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  دهیچک
ویژه در کشورهاي در حال توسعه، به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد  هاي رشد و توسعه اقتصادي، به برنامه

پدیدة جهانی شدن نیز تاکنون نشـان  . متأثر از فرایند پدیده جهانی شدن اقتصاد استبستگی داشته و  جهانی
در جهـان امـروز، بـا وجـود     . تأثیر جدي ایـن پدیـده قـرار دارنـد     داده است که اقتصاد ملی کشورها، تحت 

چـالش  اقتصاد جهانی دچار  با فعال بدون تعامل ،توسعه اقتصادي در سطح ملیرشد و هاي متقابل،  وابستگی
تحت تأثیر انـدازه   قابل توجهیهاي توسعه در کشورهاي در حال توسعه به طرز  از طرفی برنامه. جدي است

هـا بـا جهـانی شـدن،      اندازه دولت از اموري است که در راستاي تعامل یا عدم تعامل دولت. باشد دولت می
سازي خود و  بت به کوچکها بایستی نس بر اساس منطق جهانی شدن، دولت. دستخوش تغییرات شده است

. گري به بخـش خصوصـی و اصـوالً ایجـاد و گسـترش فضـاي رقـابتی اقـدام نماینـد          واگذاري امور تصدي
نتایج، هـم  . اند مطالعات نسبتاً فراوانی وجود دارد که پیامدهاي جهانی شدن بر اندازه دولت را بررسی کرده

این مقاله نیز در ادامه مطالعات تجربی . اره دارندها اش تر شدن اندازه دولت تر شدن وهم بر بزرگ بر کوچک
ها را در کشـورهاي منتخـب آسـیایی     گذشته و در چارچوب مبانی نظري، آثار جهانی شدن بر اندازه دولت

گر این است که جهانی شدن اقتصـاد انـدازه دولـت را در کشـورهاي مـورد       نتایج بیان مطالعه نموده است و
ـ  تحلیلـی  و توصـیفی  هـاي  روش از ترکیبـی  مطالعه، این تحقیق روش. مطالعه کاهش نداده است  نـوع  و یعلّ

هـاي   هـاي اقتصادسـنجی و داده   که از روش است اي کتابخانه اطالعات آوري جمع روش و کاربردي مطالعه
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  مقدمه -1
براي تحقق هدف توسعه اقتصادي و اجتماعی،  اي پذیرفته شده است که  امروزه به نحو فزاینده

چنین دولتی باید نقش خود را بیشتر به عنوان شریک . وجود دولتی کارا اهمیت اساسی دارد
پدیـده جهـانی شـدن در    . مشارکت بخش خصوصی ایفاء نماید و فراهم آورنده زمینه بیشتر

ها در  وظایف و اندازه دولت. فرآیند کارکردهاي خود، اثراتی را برفعالیت دولت داشته است
تـوان ایـن    به طوري کـه نمـی  . فرآیند جهانی شدن و تعامل با آن تغییراتی را تجربه کرده اند

سؤال اصلی  .ها می شود ترشدن دولت گونه قضاوت کرد که جهانی شدن منجر به کوچک
این پژوهش، این بوده است که تأثیر جهـانی شـدن اقتصـاد بـر انـدازه دولـت چیسـت؟ آیـا         
جهانی شدن اندازه دولت را افزایش می دهد یا کاهش؟ این سؤال از طریق مدل کار بـردي  

ــراي کشــورهاي منتخــب آســیایی   ــد(ب ــدونزي، تایلن ــپان ــرانین   ، فیلی ــالزي و ای در دوره  )، م
و مـالزي از   ین   ، فیلیـپ چهار کشـور انـدونزي، تایلنـد   . شود ، پاسخ داده می1980-2005زمانی
عضـو   1995اند و از سـال   بوده) گات(کنندگان موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت  امضاء

و (بنابراین تعامل و همگرایـی مناسـبی را بـا اقتصـاد جهـانی      . اند سازمان جهانی تجارت شده
لذا تجـارب کشـورهاي فـوق احتمـاالً     . اند داشته) گرایی موفقی را در اتحادیه آسه آن قهمنط
و ســایر ) کــه در آســتانه الحــاق بــه ســازمان جهــانی تجــارت اســت(توانــد بــراي ایــران  مــی

بـه ترتیـب بـا ادبیـات موضـوع، مبـانی نظـري،         مطالب .کشورهاي در حال توسعه مفید باشد
  .   تحلیلی، برآورد، نتایج و پیشنهادها تنظیم شده استمطالعات تجربی، تصریح الگوي 

  ادبیات موضوع و مبانی نظري -2

  مفاهیم و کلیات: دولت .2-1
ارائه شده  ،به ویژه با رویکرد سیاسی ،تعاریف گسترده اي و دولت حکومت ايهه براي واژ

اصطالح حکومت یکی از معمول ترین مفـاهیمی اسـت کـه بـه صـورت هـم معنـا بـا         . است
واقـع کلمـه حکومـت  بسـیار قـدیمی تـر از اصـطالح         در. شود مفهوم دولت به کار برده می
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تـوان سـاختار سیاسـی عمـومی کشـور،       حکومت را می). 1376وینسنت اندرو، (دولت است
سط هیأت منتخب مـردم بـه عهـده دارد و بیشـتر یـک ذهنیـت       که اداره امور سرزمینی را تو

کنند، دولـت بـر اسـاس     محققان استدالل می). 1380،دادگر(متافیزیکی است در نظر گرفت
سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی استوار  يها ها و اندیشه اي از مفاهیم، ارزش مجموعه

مدعی سلطه انحصاري  ،رجع اقتداردولت به عنوان عالی ترین ماگرچه  .)1382،رنانی (است
هـاي حقـوقی،    از زمـان پیـدایش سـازمان    امـا در درون قلمرو خویش، واجد حاکمیت است 

المللی، از قبیل سازمان ملل، جامعه اقتصادي اروپـا،   سیاسی، اقتصادي، نظامی و فرهنگی بین
یگـر  هـاي چنـد ملیتـی، د    المللـی وشـرکت   هـاي بـین   ، سازمان جهانی تجارت، دادگـاه گات
 .ن مرزهاي خود سخن گفتروتوان به سهولت از سلطه و تفوق کامل دولت حتی در د نمی

شـکل   و هاي مدرن فعلی، بسیار کوچک بودند در گذشته ، در مقایسه با دولت ها دولت
اما کثرت ). 1376وینسنت اندرو، ( و اندازه دولت به طور معمول تابع شرایط جغرافیایی بود

اقتصاد از زمانی مطرح شد که ناکارآمـدي نظـام بـازار در بخـش      مباحث دخالت دولت در
در آن  هاي موجـود  نظریه د به طوري کهها و بازار بروز کر سیستم قیمت هایی از عملکرد و

در ایـن شـرایط   . نارسـایی عملکـرد بـازار نبـود     هـا و  نیز قادر به توجیه و تبیـین ضـعف   زمان
که منجر به واگذاري نقش  شد، ام بازار مطرحهاي نظ مداخله دولت به منظور جبران کاستی

کـالن، بخـش    ،مباحث نظري در حوزه اقتصاد خـرد  و اي محوري به دولت گردید و وظیفه
، دهـۀ نگـرش جدیـد بـه نقـش دولـت       1940دهـۀ . عمومی و توسعه به رشته تحریر در آمـد 

یکا، نشـأت  بحران و رکود اقتصاد جهانی، به ویژه اقتصاد امرتحلیل  از که شود محسوب می
  1.ها را به طور اساسی دگرگون و متحول نمود نگرشی که رفتار اقتصادي دولت. گیرد می

 
 
 

                                                
صـورت مـؤثر تـأمین کنـد چنـین       زندگی کردن بدون وجود دولتی که نظم و امنیت را بـه درباره ن در رساله لویاتا) 1951( هابز  -1

  ."نشینی محقرانه، زشت، خشن و کوتاه خواهد بود گوشه بدون دولت، زندگی نیست بلکه زندگی" :گوید می
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، موفقیـت  1هـاي رفـاه   مـالی در دولـت  هـاي   فروپاشی اقتصادهاي متمرکـز، بـروز بحـران   
در دسـتیابی  ) سـنگاپور و  همانند کره جنوبی، مـالزي (گیر برخی از کشورهاي آسیایی  چشم

باال، تصورات و مفاهیم موجود پیرامون جایگاه دولت، که چه باید باشد و  به رشد اقتصادي
. هایی را مطـرح کـرده اسـت    این نقش چگونه باید اعمال شود، را دگرگون کرده و پرسش

دهـد کــه بـراي نیــل بـه رشــد و توسـعه اقتصــادي پایـدار، اتخــاذ       شـواهد تجربــی نشـان مــی  
، توسـعه  )سـترش ثبـات کـالن اقتصـادي    از جمله سیاسـت گ (هاي مناسب اقتصادي  سیاست

هـا   سرمایۀ انسانی و باز بودن اقتصاد از موارد مهمی است که باید مـورد توجـه ویـژه دولـت    
لذا براي بهبود بخشیدن به کارایی دولت، توجه به قدرت و توانایی نسبی بـازار و  . قرار گیرد

ي دو بخشـی، یعنـی   به طـوري کـه اتخـاذ یـک اسـتراتژ     . دولت، هر دو اهمیت فراوانی دارد
هاي بازار و با این رویکرد که بـازار   برقراري تناسب بین نقش دولت و توانایی آن و توانایی

روند مباحث نظري و کاربردي پیرامون . ناپذیر است و دولت، مکمل هم باید باشند، اجتناب
، حول سـه محـور اساسـی زیـر قـرار گرفـت و دربـاره آن        1990هاي دولت تا  حجم فعالیت

  . نظر همه جانبه و یا دست کم وسیع وجود داشت تفاقا
اولین محور، لزوم ارائه خدمات رفاهی به بخشی از جامعه که از بعد درآمدي و یا سـایر  

منـدي از اقتصـاد مخـتلط یعنـی      دومـین محـور، بهـره   . شـوند  ها، متحمل زیان مـی  محدودیت
نایع بـزرگ، ملـی   ترکیبی از دو بخش خصوصی و عمومی بـود کـه در عمـل بخشـی از صـ     

زیـرا بــازار بـه تنهــایی   . سـومین محــور، وجـود یـک سیاســت کـالن هماهنــگ بـود     . شـدند 
هـا و تعـادل    توانست به نتایج کالن اقتصادي با ثبات، از جمله اشتغال کامل، ثبات قیمت نمی

هــا بــه ویــژه  ، دولــت1960-1990در ایــن راســتا و در دوره . هــا منجــر شــود تــراز پرداخــت
هـاي خـود بـه     رهاي صنعتی، گسـترش زیـادي در انـدازه و کیفیـت فعالیـت     هاي کشو دولت

هـاي دولـت، سـبب اعتمـاد فزاینـده مـردم بـه         این بزرگـی در حـوزه فعالیـت   . وجودآوردند

                                                
ــولی و دیگــران  -1 ــانو بون ــه  ، موضــوع بحــران)2000(جولی ــاه را ب ــالی در دولــت رف ــاب هــاي م زیــر بررســی  طــور مفصــل در کت

