترش 
 

1 Dummy Variables 
2 Rezaeipour & Aghaei Akhondabi (2011) 
3 Shin et al. 
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متقارن متغیرهای توضیحی  کند تا تاثیرات ناهای مثبت و منفی متغیرها کمک می مولفه

کوتاه رگسیون  در  خود  روش  خصوصیات  واقع  در  شوند.  شناسایی  بلندمدت  و  مدت 

با وقفه به ما میهای گسترده  غیرخطی  را  اجازه  از مسائل  این  تا تحلیل مشترکی  دهد 

داشته باشیم. در    1مربوط به نامانایی و غیر خطی بودن در مدل تصحیح خطای نامقید 

،  خطی آننیز همانند روش     های گستردهد رگسیون غیرخطی با وقفهخوحقیقت روش  

به سایر روش انباشتگی مزیتنسبت  اینکه، میهای آزمون هم  اول  این  هایی دارد.  توان 

مدل   متغیرهای  که  این  از  نظر  را صرف  هم    I(1)یا     I(0)آزمون  متقابل  صورت  به  یا 

ر این  که،  این  دوم  برد.  کار  به  باشند،  پویاییانباشته  بخش  وش  در  را  کوتاه مدت  های 

-(. سوم این که، این روش را می1993،  2کند )بنرجی و همکاران تصحیح خطا وارد نمی 

نارایان  و  )نارایان  برد  کار  به  نیز  اندک  مشاهدات  تعداد  با  نهایت،  2004،  3توان  در   .)

متغیر که  زمانی  در  حتی  روش  این  از  استفاده  که،  است  این  مزیت  های  چهارمین 

 (.2003، 4توضیحی درونزا هستند، ممکن است )آالم و کوازی 
، با فرض دو متغیر  های گستردهخود رگسیون غیرخطی با وقفه پیش از توسعه مدل

-( تعریف می 2002) 5رابطه  زیر را بر اساس مطالعه گرنجر و یون xو مستقل   yوابسته 

 کنیم:

yt = β+xt
+ + β−xt

− ut                                                                                   )4( 

xt = x0 + xt
+ + xt

− (5       )                                                                         

 ای که به گونه

xt
+ =  ∑ ∆xj

+t
j=1 =  ∑ maxt

j=1 (∆xj. 0); xt
− =  ∑ ∆xj

−t
j=1 =  ∑ mint

j=1 (∆xj. 0)   (6)         

ب ساده  رویکرد  مجموع  این  تجزیه  اساس  بر  انباشتگی  هم  نامتقارن  سازی  مدل  رای 

( در زمینه رابطه غیر خطی بین بیکاری و تولید  2001)6ها توسط شودرت مولفه تجمعی

 مطرح شد. 

اند  (، دو سری زمانی به طور نامتقارن هم انباشته2002با توجه به تعریف گرنجر و یون )

ها نشان  یکدیگر هم انباشته باشند. همچنین، آن  ها با های مثبت و منفی آنهرگاه مولفه
 

1 Unrestricted Error Correction Model 
2 Banerji et al. 
3 Narayan  & Narayan 
4 Alam & Quazy 
5 Granger & Yoon 
6 Schorderet 
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پنهان   انباشتگی  هم  از  استاندارد)متقارن(، حالت خاصی  انباشتگی خطی  هم  که  دادند 

هم   رابطه  است.  نامتقارن  انباشتگی  هم  از  خاصی  مورد  پنهان  انباشتگی  هم  و  است 

 بود: های مجموع تجمعی مثبت و منفی به صورت زیر خواهدانباشتگی خطی مولفه

Zt = β0
+yt

+ + β0
−yt

− + β1
+xt

+ + β1
−xt

−                                                       (7 )  

به صورت    xtو       ytشود که باشد، در این صورت گفته می  I(0)انباشته از مرتبه    Ztاگر  

انباشته اگر؛ نامتقارن هم  به طوری که  β0اند. 
+ = β0

β1  و  −
+ = β1

این صورت    − باشد، در 

 (.2003انباشتگی متقارن خواهد بود)شودرت، هم 

( استخراج شده است و  7های مثبت و منفی که از رابطه )حال با در نظر گرفتن مولفه

مدل   یک  در  آن  کردن  مدل  ARDL(p,q)وارد  به   ،NARDL(p,q) زیر صورت  به   ،

 خواهیم رسید:

yt = ∑ φjyt−j + ∑ (θj
+xt−j

+ + θj
−xt−j

− ) + εt
q
j=0

P
j=1                                       (8)  

فوق   رابطه  در  وقفه  qو    pکه  بهینه،  تعداد  وقفه  φjهای  متغیر  ضرایب  های 

θjوابسته،
θj و +

جمله اخالل با میانگین    εtهای متغیر مستقل و ضرایب نامتقارن وقفه    −

 صفر و واریانس ثابت)همسان( است.

