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با تغییر برخی از اهداف دولت ها درگذشته و پررنگ تر شدن وظايف رفاهی و حمايتی اقشار مختلف در جامعه ،پديدده
فقر و رابطه آن با دولت يکی از مباحثی است که همواره موردتوجه متخصصان و سیاستگذاران در جوامع توسعهيافتده
و درحال توسعه است .در اين چارچوب اقدام به بررسی فرضیه وجود رابطه غیرخطی تدثییر انددازه دولدت بدر فقدر بدرای
اقتصاد ايران شده است .بدين منظور عوامل مؤیر بر فقر مطلق با روش رگرسیون آستانه ای مدل سازی شد .نتايج حاصدل
از برآورد رگرسیون آستانه ای نشان داده است که اندازه دولت تثییری آستانهای بر فقر مطلق داشته و حد آستانه انددازه
دولت حدود  06/9درصد برآورد شده است؛ بهعبارتديگر ،در رژيم دولدت کوچد

تدر از حدد آسدتانه اسدت انددازه

دولت تثییری منفی اما بی معنی بر فقر مطلق داشته است ،اما پس از عبور از آستانه مذکور و قرار گرفتن در رژيم دولت
بزرگ ،اندازه دولت تثییری مثبت و معنی دار بر فقر مطلق داشته است و گسترش اندازه دولت موجب تشديد فقدر شدده
است.
واژگان کلیدی :اندازه دولت ،فقر مطلق ،رگرسیون آستانهای.

* تاريخ دريافت6931/1/61 :

تاريخ پذيرش6931/9/6 :
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 .1مقدمه
کاهش و از بین بردن فقر مطلق يکی از مهم تدرين دغدغدههدای سیاسدت گدذاران و دولتمدردان هدر
کشور است .دولت ها از طريق گسترش مخارج خود در جهت کاهش فقر تالش میکنند .گسترش
شاخصهای مختلف اقتصادی داشته باشد؛ ازجمله بر توزيدع درآمدد (رضدايی و همکداران،6930 ،
نادمی و حسنوند ،)6931 ،رشد اقتصادی (کمیجانی و نظری ،)6911 ،بیکاری (پتانالر و همکاران،
 )6931و تورم (سامانیپور و همکاران .)6939 ،با توجه به تثییر انددازه دولدت بدر متغیرهدايی مانندد
رشد اقتصادی ،بیکاری ،توزيع درآمد و تورم ،تثییر اندازه دولت بر فقدر نیدز امدری کدامالا محتمدل
است که تاکنون در مطالعات داخل کشور به طور مشخص مورد بررسدی قدرار نگرفتده اسدت .البتده
تثییر مخارج دولت بر فقر در مطالعات داخلی مورد بررسی قرار گرفته که در بخش ادبیات تحقیدق
مرور میشود.
هدف اصلی اين مقاله بررسی فرضیه غیرخطی بودن تثییر اندازه دولت بر فقر مطلق در اقتصداد
ايران در بازه زمانی  6930-6911است .دلیل آزمون کردن فرضیه غیرخطی بودن انددازه دولدت بدر
فقر مطلق آن است که اندازه دولت بر اساس منحنی آرمدی 6تدثییری غیرخطدی بدر رشدد اقتصدادی
دارد .همچنین بر اساس مطالعه نادمی و حسنوند ( )6931اندازه دولت تثییری غیرخطی و آستانهای
بر توزيع درآمدد داشدته اسدت .مطالعده پتدانالر و همکداران ( )6931نیدز مؤيدد ارتبدا غیرخطدی و
آستانهای بین اندازه دولت و بیکاری بوده است .با توجه به ارتبا تنگاتنگ بین متغیرهايی همچون
توزيع درآمد ،بیکاری و رشد اقتصادی با فقر مطلق و تثییر غیرخطی اندازه دولت بدر ايدن متغیرهدا،
لذا فرضیه وجود ارتبا غیرخطی بین اندازه دولت و فقر مطلق نیز فرضیهای معقول و منطقی اسدت
که البته صحت و درستی آن نیازمند آزمون تجربی است که اين مقاله به آزمدون فرضدیه غیرخطدی
بودن تثییر اندازه دولت بر فقر مطلق میپردازد.