  European welfare future :towards a theory of retrenchment  .اند کرده
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ها و بدنبال آن افزایش مطالبات مردم از دولت در همه ابعاد شد و بر انتظارات رفاهی  دولت
هـاي دولـت در کشـورهاي صـنعتی تحـت       یـت نقطه اوج گسترش فعال. مردم به شدت افزود

به طوري کـه در  . ، بزرگی خاصی به ویژه در بخش تأمین اجتماعی یافت1عنوان دولت رفاه
شدت رشد مخارج دولت به حدي بود که نسبت کل مخارج دولت بـه   OECDکشورهاي 

 1995به عنوان نمونه در سال ( درصد رسید 50به حدود 1990تولید ناخالص داخلی در دهه 
هاي دولت سوئد از محل درآمدها و نیـز سـهم مشـاغل عمـومی از جمعیـت، دو       سهم هزینه

  .)ها درامریکا شد برابر مقادیر این شاخص
بـه بـیش از دو    OECDها در کشورهاي  اندازه دولت 1995تا  1960هاي  در فاصله سال

ودي را طـی کـرد   اندازه دولت در سایر کشورها نیز روند صع. برابر اندازه پیشین خود رسید
در مـوارد نارسـایی   . هـاي بالعـوض بـوده اسـت     که عمدتاً ناشی از اعطاي یارانه و پرداخت

عمل می کند، مورد ) نظام عرضه و تقاضا(بازار، دخالت دولت در اقتصاد که خارج از بازار 
  :هاي زیر حضور دولت توصیه شد پشتیبانی قرار گرفت و در چارچوب

ط زیست، ایجاد تعادل اقتصادي، سازمان دهی بازار عوامـل  تثبیت اقتصادي و حفظ محی
تولید به ویژه بازار نیـروي کـار، شـفاف سـازي و در دسـترس قـرار دادن اطالعـات، اتخـاذ         

هـاي   هاي مناسب در کنار بخش خصوصی در جهت اشتغال کامل، تجدیـد سـاختار   سیاست
  ، تولید کاالهاي عمـومی، ارائـه  ها با جهانی شدن ها در جهت انطباق آن اقتصاد و انواع بازار

شدن، شدت جریـان سـرمایه در جهـان و     براساس پارادایم جهانی. ها و تأمین اجتماعی یارانه
ي دخالـت دولـت در    اي اسـت کـه بـر محـدوده     گونـه  حاکمیت و فراگیري بازار رقابـت بـه  

ه خواهد اقتصاد، تأثیر گذارخواهد بود که در قسمت مبانی نظري جهانی شدن به آن پرداخت
  .شد
 

                                                
1. Welfare State 
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  شدن و اندازه دولت جهانی: مبانی نظري. 2-2
. کننـد  سـازي ترجمـه مـی    شدن و زمانی به جهـانی  را گاهی به جهانی Globalizationواژه 
ــون    400از  Globalواژه  ــطالحاتی چ ــیش و اص ــال پ  ,Globalism, Globalizingس

Globalization ــه ــ     1960ي  از ده ــار گرفت ــه ک ــی ب ــی و ادب ــون علم ــت  در مت ــده اس ه ش
سازي مترادف به نظر  اولیه ممکن است جهانی شدن و جهانی در نگرش). 1385نهاوندیان، (

کـاربردي و ابـزاري کـه مـنعکس      آیند، اما این دو ترجمـه بـه لحـاظ بـار معنـایی و واقعیـت      
در برگردان اول یعنی جهانی شدن، القاي نوعی اراده و اختیـار  . کنند با هم تفاوت دارند می

شدن، واقعیتی است  خواهد این پیام را به خواننده منتقل کند که جهانی نظر است و میمورد 
سـازي، سـعی بـر ایـن      در برگردان دوم یعنـی جهـانی  . ناپذیر ملموس و ضرورتی است گریز

سازي طرحـی اسـت کـه توسـط      جهانی: است که به واقعیت دیگري اشاره شود و آن اینکه
، کشـورهاي ثروثمنـد و در   )المللـی پـول، بانـک جهـانی     مانند صندوق بین(نهادهاي جهانی 

شده و منظور از آن ادامـه سـلطۀ اقتصـادي، سیاسـی و نظـامی بـر        رأس آنها آمریکا، تدوین 
بـار معنـایی و مفهـوم جهـانی      در این مقاله). 1380اسماعیلی، (است دیگر کشورهاي جهان 

  .شدن مورد نظر است
هـاي دولتـی از طریـق     حـذف حمایـت   و هشکـا ،شدن خواسـتار اصـالح    یند جهانیآفر

ي دولتـی و قـانونی اگرچـه ظـاهراً از     ها این حمایت .است ها کاهش مالیات و زدایی مقررات
اضـافی بـراي   هـاي   هزینـه  توانـد  کنـد امـا مـی    نیروي کار و حـداقل دسـتمزدها پشـتیبانی مـی    

هـا منشـاء    تبعضـاً ایـن حمایـ   شـته باشـد، آن چنـان کـه     تولیدکنندگان و دولت به همـراه دا 
شـدن اعتقـاد بـر آن     در نظریـه جهـانی  ). 2004 ،1تـانزي ( است شدهنیز ها  درصدي از بیکاري

 .کننـد  واقـع منـاطق محلـی اهمیـت جهـانی پیـدا مـی        درو  دور ها از میان می است که فاصله
شـود همـه جـا در آن واحـد      شـدن باعـث مـی    کنـد کـه جهـانی    اظهار می )2002( 2برتسنرو

                                                
1. Tanzi (2004) 
2. Robertson (2002) 



  يو توسعه اقتصاد رشدهاي  پژوهش ،ـ پژوهشی میفصلنامه عل /  216

 

. نامـد  مـی  1در سـطح محلـی  شـدن   وي ایـن شـرایط را جهـانی   . شیه باشـد جهانی، مرکز و حا
هـا نـه از نظـر جغرافیـایی      دولت  شدن اقتصاد، با جهانی نیز معتقد است، )2004( 2روزکرانس

در واقـع دولـت مجـازي، رهیافـت     . شـوند  ، نیز کوچک می)وظیفه( ویژه بلکه از حیث کار
هـاي انسـانی توجـه     تجهیـزات تولیـدي، بـه سـرمایه    کلی را تعیین کرده و به جاي تمرکز بـر  

هـا   هایی که تخصـص داشـته و بـه آن    را به دولت يدیگر )وظایف( هاي ویژه کند و کار می
   ).1380 ،توحید فام( کند واگذار مینیاز دارند، 

هاي دولت در  شدن است، اثر بخشی سیاست ادغام بازارها که یکی از وجوه بارز جهانی
دهد و براي کاهش عمـل گرایـی دولـت فشـارهاي رقـابتی وارد       هش میداخل کشور را کا

تواند موجـب کـاهش    چون یک بخش عمومی بزرگ می). 1997 ،3السینا و پروتی(کند  می
محدودسازي و کوچک  ،فرض غالبشدن  در پدیده جهانی .المللی گردد رقابت ملی و بین

 هسـتند ها مجبور  صاد جهانی، دولتاقت را در فرایند همگرایی بازیها خواهد بود  شدن دولت
آزادســازي تجــاري ،جــذب  هــاي رشــد بخــش خصوصــی، از طریــق فــراهم کــردن زمینــه

اولویــت رویکردهــاي اقتصــادي در سیاســت خــارجی،  گــذاري مســتقیم خــارجی ، ســرمایه
شـدن   جهـانی  اسـت  معتقـد  ،)2004( 4دراین رابطه کراکر. دنهاي جدیدي داشته باش کارکرد

کـه  آن چنان . کاهد طور محسوسی می رقابت و بازار دارد و نقش دولت را بهتأکید بسیار بر 
. نوســازي شــودبایــد هــا مــورد بــازنگري قــرار گرفتــه و دولــت  الزم اســت وظــایف دولــت

 تثبیـت اقتصـادي،   را، تـالش بـراي   شدن نوسازي دولت در شرایط جهانی ،)2003(استیگلیتز
از وظـایف دولـت    زیست، دانسـته و آن را کاهش نابرابري و بیکاري و رفع آلودگی محیط 

دولـت   ،شـدن  توان قضاوت کرد که در شرایط جهانی با توجه به نظر استیگلیتز نمی .داند می
آیـد و دولـت    وجود می شود بلکه وظایف جدیدي براي دولت به تر می تر یا بزرگ کوچک

                                                
1. Glocalisation (2004) 
2. Rosecrance (2004) 
3. Alesina and Perotti (1997) 
4. Crocker (2004) 
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آن کــه بــه  شــدن را بپــردازد ولــی نتیجــه هــاي نوســازي و ســازگاري بــا جهــانی بایــد هزینــه
  . توان مشخص کرد تر شدن دولت منجر شود را نمی تر یا بزرگ کوچک

پیامـدهاي  چـه دولـت بـر آن اسـتوار اسـت، در تعامـل بـا         مبانی نظري آنبه همین دلیل 
، در تحوالت در بارة نقش دولتاین . شدن در حال تحول است اقتصادي و اجتماعی جهانی

دلیل  ،همانند گذشته ،نارسایی یا ناتوانی بازار. استگیري  در حال شکل ،هاي موجود نظریه
براي فایق آمدن بر . دهد دست می محکمی براي دفاع از نقش و دخالت دولت در اقتصاد به

شدن، روش همکاري دولـت بـا بـازار، از     هاي بازار، در تعامل با جهانی مشکالت و نارسایی
تواند اندازه  این روش می. مرتر استتر و پرث روش جانشین کردن دولت و طرد بازار مناسب

شـدن اقتصـاد، بازسـازي و     و دولـت را در تعامـل بـا جهـانی     هاددولت را تحت تـأثیر قـرار د  
یابد و  سازي رونق می در این ارتباط خصوصی. تر شدن سوق دهد احتماالً به سمت کوچک

  . شود هاي دولت کاهش یافته و مدیریت دولت محدود می احتماالً هزینه
، 2005هـــیکس و زورن  ،2001میچــل  گــرت و  ( نظـــران صــاحب  برخــی از  نگــاه از 
هـاي اقتصـادي و حتـی     ها در فعالیت شدن اقتصاد، نقش دولت ، در عصر جهانی)2006درهر

کـه وظـایف    1توان به دولـت الکترونیکـی   عنوان نمونه می به .یابد دخالت در آن، کاهش می
دولت در این حوزه وظایف نوینی را . داست، اشاره کر جدیدي را پیش روي دولت گشوده

. رود از وظایف سنتی و بوروکراسی اداري دولت کاسته شـود  و انتظار می گیرد بر عهده می
، تلفن همـراه  )هاي اینترنتی مانند شبکه(لذا دولت الکترونیک با استفاده از فناوري اطالعات 

ارد مشـابه حضـوري بـه غیـر     و رایانه، توانایی تبدیل روابط اداري، تجـاري، آموزشـی و مـو   
  2.یابد حضوري با شهروندان را می