سورها  عالوه بر این، در فرم زیرکه در حقیقت فرم مورد نظر است، یک زیر مجموعه از رگ 

 نیز به صورت متقارن وارد رابطه شده است: 

yt = β+xt
+ + β−xt

− + λwwt + ut                                                            (9 )  

xt  (xtکه درآن   = x0 + xt
+ + xt

بردار  − k( یک  × و   1 نامتقارن   wtشامل رگسورهای 

g یک بردار  ×  شامل رگسورهای متقارن در مدل هستند. 1

 صورت زیر خواهد بود:  ( مدل پژوهش به9بر اساس رابطه )
Wt = β+Expt

+ + β−Expt
− + λwInt + λwUrbant + λwOpent +

λwliteracyt + λwSubsidyt + λwOther − Expt + ut  (10      )                           

مخارج دولت در  های مثبت و منفی متغیر  شوک؛  −βو    +Exp  ،βدر مدل باال، ضرایب  

همکاران   و  شین  پژوهش  اساس  بر  آن  به  مربوط  مربوط  فصول  زیر  و  عمومی  امور 

را   های رکود و رونق( اثر دوره2014( است. با توجه به اینکه شین و همکاران )2014)

های مثبت و منفی مخارج دولت ثابت فرض کرده است، در پژوهش یک قدم  در شوک

های مثبت و منفی  غیرهای مجازی رکود و رونق در شوکفراتر رفته و با حاصل ضرب مت
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های مذکور متفاوت فرض کرده  های رکود و رونق را در شوکمخارج دولت، اثرات دوره

 است بنابراین، در مدل نهایی خواهیم داشت: 
Wt = 𝛽0

+Expt
+ ∗ Recesion + 𝛽1

+Expt
+ ∗ Boom + 𝛽2

−Expt
− ∗ Recesion +

𝛽3
−Expt

− ∗ Boom + λ1Int + λ2Urbant + λ3Opent + λ4literacyt +

λ5Subsidyt + λ6(Other − Expt) + ut   (11     )                                             

β0در رابطه باال مقادیر  
β1  و  +

های مثبت مخارج دولت در طی  شوک  به ترتیب ضرایب  +

β2های رکود و رونق بوده که فرض بر آن بوده این ضرایب متفاوت هستند.  دوره
β3  و   −

− 
های رکود و رونق بوده که  های منفی مخارج دولت در طی دوره شوک  به ترتیب ضرایب

ضرایب   هستند.  متفاوت  نیز  ضرایب  این  بوده  آن  بر  متغیرهای  𝜆فرض  سایر  ضرایب   ،

باز  ک سوادی، شاخص درجه  با  نرخ  نرخ شهرنشینی،  تورم،  نرخ  الگوها شامل،  در  نترلی 

مورد   فصول  و  امور  جزء  به  دولت  فصول  و  امور  سایر  در  دولت  مخارج  اقتصاد،  بودن 

 ها هستند.   بررسی و یارانه

آبراهام والد  ارائه شده توسط  از آزمون  با استفاده  تحت عنوان آزمون استاندارد    1سپس 

تقارن    2لد وا عدم  بررسی  آزمون  xtبه  +θبا  = θ−  می والد  پرداخته  آزمون  مزیت  شود. 

آزمون به سایر  و  نسبت  آزمون ضرایب الگرانژ  قبیل  از  قیدهای رگرسیون   بررسی  های 

این است که این آزمون تنها نیاز به تخمین مدل غیرمقید دارد. به  نمایی  نسبت درست  

احتمال   باشد،  بیشتر  غیرمقید،  و  مقید  رگرسیون  بین  اختالف  چه  هر  شهودی،  طور 

های محدود، ناشناخته  برقراری قید کمتر است. با وجود اینکه توزیع آزمون والد در نمونه 

می مجانبی  طور  به  اما  خیاست؛  توزیع  از  و  توان  فرضیه    Fدو  معناداری  بررسی  برای 

محاسباتی از مقدار بحرانی بیشتر باشد، فرض صفر مبنی بر    Fاستفاده کرد. اگر مقدار  

برابری ضرایب رگرسیون مقید و غیرمقید یا به عبارت دیگر فرضیه عدم تقارن رد خواهد  

 (.1398، 3شد )سوری 

آزمونهمچنین،   احتمالی،  مشکالت  رفع  تشخی برای  خودهمبستگی های  فرض  4ص   ،

 انجام شده است.  و ناهمسانی واریانس5ها نرمال بودن توزیع باقیمانده

  

 
1 Wald 
2 wald's Standard Test 
3 Suri (2019) 
4 Serial Corrolation (LM Test) 
5 Normality Test 
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 های تجربی تحلیل -4

 های توصیفی متغیرهاآماره-1-4

 1های توصیفی متغیرهای پژوهشآماره  :(1جدول )

متغیرهای  

 ها مدل
 کشیدگی چولگی  انحراف معیار  میانه  میانگین 

 8/27 2/36 52855 1578 27824 مخارج امور عمومی

 4/87 1/82 2379 59 1284 گذاری مخارج قانون

 7/99 2/3 10276 565 5781 مخارج عمومی 

 11/58 2/89 24297 289 11352 مخارج قضایی 

 7/26 2/26 9219 665 5044 مخارج خدمات مالی

 2/83 0/53 8260 14763 14252 مخارج توسعه علوم 

 4/21 1/1 9/34 16/6 18/62 نرخ تورم   

-0 10/34 84/44 79/81 نرخ باسوادی  /59 1/93 

-0.11 9.97 60/24 60/00 نرخ شهرنشینی   1/78 

 3/64 0/12 0/12 0/44 0/44 شاخص باز بودن 

/0 13/61 84/68 85/26 شاخص رفاه اجتماعی  15-  0- /47 

 های تحقیق یافتهمنبع: 