1. Armey
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اين مقاله از پنج بخش تشکیل شده است .بخش بعدی به ادبیات نظری و تجربی ارتبا انددازه
دولت با فقر مطلق اختصاص دارد .در بخش سوم روش تحقیق ارائده مدیشدود و بخدش چهدارم بده
نتايج برآورد مدل و آزمون فرضیه غیرخطی بودن اندازه دولت بر فقر اختصاص دارد .بخش پايانی

 .2ادبیات نظری و تجربی تحقیق
 .1-2پیشینه تحقیق
در مطالعات داخلی مطالعهای در ارتبا با تثییر اندازه دولت بر فقر انجام نشده است ،امدا مطالعداتی
در خصوص تثییر مخارج دولت بر فقر انجامشده است که در ادامه بیان میشود.
پروين و زيدی ( )6912به بررسی ایر سیاست های تعديل بر فقر و توزيع درآمد در برنامده اول
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگدی ايدران پرداختدهاندد .بدا اسدتفاده از روش شدبیه سدازی توسد
معیارهای مختلف ،هفت گزينه بر مبندای اهدداف برنامده اوّل توسدعه اقتصدادی -اجتمداعی ايدران و
سیاستهای جاری اقتصاد در دوره اين برنامه ،شبیهسازیشدهاند .نتايج شبیهسازی حاکی از آن بود
که -6 :سیاست کاهش ارزش پول ملی بیشترين و سیاست افزايش مخارج دولت کمتدرين تدثییر را
بر گسترش فقر و نابرابری دارد؛  -0تثخیر در اجرای سیاست های تعديل ،باعث رشد کمتر نابرابری
درآمد میگردد و سیاست های جداری دولدت نسدبت بده اهدداف برنامده ،تدثییر کمتدری برافدزايش
نابرابری درآمد دارد؛  -9شاخص نسبت افراد فقیر و شکاف درآمدی نشان میدهدد کده تدثخیر در
اجرای سیاستهای تعديل در مقايسه با اجدرای اهدداف برنامده ،بدهرغدم بهبدود در ندابرابری توزيدع
درآمد ،فقر را گسترش میدهد و اگر اهداف برنامه به طور کامل اجرا میشدد ،فقدر بیشدتر از زمدان
اجرای سیاستهای جاری گسترش میيافت؛  -1شاخصهای سن و فوستر ،گرير ،تور ب

به دلیل

اينکه ایر توزيع درآمد و فقر را بهطور همزمان در نظر میگیدرد ،نشدان مدیدهدد کده سیاسدتهدای
جاری دولت نسبت بده سیاسدت هدای برنامده تدثییر کمتدری برافدزايش فقدر دارد .تدثخیر در اجدرای
سیاستهای برنامه ،باعث کاهش فقر میشود.
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ترکمانی و جمالی مقدم ( )6911ایرات مخارج عمرانی دولت بر فقرزدايی در مناطق روسدتايی
ايران را در بازه زمانی  6912-6992مدورد بررسدی قدرار دادهاندد .در ايدن مقالده ،سیسدتم معدادتت
عوامل ایرگذار بر فقر به روش حداقل مربعات سه مرحلده ای بدرآورده شدد .ایدرات نهدايی مخدارج
مطالعه ،سرمايه گذاری در توسعه و عمران روستايی ،جاده سازی ،تحقیق و تدرويج کشداورزی و در
آبیاری ،به ترتیب دارای بیشترين تثییر بر کاهش فقر روستايی است.
خداپرست و داودی ( )6930در مطالعهای به بررسی ایرات انواع مخارج دولت بر کاهش فقدر
و نابرابری در ايران برای بدازه زمدانی  6912-6936و بدا اسدتفاده از سیسدتم معدادتتی از متغیرهدای
تثییرگذار بر فقر و توزيع درآمد پرداختهاند .اين سیستم معدادتت بدر اسداس چدارچوب پیشدنهادی
بان