شـدن،   علی رغم گسترش کارکردهاي دولت الکترونیک و تعامالت روزافـزون جهـانی  
ویـژه در کشـورهاي در حـال     هـا، بـه   شدن و انـدازه دولـت   لیکن چگونگی پیوند بین جهانی

                                                
1. E-Government 
2. http://www.e.govt.nz/research/public – sector – 2004/index.html 
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شدن الزامات فراوانی  انیجه .است خوبی بررسی نشده  توسعه، مسأله مهمی است که هنوز به
ی به این الزامات احتمـاالً مجبورنـد وظـایف جدیـدي را بـه      یبراي پاسخگو ها و دولت دارد

تري نیاز دارد، از گذشته مطـرح   این ایده که بازبودن تجارت به دولت بزرگ .عهده بگیرند
بعداً کشف شد و  OECDبراي کشورهاي ) 1978( 1است، که اولین بار توسط کامرون بوده

ایـن واقعیـت کـه،    . ي بسـط داده شـد   تـر  بـه نمونـه خیلـی وسـیع    ) 1998( 2وسیله رودریک به
تـوجهی را در مخـارج    هاي قابـل  اند افزایش هاي شان را گشوده اکثریت کشورهایی که بازار

الملـل و رشـد    برانگیز است زیرا رشد تجـارت بـین   اند، تا حدودي تأمل عمومی تجربه کرده
کند ممکن است در اقتصادهاي  رودریک استدالل می. م سازگار بوده اندعمومی با ه  بخش

المللـی، بیمـه تـأمین اجتمـاعی      هـاي بـین   شـدن و بـازار   ي ناشـی ازجهـانی   در معرض مخاطره
هـا در دوران   از ایـن نظـر، رشـد دولـت    . گسترش یابد و در نتیجه مخارج عمومی زیاد شـود 

هاي بـاز، امـري پـذیرفتنی     آمیز بودن ذاتی بازار هعنوان واکنش بهینه به مخاطر شدن به جهانی
ادغـام  (معتقدند بـا گسـترش جهـانی شـدن     ) 2005( 3در این ارتباط اپیفانی و گان سیا. است

هاي خود را از اقتصاد  رود سطح حمایت ها انتظار می ، از دولت)اقتصادي و فشارهاي بیرونی
  . ملی کاهش دهند

تري از زیرساخت موجود کشور براي  تحلیل دقیقشدن به یک تجزیه و  جهانی طرفیاز 
 .اقتصادي نیـاز دارد هاي توسعه  و برنامهبراي محیط جدید  ،ها مناسب ساختن آن زیرساخت

تجـارت و گسـترش آن اسـت بـه      ،توسـعه اقتصـادي  گـذار بـر    هاي بسیار تأثیر یکی از مؤلفه
توسـعه  و  هـاي اقتصـادي اسـت    تجـارت موتـور محـرك فعالیـت     شـود  طوري که گفته مـی 

این اندیشه که آزادي . توجهی خواهد شد هاي قابل بدون تجارت دچار محدودیت اقتصادي
چارچوب نظري اولیه علم اقتصاد  ،رشد اقتصادي است واصلی افزایش ثروت  أتجارت منش

زه دولت و از طریق تأثیر بر اندازه تواند بر اندا لذا جهانی شدن اقتصاد می. دهد را تشکیل می
                                                
1. Cameron (1978) 
2. Rodrik (1998) 
3. Epifani and Gancia (2005) 
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 :در این راستا برخی وظایف دولت از قبیل. گذار باشد دولت بر رشد و توسعه اقتصادي تأثیر
آمـوزش   -2. ایجاد و تسهیل در کسب و کار جدید هاي جدید به منظور  ورود به فعالیت -1

 .اند را از دست داده شان به داوطبان جدید و فرصت آموزش دوباره براي کارکنانی که شغل
بـه   هـاي سـنتی و قـدیمی    کـردن راه  ایجاد یک زبربناي نهادي مناسب و معقـول و تـرك   -3

ایـن تغییـرات   . نیروي کار ، به مخـارج بیشـتر دولـت نیـاز خواهـد داشـت       حمایت از منظور
هاي موجود و یا خلق و  به اصالحات جدي در نهاد هاي توسعه در جهت برنامه ممکن است

توانـد کسـانی را کـه از کـاهش      دولـت نمـی   زیـرا . هادهاي جدیـد نیـاز داشـته باشـد    ایجاد ن
شـود دولـت بـه     زمانی که بازار داخلی سریعاً بـاز مـی  . اند نادیده بگیرد ها متضرر شده درآمد

انـد   شان را از دسـت داده  شغل و یا سرمایه ،هاي خارجی به دلیل حضور شرکت ،کسانی که
  .)2004 ،تانزي(یابد  مخارج عمومی به احتمال زیاد افزایش میبه این دلیل . کند کمک می 

کند که باز بـودگی بیشـتر، مخـاطرات اقتصـادي را بـه وجـود        ، تأیید می)2001( 1برگان
عنـوان جبـران    هـاي تـأمین اجتمـاعی را بـه     آورد که افزایش تقاضا براي اجـراي سیاسـت   می
مسـتقیم خـارجی بیشـتر، کمبـود     گـذاري   با گسترش جهانی شدن و جذب سـرمایه . طلبد می

گـذاري تـا حـدودي در کشـورهاي در حـال توسـعه تـامین خواهـد شـد و           سرمایه و سرمایه
شـاید بـه همـین دلیـل اسـت کـه بسـیاري از        . احتماالً از فشارهاي دولت کاسته خواهـد شـد  

هـاي گسـترده، جـذب     کننـد تـا بـا ارائـه مشـوق      ها در سرتاسر جهان فعاالنه تالش می دولت
  ).2002 ،اوربتا(هاي مستقیم خارجی را در کشورشان افزایش دهند  گذاري هسرمای

شـدن ارائـه    هاي نو و تصویري چند جانبه از جهـانی  اما مطالعات تجربی جدید که روش
ــپرآنگ    ــل آرس ــد از قبی ــر)2006(داده ان ــل) 2006(، دره ــی)2008(و گم ــا و  ، در بررس ه

در . فرضیه جبـران  -2فرضیه کارایی  -1: اند هاي خود بر روي دو فرضیه متمرکز شده تحلیل
شـدن اقتصـاد وظـایف تصـدي گـري دولـت را        که جهـانی شود  فرضیه کارایی استدالل می

کنـد و   دهد و شرایط اقتصادي را با حضور بیشتر بخش خصوصی رقابتی تـر مـی   کاهش می
                                                
1. Burgoon (2001) 
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هاي دولت کاسته خواهد شد و ترکیب مخارج دولـت در جهـت تولیـداتی کـه      لذا از هزینه
و مثـل آمـوزش، بهداشـت، حمـل و نقـل، مخـابرات       ( 1توسط بخـش خصوصـی مولدترنـد   

شود، که این به معنی کوچک تر شـدن   ، تجدید ساختار شده و دولت کارآمدتر می)مسکن
شـدن اقتصـاد    شـود کـه جهـانی    در مقابل در فرضیه جبران، استدالل مـی . اندازه دولت است

هـا   خطراتی را براي جامعه و اقتصاد ملی ایجاد و موجـب وارد آوردن فشـارهایی بـه دولـت    
ها براي مقابله و کاهش این خطرات آماده هزینه  دولت. ستبراي گسترش مخارج عمومی ا

هـاي دولـت در تعامـل بـا      لذا هزینه. هاي اجتماعی هستند کردن بیشتر، به ویژه در بخش بیمه
تر شدن اندازه دولـت   شدن روند افزایشی را دنبال خواهد کرد که این به معنی بزرگ جهانی

  . است
ی ، فرضیه کـارایی را تأییـد نماینـد ماننـد مطالعـات      ه نتایج مطالعات تجربچبنابراین چنان

ــر، )2001(گــرت و میچــل  ــل و وین ــر  )2006(و درهــر )2005(کیت ــدین معناســت کــه اث ، ب
رود اندازه  است و انتظار می شدن بر اندازه دولت، موجب افزایش کارایی دولت شده جهانی

بـران را تأییـد کننـد    چنانچه نتایج مطالعـات تجربـی، فرضـیه ج   . تر شده باشد دولت کوچک
شـدن بـر    معناست کـه اثـر جهـانی    ، بدین)1998(رودریک ،  )2002(برچگر مانند مطالعات 

تر  رود اندازه دولت بزرگ است و انتظار می اندازه دولت موجب افزایش مخارج دولت شده
دهد تعدادي از مطالعات فرضـیه کـارایی    بررسی مطالعات تجربی جدید نشان می. شده باشد

ــد نمــوده و تعــ ــذا نمــی 2.انــد دادي از مطالعــات فرضــیه جبــران را تأیی ــر  ل ــه اث تــوان در زمین
  .تري داشت شدن بر اندازه دولت، نسبت به یک فرضیه قضاوت قطعی جهانی

ــین    تــا انــدازه اي ایــن احتمــال وجــود دارد کــه تفــاوت در نتــایج مطالعــات تجربــی، مب
ــ  ناســازگاري در انتخــاب روش ــی و یکســان ب ــر  شناســی تجرب ــا عــدم شــباهت کمت ودن و ی

                                                
1. Privately productive public inputs 

بنــدي  هــاي کــارایی و جبــران دســته ضــیهمطالعــه تجربــی را بــر اســاس فر 19در مقالــه خــود نتــایج ) 2008(گمــل و همکــاران  -2
. انـد و کــدام فرضـیه مــورد تأییــد قـرار گرفتــه اســت    انـد کــه ایــن مقـاالت از چــه روش تحقیقـی بهــره گرفتــه    نمـوده و نشــان داده 

 .آورده شده است 1برخی از این مقاالت در متن همین مقاله و در جدول شماره  .مندان به مقاله مراجعه نمایند عالقه
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شـدن باشـد زیـرا     هـاي جهـانی   کشورهاي مورد مطالعه و همچنین انتخاب معیارها و شاخص
. هـاي مـورد اسـتفاده را بسـط دهنـد      کننـد روش شناسـی و داده   برخی مطالعـات تـالش مـی   

شناســی تجربــی مطالعــات جدیــد بــر ایــن روش متمرکــز بــوده اســت کــه ابتــدا آثــار   روش
شـدن بـر ترکیـب مخـارج دولـت بررسـی        ندازه دولت و سـپس اثـر جهـانی   شدن بر ا جهانی

هاي مربوط به اندازه دولت، نتایج در این مطالعات با اسـتفاده   در مورد رگرسیون. است شده
هاي حداقل مربعات معمولی، اثرات ثابت دو  از سه روش موجود در ادبیات فعلی یعنی الگو

آوري اصلی آنها به واسطه روش شناسی مورد استفاده نو. شوند طرفه و پانل با هم مقایسه می
هـا از   در ایـن مـورد، آن  . شدن بر ترکیب مخارج دولـت اسـت   شان براي مطالعه آثار جهانی

کنند که در آن هـر گـروه مـالی نسـبت بـه کـل        هاي پانل استفاده می یک سیستم رگرسیون
این روش مسـتلزم پوشـش   . شود بیان می) به جاي مثالً تولید ناخالص داخلی(مخارج دولت 