 های تشخیص آزمون-2-4

  95های پژوهش در سطح اطمینان  گادفری در هیچ یک از مدل-بر اساس آزمون بریوش

برا نیز  شود. بر اساس نتایج آزمون جارکدرصد، فرض عدم وجود خودهمبستگی رد نمی

شود. بر اساس  های رگرسیون رد نمیها فرض نرمال بودن باقیماندهدر هیچ یک از مدل

در  کند  های رگرسیون را ارزیابی میود ناهمسانی واریانس در باقیماندهآماره وایت که وج

. به منظور رفع مشکل ناهمسانی  ناهمسانی واریانس وجود داردهای تخمینی  تمام مدل

نسبت به واریانس استفاده شده    2کواریانس به صورت مقاوم -واریانس از ماتریس واریانس

    است. 

 

 
های تورم، باسوادی، شهرنشینی  عمومی و زیر فصول مربوط به آن میلیارد ریال و نرخواحد مخارج دولت در امور  1

 و شاخص درجه باز بودن اقتصاد بر اساس درصد است. 
2 Robust  
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 های تشخیص نتایج آزمون  :(2جدول)

 امور و فصول بودجه 
سطح معناداری آماره  

 وایت 

سطح معناداری آماره  

 گادفری -بریوش

سطح معناداری آماره  

 برا -جاک

 0/126 0/073 0/0002 امور عمومی

 0/241 0/369 0/0001 گذاری قانون

 0/418 0/244 0/006 عمومی 

 0/433 0/069 0/000 قضایی

 0/778 0/133 0/0003 خدمات مالی 

 0/892 0/282 0/402 توسعه علوم 
 های پژوهش منبع: یافته

 آزمون مانایی و ریشه واحد -3-4

سری سازی  زمانی  مدل  مورد  های  متغیرها  اگر  است.  استوار  متغیرها  مانایی  فرض  بر 

شود.   منجر  کاذب  رگرسیون  یک  به  است  ممکن  برآورد  نباشد،  مانا  مدل،  در  استفاده 

شکست   لحاظ  با  فولر  دیکی  آزمون  از  حاضر  پژوهش  در  متغیرها  مانایی  بررسی  برای 

 شده است. (  ارائه 3ساختاری استفاده شده است. نتایج این آزمون در جدول )

 آزمون دیکی فولر با لحاظ شکست ساختاری   :(3جدول )

 نام متغیر 
وضعیت   با عرض از مبدا و روند T آماره  

 گیری یکبار تفاضل سطح  مانایی 

 مانا  - -169167/6*** لگاریتم شاخص رفاه اجتماعی آمارتیاسن 

 مانا  - -768838/6*** لگاریتم نرخ تورم 

 مانا  - -226419/6*** لگاریتم نرخ شهر نشینی

 مانا  - -007176/5** لگاریتم نرخ با سوادی 

 مانا  - -355938/5*** لگاریتم درجه باز بودن اقتصاد 

 مانا  -784493/5*** -004234/3 لگاریتم کل مخارج 

 مانا  -238902/7*** -975416/3 لگاریتم مخارج امور عمومی

-3 گذاری لگاریتم مخارج قانون  مانا  -14972/12*** 886310/

 مانا  -17851/10*** -649379/3 لگاریتم مخارج قضایی 

 مانا  -36064/10*** -569523/5 لگاریتم مخارج عمومی 

 مانا  -788463/8*** -676414/4 لگاریتم مخارج خدمات مالی

-5 لگاریتم مخارج توسعه علوم   مانا  -384801/6*** 387971/
 های پژوهش منبع: یافته
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ها دچار شکست ساختاری  هایی که درآن متغیرهای مدل ( سال 3بر اساس نتایج جدول )

اجتماعی، نرخ تورم، نرخ شهرنشینی، نرخ با سوادی، درجه باز  اند برای شاخص رفاه  بوده

امور عمومی، مخارج دولت در فصول   اقتصاد، کل مخارج دولت، مخارج دولت در  بودن 

ترتیب سالقانون به  توسعه علوم  و  مالی  قضایی، عمومی، خدمات  ،  1379های؛  گذاری، 

1378  ،1370  ،1385  ،1365  ،1368  ،1357  ،1358  ،1389  ،1372  ،1357  ،1388 

به جزء مخارج   الگوها  کلیه متغیرهای  این جدول  نتایج  اساس  بر  بوده است. همچنین، 

دولت در امور عمومی و زیر فصول مربوط به آن مانا هستند. متغیرهای مذکور نیز با یک  

و    I(0)شوند. با توجه به اینکه متغیرهای مدل در سطوح مختلف  گیری مانا میبار تفاضل 

I(1)  با    بوده غیرخطی  رگرسیون  خود  روش  پژوهش  در  استفاده  مورد  روش  بنابراین 

 های گسترده خواهد بود. وقفه

زیر  -4-4 امور عمومی و  اجزای مخارج دولت در  اثرات غیرخطی  برآورد  نتایج 

روش   از  استفاده  با  تجاری  ادوار  طی  در  اجتماعی  رفاه  بر  مربوطه  فصول 
NARDL 