تـر از آن توجـه بـه ایـن نکتـه اسـت کـه در بودجـه دولـت،           هاي مخـارج و مهـم   جامع داده
  .اي از هم مستقل هستند هاي هزینه گروه

هاي مالی نسبت به کل مخـارج،   هاي دیگري مانند گروه مطالعات جدید با ارائه شاخص
در جایی که هیچ گونه شـواهد  . اند شدن را بر ترکیب مخارج دولت بررسی کرده اثر جهانی

هـاي   شود، بررسی اثر شـاخص  شدن بر اندازه دولت پیدا نمی هاي جهانی قوي از اثر شاخص
در این کـه کـدام   . هاي دولت قابل توجه و توضیح دهنده است شدن بر ترکیب هزینه جهانی

بـوط بـه   هـاي مر  شدن تأثیرگذاري بیشتري دارد، در مطالعات جدید استدالل شاخص جهانی
تـوان   شـود بـه طـوري کـه مـی      تري مطرح می گذاري مستقیم خارجی در سطح وسیع سرمایه

گـذاري   گذاري مستقیم خارجی بر مخـارج عمـومی تـأثیر    انتظار داشت که موجودي سرمایه
شـدن   در ادبیات فعلی، جهـانی . گذاري مستقیم خارجی بهتري را نشان دهد تا جریان سرمایه

ســازي ســرمایه یــا جریانــات  گرایــی، آزاد هــاي بــازبودگی، بــرون اخصاقتصــاد نوعــاً بــا شــ
امـا برخـی محققـین ماننـد گمـل و      . گـردد  گذاري مستقیم خارجی و فناوري بیان می سرمایه

هاي جهانی شـدن، از مطالعـات موجـود تبعیـت      نظر انتخاب شاخص ، از)2008(همکارانش
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شـدن   تـري را در مـورد جهـانی    ، نیز تالش کرد یک شاخص جامع)2006( 1درهر. کنند نمی
اي است و ادغام اقتصـادي، ادغـام سیاسـی و     ارائه نماید، شاخصی که شامل اجزاء جداگانه

درهر با اسـتفاده از همـین شـاخص ترکیبـی جهـانی      . گیرد شدن اجتماعی را در بر می جهانی
ن شدن، مدعی است که هیچ گونه شواهد قطعی که مؤید یکی از دو فرضیه کارایی و جبـرا 

اي مشابه نتیجه درهر رسیده  قبالً به نتیجه ،)1999(شولز و آرسپرانگ البته . باشد، نیافته است
شـود یـا فرضـیه جبـران،      و معتقد بودند براي بررسی این که آیـا فرضـیه کـارآیی تأییـد مـی     

  .شواهد تجربی کافی وجود ندارد
شـود   دولـت مربـوط مـی    در این گونه مطالعات تا آنجا که به متغیر وابسـته یعنـی انـدازه   

استفاده ) به غیر از شاخص سنتی اندازه دولت(توان مشاهده کرد که از متغیرهاي دیگري می
هـاي هزینـه سـالمتی، تحصـیالت و      شـاخص : هایی در این مـورد عبارتنـد از   مثال. است شده

و یا حق بیمه بیکـاري  ) معموالً به صورت درصدي از تولید ناخالص داخلی(تأمین اجتماعی
هـاي   در خصوص شـاخص . ه عنوان معیارهایی براي جایگزینی شاخص سنتی اندازه دولتب

توان به متغیرهایی همچون نسبت واردات به تولیـد ناخـالص داخلـی،     شدن می جدید جهانی
نسبت واردات به کل تجارت، واردات از کشورهاي با دسـتمزد پـائین بـه عنـوان قسـمتی از      

بـه   گذاري مسـتقیم خـارجی بـه تولیـد ناخـالص داخلـی       کل واردات و جریان نسبت سرمایه
ها یـک نقطـه مشـترك وجـود دارد و آن اسـتراتژي کلـی        اما در تمام آن. خارج اشاره کرد

  .اند هاي تلفیقی تبعیت کرده تحقیق است که از روش داده

  مروري بر مطالعات تجربی. 3
مطالعات تجربی در زمینـه   همچنین. مطالعات تجربی پیرامون اندازه دولت نسبتا فراوان است

شدن بر اندازه دولت، که عمدتاً در سه دهه اخیر انجام گرفتـه، نیـز قابـل توجـه      تأثیر جهانی
بـه طـوري کـه    . اسـت  است هر چند که بیشترین مطالعات در کشورهاي صنعتی انجـام شـده  

                                                
1. Dreher (2006) 
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 از طرفـی . شـود  خالء این مطالعات در سایر کشورهاي جهان بـه ویـژه درآسـیا مشـاهده مـی     
تواند دلیلی بر این باشد که باید مطالعات جـامع تـري در    نتایج غیر یکسان این مطالعات، می

  . ها انجام گیرد این زمینه
شـدن و   نظران پدیـده جهـانی   شدن و اندازه دولت، صاحب در خصوص مطالعات جهانی

شـدن تـأثیر    برخی بر این باورند که جهـانی . دانند دولت را مرتبط و در تعامل با یکدیگر می
شـدن بـر انـدازه     کاهشی بر اندازه و حدود فعالیت دولت دارد و برخی دیگر نیز تأثیر جهانی

در این زمینـه بـه    این که تا چه حد سایر مطالعات تجربی. دانند دولت را مثبت و افزایشی می
همـان  . چنین نتایجی دست یابند موضوعی است که باید در بوته آزمـون علمـی قـرار گیـرد    

انجام شده، هـر دو نتیجـه،    OECDطور که اشاره شد در مطالعاتی که عمدتاً در کشورهاي 
. است تر شدن اندازه دولت تحت تأثیر جهانی شدن، گزارش شده تر و بزرگ یعنی کوچک

  .گیرد از این مطالعات مورد توجه قرار می ذیالً برخی
بین باز بودگی و اندازه دولـت را بـا طـرح     موضوع رابطه ،)2001( 1برجسی و آلبرت` -

شدن  جهانی: ، بررسی و نتیجه گرفتند"شدن بر دولت چگونه است اثر جهانی"این سؤال که 
دي تجـارت،  ممکن است نیازمند این باشـد کـه دولـت بـراي تـأمین و گسـترش درجـه آزا       

شـدن یـک    هاي بزرگ تري را در خودش ایجاد نماید، و ایـن اسـتدالل کـه جهـانی     ظرفیت
در کـل  . شـود  دهد، اثبـات نمـی   هاي اجتماعی را کاهش می کاهش در دولت ایجاد و هزینه

دهـد، بلکـه از وظـایف دولـت، تعـاریف       هـا را کـاهش نمـی    شدن نقش ملـی دولـت   جهانی
داري، تمایل دارند بخـش   طور معنا  براي تداوم اقتصاد باز، به ها دولت. دهد جدیدي ارائه می

  2.بیشتري از تولید ناخالص داخلی را هزینه کنند
، با طرح این سؤال که رابطه تجارت با مخارج دولت چیسـت؟ آیـا   )1998(رودریک  -

                                                
1. Bertucci and Albert (2001) 

اسـت کـه کشـورهایی کـه بیشـترین درجـه بـازبودن         نیـز تأییـد کـرده    (ILO 2001)المللـی کـار    نتایج مطالعـات سـازمان بـین   . 2
 شـمالی،  آمریکـاي  کشـورهاي ر بیشـت بـه عنـوان مثـال،    . ( کننـد  اقتصاد را دارنـد بـاالترین سـطوح مخـارج اجتمـاعی را تجربـه مـی       

  ).استرالیا، آلمان و هلند
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. یابـد؟ بـه بررسـی موضـوع پرداختـه اسـت       باگسترش تجارت، مخـارج دولـت افـزایش مـی    
. رگرسیون لگاریتم مخارج دولت روي لگاریتم تجارت این مطالعه را انجام دادرودریک با 

گیري کرد که، رابطه مثبت و قوي بین سطح مخارج دولت و تجارت وجود دارد و  او نتیجه
گـذاري مسـتقیم خـارجی در مطالعـه      اثر سـرمایه . تر نیاز دارد  تجارت بیشتر به دولت بزرگ

  . رودریک و مدل او وجود نداشت
کشـورهاي  (کشـور  38، رابطـه بـازبودگی بـا مخـارج دولـت را بـراي       )1997( 1کوئین -

OECD   در واقــع کــوئین . مطالعــه کــرد) و کشـورهایی از آمریکــاي التــین و جنــوب آسـیا
. گذاري مستقیم خارجی را به مدل اضافه و به نوعی از ضعف مدل رودریک کاست سرمایه

به سطوح باالتر مخارج دولت ) جایی آزاد سرمایهجابه (او نتیجه گرفت که آزادسازي مالی 
دهـد کـه اثـر نهـایی تغییـرات تجـارت و        نشان می لیمر و روگوسکی مطالعات( وابسته است

ممکن است اثرات متفاوت و نه یکسـانی را بـر کشـورها     )باز بودگی(جارتت درجه آزادي
  .2)داشته باشد

تـالش  ) 1997(و کـوئین ) 1997و1998( ، با بررسی کارهاي رودریک)2001( 3گرت -
شدن اقتصاد را بر روي اقتصاد ملی کشورها، با استفاده از ادغـام و یکپارچـه    نمود اثر جهانی

در این ارتبـاط از شـاخص   . المللی کاالها و خدمات و سرمایه، نشان دهد شدن بازارهاي بین
شـاخص  شدن، و بـراي   نسبت کل تجارت به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص جهانی

وي نشان . کند اندازه دولت از نسبت کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی استفاده می
. است ، شاخص اندازه دولت در جهان از رشد برخوردار بوده1973-1994دهد در دوره  می

روند رشد شاخص اندازه دولت براي گروه کشورهاي با درآمد پایین، با در آمد متوسـط و  
براساس نتایج، ضریب شـاخص  . است صعودي بوده 1980-1998براي دوره با درآمد باال و 

امـا  . اسـت  یعنی افزایش تجارت، انـدازه دولـت را افـزایش داده   . است باز بودگی مثبت بوده
                                                
1. Quinn (1997) 
2 . Leamer (1996) , Rogwoski (1998) 
3. Garrett (2001) 
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گذاري مستقیم خارجی بیـان گـر ایـن اسـت کـه مخـارج دولـت را         ضریب شاخص سرمایه
ابطه تجارت با مخـارج دولـت یـک    بنابراین ر. است تر شده  کاهش و اندازه دولت کوچک

نتیجـه نهـایی و کلـی    . گذاري مستقیم خارجی یک رابطه منفی است رابطه مثبت و با سرمایه
هـا را افـزایش    دولـت   شـدن سـطح فعالیـت    این مطالعه بر این موضوع تأکید دارد که جهـانی 

  . است داده
باعث کاهش کـل  کنند که افزایش تجارت،  ، به ویژه ادعا می)2001( 1گرت و میچل -
این نتیجه این طـور  . هاي دولتی به صورت سهمی از تولید ناخالص داخلی خواهد شد هزینه