مدل برآورد  از  مدلپیش  در  که  است  نکته  این  ذکر  به  الزم  روش  ها  به  برآوردی  های 

NARDL  های مالی هدف  ها در اجرای سیاستبه دلیل ماهیت ادوار تجاری و نقش آن

اثرات کوتاه مدت مخارج دولت در دوره بوده است.  پژوهش شناخت  و رونق  های رکود 

 ت و الگوی تصحیح خطا نخواهد بود. بنابراین، لزومی به ذکر نتایج بلندمد

Wرابطهدر ابتدا شاخص رفاه اجتماعی آمارتیاسن بر اساس   = μ(1 − G)  محاسبه شده   

و   بوده  یک  و  صفر  بین  جینی  ضریب  مقادیر  رابطه  این  در  هزینهکه  های  میانگین 

بر اساس واحد    1395به قیمت ثابت   خانوارهای شهری به شاخص قیمت مصرف کننده

 ( ارائه شده است.4نتایج در جدول ) باشد.یهزار ریال م

 مقادیر شاخص رفاه اجتماعی آمارتیاسن   :(4جدول )

 1355 1354 1353 1352 سال 

0087/106570 مقادیر رفاه   8158/152636  5765/198470  2168/199818  

 1359 1358 1357 1356 سال 

1955/189867 مقادیر رفاه    2993/198926  2282/185804  1415/172736  

 1363 1362 1361 1360 سال 

2178/183695 مقادیر رفاه    1838/177647  6238/190520  5485/208157  
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 1367 1366 1365 1364 سال 

3515/205671 مقادیر رفاه    3815/170108  898/148678  9207/139279  

 1371 1370 1369 1368 سال 

4087/136488 مقادیر رفاه    2068/140587  3193/154452  9443/157215  

 1375 1374 1373 1372 سال 

4866/153181 مقادیر رفاه    0147/152681  3569/143576  4663/149025  

 1379 1378 1377 1376 سال 

7553/150411 مقادیر رفاه   3047/160756  6051/165022  4351/171652  

 1383 1382 1381 1380 سال 

8943/178786 مقادیر رفاه   0433/186115  7683/189750  3675/212513  

 1387 1386 1385 1384 سال 

6912/220151 مقادیر رفاه   9596/224698  1706/227640  565/217017  

 1391 1390 1389 1388 سال 

7974/203609 مقادیر رفاه   7899/211920  0129/205718  8096/192448  

 1395 1394 1393 1392 سال 

046/175670 مقادیر رفاه   148/171990  4478/172005  828/169581  

 1399 1398 1397 1396 سال 

218/180074 مقادیر رفاه   1864/165713  4156/144123  - 
 های پژوهش منبع: یافته

توضیح داده شد در ابتدا به استخراج ادوار تجاری به روش  همان طور که در فصل پیش  

های رکود و رونق که  شود. بر اساس این روش دورهفیلتر هودریک پرسکات پرداخته می

 ( ذکر شدند. 5آیند در جدول)به ترتیب بر اساس شکاف تولید منفی و مثبت می

 ادوار تجاری ایران بر اساس روش فیلتر هودریک پرسکات  :(5جدول)

 1358 1357 1356 1355 1354 1353 1352 1351 سال 

 شکاف 

 تولید  
0/84 2/53 5- /06 16/88 3- /86 11- /49 7- /26 20- /72 

 رکود رکود رکود رکود رونق  رکود رونق  رونق  دوره 

 1366 1365 1364 1363 1362 1361 1360 1359 سال 

 شکاف 

 تولید 
2- /63 24/61 11/09 6- /63 2/20 9- /95 0- /69 6- /96 
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 رکود رکود رکود رونق  رکود رونق  رونق  رکود دوره 

 1374 1373 1372 1371 1370 1369 1368 1367 سال 

 شکاف 

 تولید  
3/40 10/93 8/77 0- /62 2- /36 4- /61 1- /01 1/65 

 رونق  رکود رکود رکود رکود رونق  رونق  رونق  دوره 

 1382 1381 1380 1379 1378 1377 1376 1375 سال 

 شکاف 

 تولید  
2- /98 1- /76 2- /47 1/23 2- /64 3/20 3/37 0- /40 

 رکود رونق  رونق  رکود رونق  رکود رکود رکود دوره 

 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 سال 

 شکاف 

 تولید  
1/39 0/46 0/98 2/82 3- /49 2- /93 3/24 1/01 

 رونق  رونق  رکود رکود رونق  رونق  رونق  رونق  دوره 

 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 سال 

 شکاف 

 تولید 
9- /36 1- /66 2/16 2- /28 12/26 4/10 4- /25 4- /55 

 رکود رکود رونق  رونق  رکود رونق  رکود رکود دوره 
 های پژوهش منبع: یافته

رکود و رونق بر اساس فیلتر هودریک پرسکات باید به بررسی  های  پس از استخراج دوره

دوره طی  در  دولت  مخارج  اجزای  اثرگذاری  ضرایب  بودن  رونق  متفاوت  و  رکود  های 

 ( ذکر شده است.6پرداخت. بر این اساس نتایج آزمون والد در جدول )