احتماالً این نتیجه به این دلیل . غالب است "اثر جبرانی"بر  "اثر کارایی"است که  تعبیر شده
است که تجارت با افزودن بر مهارت و تخصص نیروي کار نه تنها خطرات احتمـالی بـازار   

. سـازد  ها را در بازاري بزرگ تر پراکنده مـی  دهد بلکه در همان حال آن کار را افزایش نمی
تـوان   این به معناي آن است که تأثیر خالص افزایش تجارت مبهم باقی خواهـد مانـد و نمـی   

 . یابد گفت که مخارج دولت افزایش می

، )1997( 3کـــین و مرچنـــدکارهـــاي  ، بـــا بررســـی)2003( 2اســـماعیل و همکـــاران -
کننــد در ایــن مقالــه نشــان دهنــد کــه آیــا   ، تــالش مــی)2000(و تــانزي ) 1998(رودریــک

 26اي از  در نمونـه  1970-1997ي  بازبودگی بر اندازه و ترکیـب مخـارج دولـت طـی دوره    
یابند که فرضیه جبران  ها به شواهدي دست می آن. تأثیر گذاشته است یا خیر OECDکشور 

به عالوه، بـازبودگی بـه میـزان بیشـتري مخـارج مربـوط بـه رفـاه اجتمـاعی و          . شود تائید می
شود که سهم مخـارج مولـدتري ماننـد     دهد که این مساله موجب می بهداشت را افزایش می

نویسـندگان بـر ایـن    . در کل مخارج، کاهش یابد آموزش، حمل و نقل، مخابرات و مسکن
ــتري از موجــودي          ــادیر بیش ــرض مق ــه در مع ــادهایی ک ــه اقتص ــتند ک ــی هس ــیه متک فرض

گذاري مستقیم خارجی قراردارند به لحاظ کـل اشـتغال، مخـاطره بیشـتري را تجربـه       سرمایه
                                                
1. Garrett and Mitchell (2001) 
2. Ismael, et al. (2003) 
3. Keen and Marchand (1997) 



  يو توسعه اقتصاد رشدهاي  پژوهش ،ـ پژوهشی میفصلنامه عل /  226

 

گذار بر انـدازه  نویسندگان، حتی با در نظرگرفتن دامنه وسیعی از سایر عوامل تأثیر. کنند می
گـذاري مسـتقیم خـارجی و انـدازه دولـت       دولت، بـه رابطـه مثبتـی میـان موجـودي سـرمایه      

شدن بر ترکیب مخارج دولت، به ایـن نتیجـه    ها با تحلیل آثار جهانی به عالوه، آن. رسند می
گذاري مستقیم خـارجی، سـهم مخـارج اجتمـاعی را در کـل       رسند که موجودي سرمایه می

بنابراین . دهد دهد، در حالی که سهم مخارج مولدتر را کاهش می زایش میمخارج دولت اف
مبنی بـر بـزرگ   ) نظر رودریک و نظر تانزي( ها به شواهد بیشتري در تأیید فرضیه جبران آن

  . یابند تر شدن دولت دست می
شدن و دولت رفـاه بـه اثـر     اي پیرامون موضوع جهانی ، در مطالعه)2006( 1آرسپرانگ -

شدن با توجه به اثر کارایی، اندازه  او معتقد است جهانی. کند شدن بر دولت اشاره می جهانی
اما خطرات ناشـی از  ). اثر کارایی(افزاید ها می ها را کوچک تر کرده و بر کارایی آن دولت
هـا را مجبـور بـه حمایـت و جبـران       شدن، مانند بیکار شدن برخی از کارگران، دولت جهانی

کنـد کــه ایـن ســبب افـزایش انــدازه دولــت     هــا، مــی نــواعی از بیمـه خسـارت، بــه صـورت ا  
نمایـد بـه طـوري کـه      بدین ترتیب اثرجبرانی، اثر کـارایی را خنثـی مـی   ). اثرجبرانی(شود می

ایـن  . دهـد  احتمال کاهش مخارج دولت و کوچک تر شدن دولت را مورد تردید قـرار مـی  
ماند و هنـوز   در پرده ابهام باقی می شدن بر دولت کماکان بدان معناست که تأثیر کل جهانی

  .امکان اظهار نظر قطعی وجود ندارد
هـاي دولـت    هاي مربوط به کاهش هزینه اي زمینه ، در مطالعه)2005( 2هیکس و زورن -

هـاي دولـت    گیرند کـه تغییـر در هزینـه    شناسایی کرده و نتیجه می OECDرا در کشورهاي 
   . باشند شدن نمی مستقیماً ناشی از اثرات جهانی

هـایی از سـه بعـد     شـدن، شـاخص   ، به منظور بررسی ابعاد مختلف جهانی)2006(درهر -
به دست آورد و به این نتیجه رسید که هیچیـک  ) اقتصادي، سیاسی و اجتماعی(شدن جهانی

                                                
1. Ursprung (2006) 
2. Hicks & Zorn (2005) 
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  .هاي کل و اجتماعی دولت ندارند از این سه بعد، اثر معنی داري بر هزینه
شـدن را   ، ابعـاد دیگـري از جهـانی   )2006(مشابه درهرکند  ، نیز تالش می)2006(جان  -

شـدن را   سازد تا نیروهاي جهـانی  را مطرح می 1براي این منظور، فرایندهاي انتشار. نشان دهد
 متغیـر انتشـار  . بخشند، تحـت کنتـرل درآورد   هاي تأثیر صرفاً اقتصادي را ارتقاء می که کانال

 ) گیرد از جهانی شدن نشأت می وفناوري باشد تواند مشمول بازارهاي مالی و انتقال  میکه (
داشته  OECDهاي اجتماعی در کشورهاي  تأثیر آماري معنی داري بر رفتار مربوط به هزینه

  . است
تـوجهی از مطالعـات تجربـی،     ، با بررسی و ارائه تعداد قابل)2008( 2گمل و همکاران -

و تعدادي فرضیه جبران را تأییـد   دهند که تعدادي از این مطالعات، فرضیه کارآیی نشان می
هـاي   شـدن بـه شـکل    نویسندگان مقاله بر این باورند کـه جهـانی  ). 1جدول شماره (کنند  می

نتایج نشان دهنده این . گذارد متفاوتی هم بر کل مخارج دولت و هم بر ترکیب آن تأثیر می
مسـتقیم  گـذاري   در توضیح ترکیب مخـارج عمـومی، تـأثیر موجـودي سـرمایه     ) 1: است که

ولـی اثـر شـاخص بـازبودگی قطعـی       3تر است تر و قطعی خارجی از بازبودگی تجاري، قوي
هـاي جبـران و کـارآیی را کـه ناشـی از اثـر        شواهد تجربی هـیچ کـدام از فرضـیه   ) 2. نیست

امـا شـواهد، در مـورد ترکیـب     . کننـد  شدن بر اندازه کلی دولـت باشـد را تأییـد نمـی     جهانی
یعنی مخارج تأمین اجتمـاعی دولـت افـزایش یافتـه     . کنند تأیید می مخارج، فرضیه جبران را

گذاري مسـتقیم خـارجی بـا کـاهش مخـارج       شدن با معیار سرمایه است زیرا گسترش جهانی
و افزایش مخارج رفاه اجتماعی و خدمات ) مانند آموزش، حمل و نقل و مخابرات(تولیدي 

  .عمومی توأم است
  

  
                                                
1. Diffusion Process 
2.  Gemmell, et al. (2008) 

 .دهد نیز این موضوع را مورد تأکید قرار می) 2003(راما  -3



  يو توسعه اقتصاد رشدهاي  پژوهش ،ـ پژوهشی میفصلنامه عل /  228

 

  شدن بر مخارج دولت لعات تجربی آثار جهانیخالصه برخی مطا 1جدول شماره 
 شاخص دولت شاخص جهانی شدن نتایج

روش 
 نویسندگان کشورها سالها اقتصادسنجی

 *شواهد مؤید فرضیه کارایی - 1

 المللی ادغام مالی بین منفی
ــاه    ــت رف ــت باب ــل مخــارج دول ســهم ک

ــاعی و (اجتمـــاعی ــارج دفـ ــاي مخـ منهـ
 GDPاز) آموزش

ــانی ــري زمـ - سـ
 کوســـــــاك  )OECD 1کشور 16 1955-1989  مقطع زمانی

)1997( 

داراي تـأثیر  . بدون تأثیر بـر مخـارج کـل   
ــارج آموزشــــی و     ــت بــــر مخــ مثبــ

 گذاري عمومی سرمایه
 بازبودگی تجارت

ســهم مصــرف دولــت، دفــاع،آموزش و 
 مقطع زمانی گذاري عمومی سرمایه

ــط  - 84متوســـ
- 89و  1980
1985 

ــعه   137 ــور توسـ کشـ
 یافته و در حال توسعه

ـینا و  )2 آلســــــــ
 )1998(واکزیراگ

تأثیر منفی بـر آمـوزش و تـأثیر مثبـت بـر      
 اي اشتغال کارخانه حمل و نقل و امنیت عمومی

مخــارج و درآمــدهاي ســرانه دولـــت    
مخارج سرانه آموزشی هـر دانـش   .محلی
سهم امنیت و حمل ونقل عمومی از .آموز

 کل مخارج محلی

 –ســري زمــانی  
 مقطع زمانی

ســاله  5فواصــل 
 کشور 46 1980- 95براي 

فیگلیـــــــــو و  )3
 )2000(بلونیگن

در . در مورد مخارج امنیت اجتماعی منفی
آزاد سازي سرمایه بر مخـارج   تاثیرمورد 

 .آموزشی و بهداشتی مثبت

بـــازبودگی تجـــارت و  
شـــاخص آزاد ســـازي  

 سرمایه

سهم مخارج امنیت اجتماعی، آموزش و 
،مخارج عمومی و بـه  GDPبهداشت از 

 صورت سرانه

 - سري زمانی پویا
 1973- 1997 مقطع زمانی

کشــور امریکـــاي   14
 التین

کافمن و سگورا )4
 )2001(اوبیرجو

FDI موجــب کــاهش انــدازه ي بخــش
ــر  عمــومی مــی شــود، متغیرهــاي دیگــر ب

  .گذارند مخارج دولت تأثیر نمی

 FDIبازبودگی تجارت،
و واردات از کشــورهاي  

  با دستمزد پایین
 GDPسهم کل مخارج دولت از 

 - سري زمانی پویا
 OECDکشور 17  1961- 1993 مقطع زمانی

کیتــــــــــل و )5
 )2005(وینر

جهانی شدن بر کل مخـارج دولـت و بـر    
 .گذارد مخارج رفاهی اجتماعی تأثیر نمی

ــانی  ــاخص جه شــدن  ش
ــادي،   ــام اقتص شــامل ادغ

 سیاسی و اجتماعی

سهم کل مخارج و مخارج اجتمـاعی در  
GDP  

 - سري زمانی پویا
 مقطع زمانی

متوسط پنج ساله 
 )2006(درهر )OECD 6کشور 30  1970- 2000

  .کوچک تر شدن اندازه دولت و کارآمدتر شدن دولت: فرضیه کارایی - *
  *شواهد مؤید فرضیه جبران - 2