های مثبت و منفی مخارج دولت در امور آزمون برابری ضرایب)والد(شوک   :(6جدول)

 های رکود و رونقعمومی در دوره

 ها مدل

 شوک منفی  شوک مثبت 

 Fآماره  
سطح  

 معناداری 
 Fآماره  

سطح  

 معناداری 

 0/018 6/163 0/002 10/761 امور عمومی

 0/782 0/078 0/608 0/268 قانونگذاری 

 0/000 160/305 0/000 44/254 عمومی 

 0/000 17/123 0/013 6/824 قضایی
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 0/462 0/554 0/345 0/916 خدمات مالی 

 0/002 364/653 0/000 412/002 توسعه علوم 
 های پژوهش منبع: یافته

  95باشد در سطح اطمیان    0.05( چنانچه سطح معناداری کمتر از  6بر اساس جدول )

دوره در  ضرایب  برابری  بر  مبنی  صفر  فرض  میدرصد  رد  ورنق  و  رکود  به  های  شود. 

قانون گذاری و خدمات مالی، در امور عمومی و فصول عمومی، قضایی و  استثناء فصول 

های  مخارج دولت بر رفاه اجتماعی در دورههای مثبت و منفی  توسعه علوم اثرات شوک

 رکود و رونق  با یکدیگر تفاوت معنادار آماری دارند. 

امور عمومی و   -نتایج برآورد اثرات متغیرهای توضیحی بر رفاه اجتماعی  :(7جدول)

 NARDLبه روش    زیر فصول مربوطه

 ها سایر متغیرهای کنترلی مدل

 Log(W)شاخص رفاه اجتماعی  

مدل مربوط به  

 امور عمومی

(PAG) 

 گذاری قانونمدل مربوط به  
(LG) 

مدل مربوط به  

 عمومی 
(PG) 

 0/307 0/443 0/338 ( WLوقفه رفاه)

-9 (𝛼عرض از مبدا)  /091 8- /009 8- /839 

-Log 0(Inلگاریتم نرخ تورم) / 069-  0- /073 0- /062 

 لگاریتم نرخ باسوادی 

(Literacy) Log 
4- /295 2- /772 3- /457 

 لگاریتم شاخص درجه باز بودن

 Log (Open𝑡)  اقتصاد
0/111 0/192 0/111 

 لگاریتم نرخ شهرنشینی 

(Urbant) Log 
12/423 9/618 11/214 

دولت در سایر  لگاریتم مخارج  

امور و فصول به جز  امور یا  

  فصل مربوطه
(Other_EXP) Log 

0/150 0/089 0/123 

 0/022 0/022 0/003 ( Subsidytها) یارانه

 های مثبت در زمان رکود شوک
(ShockPOS

∗ Recesion) 

0- /009 0/048 0/027 

-0 های مثبت در زمان رونق شوک /001 0/051 0/046 
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ShockPOS ∗ Boom)( 

 های منفی در زمان رکود شوک
(ShockNEG

∗ Recesion) 

0/196 0/068 0/010 

 های منفی در زمان رونق شوک
(ShockNEG ∗ Boom) 

0/248 0/071 0/108 

 روند زمانی 
(Timetrend) 

0- /044 0- /042 0- /046 

 ها سایر متغیرهای کنترلی مدل

 Log(W)شاخص رفاه اجتماعی  

مدل مربوط به  

 قضایی مخارج  
(JG) 

مدل مربوط به مخارج  

 خدمات مالی 
(FSG) 

مدل مربوط به  

مخارج توسعه  

 علوم 
(SDG) 

 0/391  0/368  1/497 ( WLوقفه رفاه)

-8 (𝛼عرض از مبدا)  /240 8- /010 19- /120 

-Log 0(Inلگاریتم نرخ تورم) /063 0- /074 0- /070 

 لگاریتم نرخ باسوادی 

(Literacy) Log 
5- /057 3- /111 8/192 

 لگاریتم شاخص درجه باز بودن

 Log (Open𝑡)  اقتصاد
0/168 0/098 0/195 

 لگاریتم نرخ شهرنشینی 

(Urbant) Log 
12/454 10/336 0/639 

لگاریتم مخارج دولت در سایر  

امور و فصول به جز  امور یا  

  فصل مربوطه
(Other_EXP) Log 

0/077 0/061 0- /061 

-0 ( Subsidytها) یارانه /007 0/031 0/058 

 های مثبت در زمان رکود شوک
(ShockPOS

∗ Recesion) 

0- /056 0/006 0/081 

 های مثبت در زمان رونق شوک
ShockPOS ∗ Boom)( 

0- /061 0/010 0/017 

 0/276 0/067 0/214 های منفی در زمان رکود شوک
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(ShockNEG

∗ Recesion) 

 منفی در زمان رونق های  شوک
(ShockNEG ∗ Boom) 

0/102 0/078 0- /014 

 روند زمانی 
(Timetrend) 

0- /034 0- /041 0- /012 

  درصد،        99معنادار در سطح  درصد،         95معنادار در سطح  درصد  90معنادار در سطح 

 های پژوهش منبع: یافته

( اساس جدول  زیر  ( شوک7بر  و  عمومی  امور  در  دولت  مخارج  کاهنده  و  فزاینده  های 