هزینه تأمین .GDPسهم رفاه اجتماعی در   بازبودگی تجارت  مثبت بر رفاه اجتماعی تاثیر
  اجتماعی

 –ســري زمــانی  
ـیکس  )OECD  1کشور  18  1960- 1982  مقطع زمانی هــــــــ

  )1992(وسوانک
ــاثیر ــل    ت ــاعی و ک ــاه اجتم ــر رف ــت ب مثب

دولت رفاه اجتمـاعی، سـهم درآمـدهاي      بازبودگی تجارت  درآمدهاي دولت
  هزینه تأمین اجتماعی. GDPجاري از 

 –ســري زمــانی  
 هوبر و دیگران) OECD  2کشور  17  1956- 1988  مقطع زمانی

)1993(  
مخارج دولت و درآمد  بازبودگی تجارت

دهـد امـا بـر رفـاه      مالیاتی را افـزایش مـی  
تحرك سرمایه .گذارد اجتماعی تأثیر نمی

  .و تمرکز سرمایه هیچ تأثیري ندارند

ــارت،   ــازبودگی تجــ بــ
تمرکــــز صــــادرات و  

  شاخص تحرك سرمایه

سهم کل مخارج دولت، رفاه اجتماعی و 
مخارج بهداشتی، درآمد مالیاتی و مخارج 

  GDPاز غیر نظامی 
مقطع زمانی براي 

  هر دوره
هاي پنج  میانگین
تـا   1960ساله از 

1994  

و  OECDکشور  23
ــور غیـــــر   89 کشـــ

OECD 

ــائر و  )3 برنــــــــ
  )2000(آچینی

بازبودگی تجارت و تحـرك سـرمایه در   
تعامل با متغیرهاي نهادي و سیاسی مخارج 

  .دهد دولت را افزایش می

ــارت،   ــازبودگی تجــ بــ
، FDIهاي سرمایه، جریان

اســـتقراض از بازارهـــاي 
سرمایه، شاخص تحرك 

ــرمایه و تفــاوت  هــاي  س
  مخفی نرخ بهره

 يهـا  سهم کل مخـارج دولـت، کمـک   
بالعوض اجتماعی و مصارف عمومی از 

GDP  

 –ســري زمــانی  
ــوانک  )OECD  4کشور  16  1964- 1993  مقطع زمانی ســـــــ

)2001(  

ــاثیر  ــاعی   ت ــاه اجتم ــارج رف ــت برمخ مثب
ســهم کــل مخــارج رفــاهی اجتمــاعی و   بازبودگی تجارت  بهداشتی اما نه بر کل مخارج

 مقطع زمانی  GDPبهداشتی دولت از 
ــط  - 1997متوس

ــه و  )5  ایالت امریکا 48  1995 بالــــــــــ
  )2002(وایدیا

ــارت   ــودگی تج ــاز ب در کشــورهاي  ب
دموکراتیــک موجــب افــزایش ســـهم    

 GDPدرآمدهاي جاري از 

ــارت،   ــازبودگی تجــ بــ
ــی   ــادرات و ب ــز ص تمرک

  مبادلهثباتی شرایط 
 - سري زمانی پویا  GDPسهم درآمدهاي جاري از 

کشور توسعه یافتـه   65  1950- 1990  مقطع زمانی
  و در حال توسعه

آدســــــــرا و   )6
  )2002(بویکس

ــارت و     مثبت تاثیر ــودگی تج ــاز ب ب
  تحرك سرمایه صشاخ

ســهم کــل مخــارج رفــاهی اجتمــاعی و 
  GDPبهداشتی دولت از 

ــانی ــري زمـ  - سـ
ـیچ   )OECD  7کشور 13  1980- 1995  مقطع زمانی برچگر و هت

)2002(  

 . تر شدن اندازه دولت بزرگ: فرضیه جبران -*
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شـدن بـا افـزایش فشـار بـر       بر اساس فرضیه کارایی، جهانی است معتقد) 2006(درهر  - 
هـا را مهـار و    هاي دولـت، بودجـه دولـت    محدود کردن وظایف و در نتیجه کاستن از هزینه

هـا و بـه    هاي انتقالی و یارانه ها مخارج شان را به نفع پرداخت در نتیجه،دولت. هد کاهش می
ر ترکیـب مخـارج بـه طـور بـالقوه، بواسـطه       ایـن تغییـ  . دهند اي تغییر می ضرر مخارج سرمایه

هـا جبـران شـود تشـدید      شـدن بـراي آن   ترجیحات شهروندان براي آن که مخاطرات جهانی
هـا بـراي    شدن واقعاً بر ترکیب مخارج دولت تـأثیر گذاشـته اسـت؟ آن    آیا جهانی. گردد می

ــه متشــکل از   ــراي دوره   108یــک نمون بررســی  1970-2001کشــور ترکیــب مخــارج را ب
شـدن بـر ترکیـب مخـارج دولـت تـأثیر        دهـد کـه جهـانی    نتایج این بررسی نشان می. نمودند

اول این که آثار کـارآیی  : است براي این نتیجه گیري، سه توضیح ارائه شده. نگذاشته است
شدن ممکن اسـت بـه    دوم این که آثار جهانی. و جبران ممکن است همدیگر را خنثی کنند

سـوم ایـن کـه    . هاي متفاوت مخارج، محو شود بالقوه، میان گروهواسطه ي آثار غیر مستقیم 
شدن بسیار زیـاد شـود در حـالی کـه ممکـن       ممکن است در گفتگوهاي عامیانه آثار جهانی

  . است چنان آثاري وجود نداشته باشد
، رابطه میـان بـازبودگی تجـاري و انـدازه دولـت را مـورد       )2008( 1اپیفانی و گان سیا -

ه اند و شواهدي را در مورد رابطه مثبت میان بازبودگی و اندازه دولت ارائه بررسی قرار داد
هـا بـه شـکلی سـازگار بـا کانـال پیامـد         آن. کننـد  ها را بررسـی مـی   و عوامل تعیین کننده آن

دهند که همبستگی مورد نظر، وابسته بـه کشـش پـایین جانشـینی      خارجی تجارت، نشان می
  .، یعنی تجارت اندازه دولت را افزایش داده استمیان کاالهاي داخلی و خارجی است

آزادي : اي بــا عنــوان انــدازه دولــت و رشــد ، در مقالــه)2009( 2و کــارل ســون گبــر -
هـایی از   د شاخصنپرداز ، به معرفی چندین شاخص جهانی شدن میشدن اقتصادي و جهانی

، واردات GDPگـذاري درصـدي از    ، سـرمایه GDPقبیل کل درآمـد مالیـاتی درصـدي از    

                                                
1. Epifani and Gancia (2008) 
2. Andreas Bergh, Martin Karlsson (2009) 
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، GDP، صــادرات کاالهــا و خــدمات درصــدي از  GDPکاالهــا و خــدمات درصــدي از 
و براي انـدازه دولـت از شـاخص مخـارج دولـت       GDPانداز ناخالص ملی درصدي از  پس

  .نداستفاده نموده ا GDPدرصدي از 

 ساختار الگو، روش و برآورد آن -4
شدن در فرآیند کارکردهاي خود،  جهانیپدیده نتایج مطالعات تجربی گویاي این است که 

روش . هر چند که نتایج یکسانی را گزارش نکرده انـد  دولت داشته استاندازه  اثراتی را بر
اسـت امـا    تـا حـدودي متفـاوت از یکـدیگر بـوده      1990تحقیق در مطالعات تجربی تـا دهـه   

و عــالوه بــر هــاي تلفیقــی اســتفاده کــرده انــد  از روش داده) 2000 ،دهــه(مطالعــات جدیــد 
لذا میزان . است شدن در الگوها استفاده شده هاي جدید جهانی هاي سنتی از شاخص شاخص

در این مقاله . ، نیازمند بررسی بیشتر و آزمون فرضیه استدولت بر اندازه  جهانی شدنتأثیر 
انـدازه  ": چگونگی تأثیر جهانی شدن بر اندازه دولت در قالب فرضیه کارایی با طرح فرضیه

ولت در کشورهاي منتخب آسیایی تحـت تـأثیر جهـانی شـدن اقتصـاد کوچـک تـر شـده         د
   .آزمون خواهد شد "است

  تصریح الگو . 4-1
شـدن اقتصـاد چـه تـأثیري بـر       این مطالعه به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که جهـانی 

ه در الگوهـاي بـه کـار گرفتـه شـد     . اندازه دولت در کشورهاي در حال توسعه منتخب دارد
، طراحـی  1مطالعات تجربی عموما الگوهـاي تحلیلـی هسـتند کـه بـه صـورت وضـع خـاص        

به همین دلیل بسیاري از الگوهاي تجربی، در زمینه مطالعات جهانی شـدن، بـر پایـه    . اند شده
مبانی و مالحظات نظري که به خوبی تبیین شده باشند، مبتنی نیستند تا بتوانند راهبرد تجربی 

است با استناد به چارچوب مباحـث مطـرح شـده     لذا در این مقاله سعی شده .را هدایت کنند
مجموعه مقاالت، الگوي تحلیلـی تصـریح و ارائـه     و در بخش مبانی نظري، ادبیات موضوع

                                                
1. Ad hoc 
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شـدن بـر مخـارج دولـت و همچنـین       مطالعات نسبتا زیادي آزمون تجربی تأثیر جهـانی . شود
ج دولت تحت تـأثیر مثبـت یـا منفـی یـک یـا       آزمون این که آیا کل یا جزء خاصی از مخار

همان طور که اشاره شد ادبیات مرتبط بـا  . شدن هستند را انجام داده اند چند شاخص جهانی
نتـایج برخـی از ایـن    . شود شدن بر مخارج دولت به دو فرضیه رقیب تفکیک می آثار جهانی

کنند یـا هیچکـدام را،    یمطالعات بر اساس این که فرضیه جبران یا فرضیه کارآیی را تأیید م
  . در مطالعات تجربی مورد اشاره قرار گرفت

ــه       ــه، مطالع ــن مقال ــه منظــور تصــریح الگــوي در ای ــوارد ذکــر شــده و ب ــه م ــا توجــه ب ب
همان طور که در مرور مطالعات تجربـی توضـیح داده   . مورد توجه بوده است) 2001(گرت

دل خود را ارائه نمـود و تـالش   شد گرت با مطالعه و مقایسه کارهاي رودریک و کوئین، م
گرت نیز از . کرد اثر جهانی شدن را بر روي اقتصاد ملی کشورهاي مورد مطالعه، نشان دهد

گـذاري خـارجی    هاي بـازبودگی و سـرمایه   اي یعنی شاخص جریان کاالیی و جریان سرمایه
ي کـوئین و  هـا  هاي کنترلی در الگـو از نارسـایی الگـوي    استفاده کرد و با وارد نمودن متغیر

نهایتـاً گـرت بـا ارایـه مـدل زیـر، مخـارج دولـت را درکشـورهاي مـورد           . رودریک کاست
  . مطالعه، بررسی و ارزیابی نمود