به آن در دوره اثر  فصول مربوط  دارند.  اجتماعی  رفاه  بر  اثر متفاوتی  و رونق  های رکود 

های رکود و  دورههای افزایشی مخارج دولت در امور عمومی بر رفاه اجتماعی در  شوک

شوک اثر  حال  این  با  نیست.  معنادار  آماری  نظر  از  همچنین  بوده،  منفی  های  رونق 

کاهنده مخارج دولت بر رفاه اجتماعی در هر دو دوره رکود و رونق مثبت و معنادار  بوده  

های رونق در امور  های کاهنده مخارج دولت به ویژه در دورهاست. برخالف انتظار، شوک

د  شوکعمومی  با  مقایسه  اثر ر  دارند.  اجتماعی  رفاه  بر  بیشتری  تاثیر  فزاینده  های 

گذاری بر رفاه اجتماعی در دو  های افزایشی و کاهشی مخارج دولت در فصل قانونشوک

بوده معنادار  آماری  نظر  از  و  مثبت  رونق  و  رکود  شوکدوره  اثر  حال  این  با  های  اند. 

دوره در  ویژه  به  دولت  مخارج  به  کاهنده  نسبت  بیشتری  اثرگذاری  دارای  رونق  های 

شوکشوک اثر  هستند.  فصل  این  در  اجتماعی  رفاه  بر  فزاینده  و  های  افزایشی  های 

کاهشی مخارج دولت در فصل عمومی بر رفاه اجتماعی در دو دوره رکود و رونق مثبت و  

شوک استثناء  معنادار    به  آماری  نظر  از  رونق  دوره  در  دولت  مخارج  اند. بودهافزایشی 

انتظار شوک برخالف  ویژه در دورهبنابراین،  به  های رونق در  های کاهنده مخارج دولت 

های فزاینده تاثیر بیشتری بر رفاه اجتماعی در فصل عمومی دارند. اثر  مقایسه با شوک

های افزایشی مخارج دولت در فصل قضایی بر رفاه اجتماعی در دوره رکود و رونق  شوک

معنادا و  شوکمنفی  اثر  حال  این  با  است.  بوده  رفاه  ر  بر  دولت  مخارج  کاهنده  های 

بوده   به ترتیب معنادار و غیر معنادار  اجتماعی در هر دو دوره رکودی و رونق مثبت و 

است. این موضوع دو یافته مهم در بردارد. اول، اینکه )با درنظر گرفتن هر دو دوره رکود  

انتظار شوک برخالف  با  های کاهندو رونق(  مقایسه  در  فصل قضایی  ه مخارج دولت در 

کاهنده مخارج    های فزاینده تاثیر بیشتری بر رفاه اجتماعی دارند. دوم، اثر شوکشوک



 

 

 

 

 

 

 

 

 189                   1400/ زمستان  4شماره  /مهشتسال  /اقتصاد کاربردی  هاینظریهفصلنامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره  با سایر شوک  هایدولت در فصل قضایی در  بر  رکود در مقایسه  بیشتری  تاثیر  ها 

شوک اثر  دارد.  ایران  در  اجتماعی  مخارج رفاه  کاهشی  و  افزایشی  فصل    های  در  دولت 

به استثناء شوک بر رفاه اجتماعی در دو دوره رکود و رونق مثبت و  های  خدمات مالی 

های کاهنده مخارج دولت به  اند. با این حال اثر شوکافزایشی از نظر آماری معنادار بوده

دوره در  شوکویژه  به  نسبت  بیشتری  اثرگذاری  دارای  رونق  رفاه  های  بر  فزاینده  های 

های افزایشی و کاهشی مخارج دولت  در فصل خدمات مالی هستند. اثر شوکاجتماعی  

دوره در  اجتماعی  رفاه  بر  علوم  توسعه  فصل  شوک  در  استثناء  به  رونق  و  رکود  های 

درنظر   با  همچنین،  است.  بوده  معنادار  و  مثبت  رونق  دوره  در  دولت  مخارج  کاهنده 

کاهشی و افزایشی مخارج دولت    های گرفتن هر دو دوره رکود و رونق، به ترتیب شوک

توسعه علوم در دوره با دورهدر فصل  مقایسه  بر  های رکود در  بیشتری  تاثیر  های رونق 

 رفاه اجتماعی دارند. 

 گیرینتیجه -5
اجتماعی   نحوه  رفاه  و  بوده  وابسته  اجتماعی  و  اقتصادی  نهادهای  به  جامعه  یک  در 

نهاد این  در  عملکرد  را  قدرت  که  داشته  سیاسی  نهادهای  به  بستگی  خود  نوبه  به  ها 

بنابراین، نحوه تخصیص مخارج دولت در امور عمومی و زیر فصول مربوطه   اختیار دارند. 

جام  نقش یک  در  اطمینان  و  اعتماد  حفظ  در  فعالیتبسزایی  گسترش  برای  های  عه 

بنابراین، با توجه به سیر نزولی رفاه اجتماعی و  اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی دارند.  