SPEND = α + β TR + β CM + β (TR ∗ CM) + β (Contorls) + ?        )1(  

اسـت از   تابعی فرض شـده ) گذاري اعم از مصرفی و سرمایه(مدل کل مخارج دولت در این 
ضرب دو متغیر کل تجـارت در تحـرك    ، حاصل(CM) 1ك سرمایه، تحر(TR)کل تجارت

، از تولیـد ناخـالص داخلـی    (Controls)براي متغیرهـاي کنترلـی   ). CM×TR(سرمایه یعنی 
نتـایج مطالعـه گـرت، نتـایج     . سال استفاده شده است 15-64سرانه، کل جمعیت و جمعیت 
  . رودریک و کوئین را رد نکرد

الزم به ذکر است همان گونه که در مرور مطالعات اشاره شد، برخی مطالعات جدید از 

                                                
1. Capital Mobility 
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امـا بـر ایـن    . جمله گمل تأثیر جهانی شدن را بر اجزاي مخارج دولت نیز بررسی کـرده انـد  
موضوع تاکید دارند که طبقه بندي ریزتر بودجه دولت به مخارج عمومی، مخـارج دفـاعی،   

بهداشت، تفریح و سرگرمی، آموزش و مخارج اجتماعی، و  نظم، محیط اقتصادي، مسکن،
 OECDبه بعد و تنها بـراي کشـورهاي    1990ها فقط از سال  به طورکلی مجموعه این داده

کـه در ایـن    این محدودیت به ویژه در کشورهاي منتخـب سـبب شـده اسـت    . موجود است
ر تصـریح معادلـه   مقاله اندازه کلی دولـت مـورد توجـه قـرار گرفتـه شـود بـه طـوري کـه د         

نسبت واردات به مجموع صادرات و تابعی از  در یک دوره زمانیرگرسیونی، اندازه دولت 
و تولید ناخالص  گذاري مستقیم خارجی، اندازة دولت در دوره قبل واردات، جریان سرمایه

الگـوي  مسـتقل در   هـاي بردار متغیـر وابسـته و متغیر  داخلی سرانه در نظر گرفته شده است و 
  : شود تحلیلی به صورت ذیل ارائه میسیونی رگر

)2  (    
  

هاي جهانی شدن و سـایر متغیرهـا را    بدین ترتیب فرم کلی رابطه اندازه دولت با شاخص
  :توان به صورت زیر نوشت می

)3(   
  

f3>0 ,  f4<0                   , f2<0 ,  f1<0 
اندازه (رابطه بین متغیر وابستهبا توجه به مبانی نظري و منطق جهانی شدن، انتظارمی رود 

اي  جریانـات سـرمایه  تأثیر : شوندتبیین   صورت دین ب) 3(رابطه و متغیرهاي مستقل در) دولت
بـرون گرایـی،    سـطح بـاالتر  هاي دولت به شـکلی اسـت کـه بـین      فعالیت سطحبر  و کاالیی

  اي غیـر مسـتقیم وجـود داشـته باشـد      قیم خـارجی و انـدازه دولـت رابطـه    گذاري مست سرمایه
)f1<0, f2<0 .(      همچنین بین دو متغیر اندازه دولـت در دوره قبـل و تولیـد ناخـالص داخلـی

فرم کلی مدل لذا  ).f3>0 ،f4<0(اي مستقیم و غیر مستقیم برقرار باشد  سرانه به ترتیب رابطه

),,,)(( 1 ititititit GDPPGGFDIF
MX

MfGG 


),,,)(( 1 ttttt GDPPGGFDIF
MX

MfGG 
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  :گردد ذیل ارائه می  صورت  بهشدن و اندازه دولت  جهانی موردنظر براي تخمین الگوي
)4(  

 t در زمان  سهم واردات از کل تجارت ، t اندازه دولت در دوره  GGکه در آن 
گـذاري مسـتقیم    جریـان سـرمایه   FDIFهاي بـرون گرایـی اسـت    است که ناشی از سیاست

تولیـد ناخـالص    GDPPاندازه دولت بـا یـک وقفـه زمـانی و     t ،GG در زمان  خارجی
دولت با توجه به مسائل اقتصـادي، اجتمـاعی و سیاسـی قـادر     . است t داخلی سرانه در زمان 

اي در مخارج خود ایجاد نماید زیرا دولت همواره مخـارج خـود    نخواهد بود تغییرات عمده
گیـرد بـه طـوري     هاي گذشته در نظر می هاي آتی را تابعی از مخارج خود در دوره در دوره

شـود و اثـرات هـر سیاسـتی تـا       هاي دولت در یک دوره خـاص تمـام نمـی    أثیر سیاستکه ت
بنابراین چنانچه دولت در سال جاري مخارج خود را . هاي بعدي ادامه دارد تا میرا شود سال

به همـین دلیـل الزم دیـده    . هاي آتی ظاهر شود افزایش دهد اثرات آن ممکن است در سال
 پـنج  تغیرها براساس آخـرین آمـار و اطالعـات موجـود بـراي     م. شد که الگو دینامیکی باشد

بـه   1980-2005زمـانی  دوره در طی  )اندونزي، تایلند، فلیپین، مالزي و ایران(منتخب کشور
ایـن مطالعـه نیـز ماننـد سـایر      . اسـت  آوري شـده  جمـع  1بانک اطالعاتی بانک جهانیویژه از 

تحقیـق و  هاي مربـوط بـه مخـارج     از جمله داده هاي آماري مطالعات اقتصادي با محدودیت
  . است توسعه مواجه بوده

  برآورد الگو و نتایج تجربی. 4-2
تواند اطالعات سودمندي بـراي   نه تنها می 3مقطعی  آمارهاي  با 2زمانی سري آمارهاي رکیب ت

تـوان   هاي اقتصادسـنجی فـراهم آورد بلکـه بـر مبنـاي نتـایج بدسـت آمـده مـی          تخمین مدل

                                                
1. World Bank, World Development Indicators (WDI), 2006. 
2. Time Series Data 
3. Cross–Sectional Data 

itititititit GDPPLogGGFDIFLog
MX

MGG  
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یلی ادبیـات  صـ بررسـی تف . اري درخـور تـوجهی بـه عمـل آورد    زریـزي و سیاسـت گـ    امهبرن
) 1995( جیبالتـا  ،)1993( 1توان در مطالعات ماداال را می تلفیقی هاي موضوع مربوط به داده

مقطعـی   هـاي  هاي با بـرش  به مدل لفیقیهاي ت هاي داده اهمیت مدل .یافت) 1999( 2و گرین
پـذیري بیشـتري در تبیـین     توانـد انعطـاف   هـا محقـق مـی    لاین است کـه در ایـن مـد    3محض
این تحقیق بـر اسـاس الگوهـاي    . 4ها در طول زمان داشته باشد هاي رفتار فردي پدیده تفاوت

هاي اقتصاد سنجی مبتنـی   شدن اقتصاد و با استفاده از روش هاي آثار جهانی موجود در زمینه
ــر داده ــرمهــاي تلفیقــی  ب ــزار و ن ، در کشــورهاي 1980 -2005ه زمــانی و دور Eviews5 اف

  . منتخب خواهد بود

  ریشه واحد متغیرهاپانلی آزمون . 4-3
اولین گام در این رابطه انجام آزمون ریشه واحد پانلی متغیرها است تـا نسـبت بـه سـاختگی     

و ) LLC(هاي لوین، لین و چو آزمون. نبودن نتایج الگوي برآورد شده اطمینان حاصل شود
کنند که یک فرایند ریشه واحـد یکسـان وجـود دارد بـه      بریتونگ و هادري، همه فرض می

فرضـیه صـفر در دو   ). 2005بالتـاجی،  (هاي مقطعی یکسـان هسـتند    براي دادهiطوري که 
آزمون اولی ریشه واحد است در حالی که فرضیه صفر در آزمون هادري عدم وجود ریشـه  

پایـه را بـه صـورت زیـر بـه کـار        ADFو بریتونـگ هـر دو تصـریح     LLC. اشـد ب واحد می
  :برند می

)5 (  

                                                
1. Maddala (1993) 
2. Greene (1999) 
3. Pure Cross – Section 

ــی  -4 ــا(توضــیحات بیشــتر پیرامــون داده هــاي تلفیق ــرات ثابــت، اثــرات تصــادفی و آزمــون هــاي   )پانــل دیت ، اثــرات مشــترك، اث
 .تشخیص پذیري به منظور کاستن از حجم مطالب، از مقاله حذف شده است

ititjit
j

ijitit xyyy
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1شود در حالی که فرض می   ،iشـود کـه    هاي تأخیري در نظر گرفته مـی  رتبه
   کند، فرضیه صـفر و فرضـیه مقابـل بـه صـورت زیـر نوشـته        مقطعی تفاوت میهاي بین سري

 :شودمی

)6 (  
  

تحت فرضیه صفر ، یک ریشه واحد وجود دارد، در حالی که تحت فرضیه دیگر هیچ ریشه 
  . واحدي وجود ندارد

کـه نتـایج    شده، جامان مورد استفادهدر این تحقیق نیز آزمون ریشه واحد براي متغیرهاي 
فرضیه دهد نشان می )2(در جدول همان طور که نتایجاما  .است ارائه شده) 2(ر جدول آن د

0H      رد  ،درصــد اطمینــان 95مبنـی بــر وجـود ریشــه واحــد در متغیرهـا، حــداقل در سـطح
  .شود می

  متغیرها نتایج آزمون ریشه واحد): 2(جدول 

 متغیر
 سطح متغیرها  تفاضل مرتبه اول متغیرها

تعداد   احتمال LLCآماره 
  مشاهدات

آماره 
LLC 

تعداد   احتمال
  مشاهدات

M/(M+X) *06/7-  0.000  118  69/1-  46/0  120  
LFDIF *67/12- 0.000  101  92/0  82/0  105 

LGG(-1) *77/6-  0.000  111  29/1  90/0  115  
GG *85/5-  0.000  115  53/1-  06/0  122  

LGDPP *45/4- 0.000  118  30/0-  38/0  117 

  ) رد فرضیه(درصد 5معنی دار در سطح اهمیت *         محاسبات تحقیق: خذأم     
بیان گر این است که کلیه متغیرها بـا یـک مرتبـه تفاضـل گیـري تبـدیل بـه        ) 2(نتایج جدول

بـدیهی اسـت ایـن نتـایج     . متغیر ساکن شده و قابلیت کـاربرد در الگوهـا را خواهنـد داشـت    

1:
0:

1

0




H
H 
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به کار رفته در الگوها و شامل تمام کشورهاي منتخب در هـر متغیـر نیـز    مربوط به متغیرهاي 
  . 1باشد می

  نتایج برآورد . 4-4
، )2(در روابـط  . در این الگو به دنبال آزمون اثر جهانی شدن اقتصاد بر اندازه دولت هسـتیم 

نسبت واردات بـه   تابعی از، در یک دوره زمانیح داده شد که اندازه دولت توضی) 4(و ) 3(
انـدازة دولـت در    و گـذاري مسـتقیم خـارجی ورودي    مجموع صادرات و واردات، سـرمایه 