بررسی   زمینه  در  الزم  پژوهش  فصول  نبود  زیر  و  عمومی  امور  در  دولت  مخارج  اثرات 

در طی اجتماعی  رفاه  بر  آن  به  ایران  مربوط  تجاری  این  ادوار  پژوهش  ،  موضوع  هدف، 

 قرار گرفته است. حاضر  

ادوار   نقش  همچنین  و  عمومی  امور  در  دولت  بودجه  بندی  اولویت  اهمیت  به  توجه  با 

تجاری در تخصیص این منابع، پژوهش حاضر به بررسی اثرگذاری مخارج دولت در امور  

ری  بر شاخص رفاه اجتماعی آمارتیاسن در طی ادوار تجا عمومی و فصول مربوط به آن

سال زمانی  دوره  برای  ایران  از    1352-1398های  اقتصاد  منظور  این  به  است.  پرداخته 

 گرفته شده است.   های توزیعی بهرهمدل خود رگرسیون با وقفه

است   آن  دهنده  نشان  تحقیق  در  نتایج  دولت  مخارج  مثبت  ایران شوک  اقتصاد  در  که 

قانون علوم،  توسعه  فصول  در  تجاری  ادوار  و  طی  رفاه  گذاری  افزایش  موجب  عمومی 
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است.   شده  معنادار  طور  به  اجتماعی  رفاه  کاهش  موجب  قضایی  فصل  در  و  اجتماعی 

گذاری، عمومی و خدمات مالی  شوک منفی مخارج دولت در امور عمومی و فصول قانون

های رکود موجب افزایش رفاه اجتماعی  در طی ادوار تجاری و فصل قضایی تنها در دوره

ر شده است. شوک منفی مخارج دولت در فصل توسعه علوم نیز به ترتیب  به طور معنادا

در دوره رکود و رونق موجب افزایش و کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده است.  

اثرگذاری منفی و مثبت مخارج دولت بر رفاه اجتماعی در طی ادوار تجاری به ترتیب به  

رانی  برون  د  1اثرات  فزاینده  اثرات ضریب  اثر درون  و  دیگر  عبارت  به  یا  کینزی  رآمدی 

(. در اثرات درونرانی، اثرگذاری مخارج دولت  3،2014گردد )منال و دمیتراکی برمی  2رانی

فعالیت افزایش  موجب  دولت  مخارج  افزایش  نتیجه  در  بوده  اندک  بهره  نرخ  های  بر 

شود  اقتصادی می  اقتصادی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد افراد و در نتیجه افزایش رفاه

ها سازو کار نرخ  (. در مقابل، در اثرات برونرانی در دیدگاه نئوکالسیک 2016،  4)هانسول 

بهره در به تعادل رساندن بازار سرمایه در طی افزایش مخارج دولت به دلیل ایجاد بدهی  

شود. در این اثر  داخلی جهت تامین کسری بودجه دولت به افزایش نرخ بهره منجر می

سرمایهبه   بهره،  نرخ  به  نسبت  گذاری  سرمایه  بودن  حساس  نتیجه  دلیل  در  و  گذاری 

تواند افزایش فقر  های اقتصادی، اشتغال و درآمد کاهش یافته که ماحصل آن میفعالیت

 (. 1390و کاهش رفاه اجتماعی باشد )محمود زاده، صادقی و صادقی، 

عمومی و فصل توسعه علوم    هچنین، با در نظر گرفتن شوک مثبت مخارج دولت، امور 

گذاری، قضایی، خدمات مالی و  های رکود و فصول قانوندارای اثرگذاری بیشتر در دوره 

دوره بیشتر در  اثرگذاری  دارای  نظر  عمومی  با در  اجتماعی هستند.  رفاه  بر  رونق  های 

گرفتن شوک منفی مخارج دولت نیز فصل قضایی و توسعه علوم دارای اثرگذاری بیشتر  

گذاری، خدمات مالی و عمومی دارای  های رکود و امور عمومی و فصول قانوندورهدر  

های رونق بر رفاه اجتماعی هستند. بنایراین، مخارج دولت در  اثرگذاری بیشتر در دوره

نامتقارن   رفتار  این  هستند.  اجتماعی  رفاه  روی  بر  نامتقارن  اثرات  دارای  عمومی  امور 

ون وجود مازاد بودجه دولت در طی دوره رونق، محدویت  تواند از سایر عواملی همچمی

به خصوص در دوره ادوار تجاری  نقدینگی در طی  نتیجه آن عدم  در  و در  رکود  های 

 
1 Crowding Out Effect 
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های مربوط به توسعه علوم و سیستم قضایی، فساد، پروسه  گذاری کافی در حوزهسرمایه

 نشات بگیرد.های مالی طوالنی مدت مراحل تصویب بودجه، اجرا و نظارت سیاست

مدل  کنترلی  متغیرهای  سایر  با  ارتباط  مدلمی  در  کلیه  در  گفت  برآوردی  توان  های 

دولت مخارج  اثرگذاری   اجزای  تجاری  ادوار  در طی  اجتماعی  رفاه  بر  عمومی  امور  در 

رفاه   بر  توسعه  و  تحقیق  فصل  در  جزء  به  باسوادی  نرخ  و  تورم  نرخ  کنترلی  متغیر 

اثرگذاری   و  منفی  نرخ  اجتماعی  اقتصاد،  بودن  باز  درجه  شاخص  کنترلی  متغیرهای 