به منظور برآورد الگوي انـدازه دولـت بـه صـورت زیـر قابـل       ) 4(لذا رابطه . است دوره قبل
  .ارائه است

)7 (  
  

در ایـن بـرآورد    تعـداد مشـاهدات  . اسـت  گـزارش شـده  ) 3( نتایج بـرآوردي در جـدول  
قابلیت برآورد  الگواین  لیمر، F بر اساس آماره کهمقطعی و سري زمانی است  همشاهد113

  .را دارد لفیقیهاي ت داده  صورت به
   نتایج برآورد الگوي جهانی شدن و اندازه دولت، متغیر وابسته): 3(جدول 

 کشش  tآماره  ضریب  متغیر

(M)/(X+M) 041/0  *24/2  166/0  
Log(FDIF) 0005/0-  62/0- - 

Log(GG(-1)) 108/0  *88/15 213/0 
 113 تعداد مشاهدات

 F )00/0(57/335آماره 
 91/77)00/0( آماره هاسمن

  درصد 5معنی دار در سطح اهمیت *.    محاسبات تحقیق: مأخذ         

                                                
اسـت کــه ممکـن اسـت مانــایی     ارائـه شـده  ) 1998(شــین -ن مثـال آزمــون هـاي ریشـه واحـد جدیــدي توسـط پسـران      بـه عنـوا   -1

 .  البته استفاده از این آزمون در این تحقیق ضرورتی ندارد. متغیرها را در سطح بحرانی صفر نیز نشان دهند

0 1 2 3 1( ) ( )it it it it it
MGG Log FDIF GG

X M
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نتایج برآوردي الگوي اندازه دولت، که در آن متغیر اندازه دولت به همراه سایر متغیرها 
است، بیان گر این است که شاخص سـهم   به کار رفته و به روش اثرات ثابت به دست آمده

بـه طـوري   . واردات از مجموع صادرات و واردات اثر افزایشی بر اندازه دولت داشته اسـت 
از منظـر بـرون گرایـی بیشـتر منجـر بـه افـزایش مخـارج دولـت           که تحوالت جهـانی شـدن  

گـذاري مسـتقیم خـارجی ورودي، از     اما شاخص دیگر جهانی شدن یعنی سرمایه. است شده
اي بر انـدازه   با این حال عادات مصرفی دولت اثر تعدیل شده. است نظر آماري معنادار نبوده

دهد که  قفه زمانی یک ساله نشان میضریب متغیر اندازه دولت با یک و. دولت داشته است
هـاي خـود    تواند به یک باره حجم فعالیت بر اندازه دولت تاثیرافزایشی دارد زیرا دولت نمی

هـاي خـود کاسـته و بـه بخـش       را کاهش دهد بلکه ناچار است به تـدریج از حجـم فعالیـت   
و حتی ممکـن اسـت بـه گسـترش بوروکراسـی اداري یـا تجـارت        . خصوصی واگذار نماید

بازرگانی دولتی منجـر شـود و یـا حتـی ممکـن اسـت افـزایش مخـارج دولـت بـه صـورت            
هـاي تـأمین اجتمـاعی و بیمـه      هـاي اقتصـادي و بیمـه    هاي انتقالی و کمک به بنگـاه  پرداخت

  . بیکاري باشد
دهـد تـأثیر جهـانی شـدن بـر انـدازه دولـت در         بنابراین نتـایج آزمـون فرضـیه نشـان مـی     

لـذا در چـار   . ثبت بوده است، که بـر رد شـدن فرضـیه اشـاره دارد    کشورهاي مورد مطالعه م
هاي جهانی شدن تا حدودي سبب بـزرگ تـر    چوب الگو واطالعات استفاده شده، شاخص

این نتیجه و نتایج برخی مطالعـات تجربـی انجـام گرفتـه نشـان      . است شدن اندازه دولت شده
کنـد،   را پـیش بینـی مـی    هـا  دهد علی رغم منطق جهانی شدن، که کوچک شدن دولـت  می

   .است اندازه دولت کوچک نشده

 خالصه تحقیق و پیشنهادها. 5
سه دهه اخیر اثرات گسـترده و متفـاوتی را بـر اقتصـاد      پدیده جهانی شدن اقتصاد در حدود

در جهان . متنوعی را به دنبال داشته است پیامدهايو همچنین ملی کشورها و اقتصاد جهانی 
 بـدون تعامـل   ،توسعه اقتصادي در سـطح ملـی  رشد و هاي متقابل،  امروز، با وجود وابستگی
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اي پذیرفتـه شـده    از طرفـی بـه نحـو فزاینـده    . اقتصاد جهانی دچار چالش جدي است با فعال
براي تحقق هدف توسعه اقتصادي و اجتماعی، وجود دولتـی کـارا، کـه از انـدازه      است که 

هـاي توسـعه در کشـورهاي در     برنامـه . برخوردار باشد، اهمیت اساسـی دارد  مناسبی نیز باید
انـدازه دولـت از امـوري    . باشـد  تحت تأثیر اندازه دولت می قابل توجهیحال توسعه به طرز 

ها با جهانی شدن، دستخوش تغییـرات شـده    است که در راستاي تعامل یا عدم تعامل دولت
است که تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر اندازه دولت  سؤال اصلی این پژوهش، این بوده. است

ایـن  . مطالعات نسبتا فراوانی تأثیر جهانی شدن بر اندازه دولت را بررسی کـرده انـد  . چیست
هـا را در کشـورهاي    ه دولـت مقاله نیز در ادامه مطالعات تجربی، آثار جهانی شدن بـر انـداز  

این است که جهانی شـدن اقتصـاد انـدازه    نتایج بیان گر  .سیایی مطالعه نموده استمنتخب آ
  .دولت را در کشورهاي مورد مطالعه کاهش نداده است

هاي  یافتهاثرات ثابت به عنوان  هاي تلفیقی، نتایج الگوي با توجه به استفاده از روش داده
کشورهاي  اجتماعی و فرهنگی -ساختار اقتصاديتفاوت در بنابراین . شد انتخاب سازگارتر

باتوجـه بـه روش   . توسط عرض از مبداهاي متفاوت، بهتـر قابلیـت توجیـه دارد    همورد مطالع
ي مورد مطالعه وجود داشته است کشورها ناهمگنی ساختاري درکه گفت توان  تخمین، می

در سـطح کـالن، همگرایـی    . اسـت  که منجر به ایجاد تورش و نتـایج غیـر قابـل انتظـار شـده     
هـا و جریـان آزاد کاالهـا،     ع تجـاري و تعرفـه  اقتصاد جهانی از طریق کاهش و حـذف موانـ  

برقـراري تجـارت آزاد و حـذف عوامـل مختـل      . اسـت  خدمات و عوامل تولید، محقق شـده 
کنـد، کـه    کننده قیمت ها، یک فضاي رقابتی در تجارت آزاد و در سطح جهانی ایجاد مـی 

ا و خـدمات  افـزایش کاالهـ  . شود منجر به تخصیص بهینه منابع در سطح ملی وبین المللی می
هاي تولید یعنی کار، سرمایه  نهایی در سطح بین المللی و افزایش در جریان بین المللی نهاده

براسـاس نتـایج مقالـه پیشـنهادهاي ذیـل ارائـه       . و فناوري بر انـدازه دولـت تاثیرگـذار اسـت    
 .گردد می
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راه  و اتخـاذ  هاي اصـولی همگرایـی بـا اقتصـاد جهـانی      سیاستتداوم  .5-1
  جدید هاي  کار

د، کوچک تر شـدن انـدازه دولـت    باز تر شدن اقتصادهد با  نتیجه مقاله نشان می که از آنجا
به نظر می رسد در کشورهاي در حال توسعه به دلیـل بزرگـی    ،د قرارنگرفته استییمورد تا

هـاي نـامطلوبی بـر اقتصـاد      ها در هنگام جهانی شدن و بازتر شدن اقتصاد شوك ذاتی دولت
. ها کاسـته خواهـد شـد    شود که به تدریج از دامنه نوسانات این شوك این کشورها وارد می

شرایط جهانی شدن رقـابتی تـر و بـا حضـور      بتواند در بنابراین انتظار می رود اقتصاد داخلی 
  . فعال تر بخش خصوصی در اقتصاد ملی ظاهر شود

  گذاري مستقیم خارجی جذب سرمایه. 5-2
ضرورت مستقیم خارجی گذاري  با توجه به نتایج الگو و معنادار نبودن ضریب متغیر سرمایه

هاي  به طور کلی مشوق جاري و مقرراتدارد نسبت به رفع موانع احتمالی، اصالح قوانین و 
. گـذاري و در راسـتاي منـافع ملـی اقـدام گـردد       الزم در جهت جذب بیشتر این نوع سرمایه

را در کشـورهاي در حـال    گـذاري مسـتقیم خـارجی    سـرمایه  هاي الزم، حجم ف مشوقعض
هـا بایـد تـالش کننـد بـا اصـالحات و تعـدیالت الزم و         دولتلذا  .است توسعه کاهش داده

  .  ها را آسان و تسهیل نمایند این نوع سرمایه گذاري سب ورود وجذبمناهاي  مشوق

  تقویت مبانی نظريگسترش مطالعات و . 5-3
بایستی مطالعات قابل  روند مطالعات تجربی مورد بررسی در این مقاله موید این است که می

 توجهی در آینده، به تبیین مبـانی نظـري جهـانی شـدن اقتصـاد معطـوف شـوند و نسـبت بـه         
بنابراین در آینده به مطالعـات  . هاي آن ارائه طریق نمایند برطرف کردن نقاط مبهم و ضعف

رسد  به نظر می .تري استوار باشند، نیازمندیم تجربی بیشتري که بر پایه مبانی نظري مستحکم
تري به خصوص در زمینه معرفی  حوزه مطالعاتی جهانی شدن اقتصاد نیازمند مطالعات جامع

هـایی   توان به شاخص در این راستا می( هاي جدیدي از جهانی شدن گیري شاخصو به کار 
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و همچنـین موضـوع   ) اشـاره کـرد   1المللی سپاري بین المللی و برون پذیري بین از قبیل، رقابت
) 2002(ید و تاکید استیگلیتزیبازسازي و نوسازي دولت در شرایط جهانی شدن، که مورد تا

تواننـد کـاربرد الگوهـاي     این مطالعات حتی مـی  .باشد است، میقرار گرفته ) 2006( و درهر
هاي متعدد اقتصادي در  جهانی و تعادل عمومی را براي ارزیابی اثرات جهانی شدن بر بخش

گردد در مطالعات آتی کشـورهاي مـورد مطالعـه شـباهت      توصیه می در نهایت. نظر بگیرند
  .    بیشتري به هم داشته باشند

   

                                                
1. International Outsourcing 
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  پیوست ها
 اندوزيزه دولت و درجه آزادي تجارت در اندا
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 ایراناندازه دولت و درجه آزادي تجارت در 
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 مالزياندازه دولت و درجه آزادي تجارت در 
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  فیلیپیناندازه دولت و درجه آزادي تجارت در 
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 تایلنداندازه دولت و درجه آزادي تجارت در 
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