یارانه هدفمندی  و  وجود  شهرنشینی  ایران  در  است.  بوده  مثبت  ایجاد  تورمها  با   باال 

 نااطمینانی در اقتصاد شده و این امر ایجاد  موجب نسبی های قیمت در تغییرات شدید

فقیر شده است.سرمایه و اندازپس تشکیل از مانع افراد  به وسیله  به خصوص   گذاری 

یافته است.   تغییر فقیر هایگروه زیان به و ثروتمندان نفع به جامعه در ثروت  بنابراین،

  و کارفرمایان برای اقتصادی صحیح تصمیمات اتخاذ جهت در عمده مانع تورم  همچنین،

اث   اقتصادی کارآفرینانِ نقشی  دارای  عوامل  این  تمامی  و  رفاه  شده  کاهش  در  رگذار 

رفاه    .اجتماعی هستند بر  باسوادی  نرخ  اثرگذاری منفی  به  توجیه مربوط  با  ارتباط  در 

می تخصیص  اجتماعی  توسعه  حال  در  کشورهای  سایر  همچون  ایران  در  گفت  توان 

دولت   و  مخارج  ناکارآمد  غالباً  سواد  نرخ  ارتقاء  جمله  از  انسانی  سرمایه  توسعه  برای 

برند. این در حالی است که در الگو  ناعادالنه بوده و بیشتر قشر ثروتمند از آن بهره می

افزایش خالقیت،   کارا در  به شکلی  باسوادی  نرخ  افزایش  توسعه علوم  به فصل  مربوط 

سرمایه افزایش  و  انسانینوآوری  رفاه    های  بر  مثبت  اثرگذاری  دارای  و  داشته  نقش 

 اجتماعی بوده است.   

که   بوده  آن  از  ناشی  ایران  در  رفاه  بر  اقتصاد  بودن  باز  شاخص  متغیر  مثبت  بر تاثیر 

هکچر  الگوی  نیروی  1اوهلین    -اساس  فرآوانی  علت  به  کاالهایی  ایران  صادرات  به  کار 

شود. بنابراین، آزادسازی  یشتری استفاده می کار بها از عامل نیرویپردازد که در آنمی

انتقال منابع به سمت تولید   تجاری در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران باعث 

نیروی برای  تقاضا  افزایش  نتیجه  در  که  خواهد شد  کاربر  صادراتی  باعث  کاالهای  کار 

 نیروی در یگذارسرمایه همچنین، ارتقایشود.  کاهش فقر و افزایش رفاه اجتماعی می

 برخوردارند،  نسبی  مزیت از که هاییبخش در تولید رشد فیزیکی، سرمایه و انسانی
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کار از سایر پیامدهای مطلوب این شاخص بر اقتصاد و رفاه اجتماعی   بازار  شدن رقابتی

 طبیعی  اثرگذاری مثبت نرخ شهرنشینی بر رفاه اجتماعی به امتیازهای  .در ایران است

، بیشتر بودن  بازار  و نقل، و  حمل به سیستم  مناطق شهری همچون دسترسی در موجود

تر به های بیشتر برای دسترسی به مشاغل متنوعدستمزد در نقاط شهری، ایجاد فرصت

برمی درآمد  افزایش  جهت  در  خدماتی  مشاغل  مدلگردد.  خصوص  برآوردی  در  های 

ها در تمامی فصول دارای  یارانه   مربوط به رفاه اجتماعی در امور عمومی متغیر هدفمندی

اثرگذاری   این  اما نکته حائز اهمیت آن است که در فصل قضایی  بوده  اثرگذاری مثبت 

بر رفاه اجتماعی   به طور غیر معناداری  این فصل  از آن جهت که  بوده است. که  منفی 

یارانه تاثیر هدفمندی  بوده است،  برخوداراثرگذار  ناچیز  اهمیت  از  این مدل  در  بوده    ها 

مدل سایر  در  اما  یارانه  ها است.  هدفمندی  طرح  کاهش  اجرای  و  مصرف  افزایش  با  ها 

 انباشت سرمایه در مجموع منجر به افزایش رفاه اجتماعی شده است.

به حداکثر رفاه اجتماعی   برای دستیابی  از پژوهش  نتایج حاصل  بر اساس  بدین منظور 

می اعمال پیشنهاد  به  دولت  که  صورتی  در  طی  شوک  شود،  در  مخارج  در  مثبت  های 

های رکود بپردازد، مخارج خود را باید به ترتیب اولویت صرف فصول توسعه علوم،  دوره

های رونق  های مثبت در طی دورهگذاری و عمومی نماید. همچنین، با اعمال شوکقانون

د. در  گذاری، عمومی و توسعه علوم نمای باید مخارج خود را به ترتیب صرف فصول قانون

های رکود نیز دولت باید مخارج خود را به  های منفی در طی دورهصورت اعمال شوک

گذاری و خدمات مالی نماید. در حالی که  ترتیب صرف فصول قضایی، توسعه علوم، قانون

های رونق باید مخارج خود را  به ترتیب اولویت به  های منفی در طی دورهبا اعمال شوک

 گذاری تخصیص نماید.خدمات مالی و قانونفصول عمومی، قضایی، 

 تضاد منافع 
 .دارندنویسندگان نبود تضاد منافع را اعالم می 
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