جهانی شامل توابع فقر ،نابرابری ،رشد اقتصادی و شاخصهای اجتمداعی اسدت کده بدر طبدق

آزمون اريب هم زمانی و آزمون قطری بودن ماتريس واريانس -کوواريانس جمدالت پسدماندها از
روش حداقل مربعات سه مرحلدهای اسدتفادهشدده اسدت .بررسدی هزيندههدای دولدت در سده سدط
اقتصادی ،اجتماعی و ساير طراحی شده است .نتايج نشان داده است که در بین هزيندههدای دولدت،
هزينه های امور اجتماعی تثییر بیشتری بر کاهش فقر داشته است .درنهايدت نتیجده مدی شدود کده بدا
جهتگیری هزينههای دولت به سمت ارتقای شاخصهای اجتماعی در ايران و توسعه انسانی که به
توانمندسازی فقرا منجر شود ،میتواند به توزيع برابر درآمد و کاهش فقر ياری رساند و پس ازايدن
مراحل ،توسعه زيرساختها اقتصادی میتواند در مراحل بعدی لحاظ شود.
احمدی شادمهری و داودی ( )6931به بررسی ایرات انواع مخارج دولدت بدر کداهش فقدر در
ايران در بازه زمانی  6912-6936پرداختهاند .هزينه های دولت در امور مختلف ایدرات متفداوتی بدر
فقر دارند ،بنابراين هزينههای دولت به تفکی

امور اجتمداعی شدامل (آمدوزش ،بهداشدت ،تدثمین

اجتماعی ،مسکن ،عمران شهری و عمران روستايی) و امدور اقتصدادی (بدر ،،آب ،تلفدن و راه) در
نظر گرفته شده و ایرات نهايی مخارج دولت بر فقر از طريق محاسدبه کشدش هدای جزئدی محاسدبه
شده است .نتايج اين مطالعه نشان میدهد ،سرمايهگذاری عمومی در بخشهای بهداشت ،آموزش،
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تثمین اجتماعی و زيرساخت هايی مانند جاده و مخابرات ،ایرات مثبدت و معندی دار بدر کداهش فقدر
دارند و همچنین صرف هزينه در امور اجتماعی بر کاهش فقر تثییرگذار بوده و منفعت بیشدتری در
مقايسه با توسعه زيرساختهای اقتصادی نصیب فقرا کرده است.
اموبیتان )0261( 6برای کشور نیجريه در بازه زمانی  0260-6311انجام شده که البتده تثکیدد مقالده،
تثییر اقتصاد مبتنی بر کشاورزی بر فقر بوده که در متغیرهای آن از اندازه دولدت نیدز اسدتفاده شدده
است و نتیجه اين مقاله تثییر منفی اندازه دولت بر فقر بوده است.
اما مطالعات خارجی زيادی در خصوص تثییر انواع مخارج دولت بدر فقدر شدده اسدت کده در
ادامه برخی از مهمترين آنها بهطور اجمالی مرور میشدود .آجاويدد و ودن )0220( 0بدرای کشدور
بولیوی تثییر مخارج آموزش و زيرساختهای اقتصادی را بر فقر و توزيع درآمد مورد مطالعه قرار
داده اند و نتیجه گرفته اند که فايده های نهايی هزينه های دولت در بخش آمدوزش بدرای افدراد فقیدر
بیشتر از زيرساختهای اساسی بوده است و بر توزيع درآمد ایرات مثبتی داشته است.
ماتو و دابال نوريس )0220( 9برای کشور غنا تثییر مخارج آموزش ابتدايی ،راهنمايی ،متوسطه
و زيرساخت های عمومی را بر فقر با الگوی تعادل عمومی پويا مورد بررسی قدرار داده اندد و نتیجده
گرفتهاند که هزينههای دولت در بخش آموزش ابتددايی ،ایدرات معندا داری در چدارچوب اقتصداد
کالن بر کاهش فقر داشته است و اين ایرات با توسعه زيرساختهای عمومی افزايشيافته است.
فن و همکاران )0226( 1برای کشور هندوستان تثییر مخارج جادهای ،آب ،آموزش ،بهداشت،
توسعه روستايی و بر ،را بر فقر با استفاده از سیستم معدادتت هدمزمدان بررسدی کدردهاندد و نتیجده
گرفته اند که هزينه های دولت در بهداشت ،آمدوزش و توسدعه بیشدترين تدثییر را بدر کداهش فقدر و
نابرابری باتخص در مناطق روستايی داشته است.
1. Kolawole & Omobitan
2. Ajwad & Wodon
3. Matovu and Dabla-Norris
4. Fan et. al
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فن و همکاران ( )0221تثییر مخارج تحقیق و توسعه کشاورزی ،حمل ونقدل ،آمدوزش ،بدر،،
آب و بهداشت را بر فقر در تايلند بررسی کردهاند و نتیجه گرفتهاند سرمايهگذاری دولت در بخش
بر ،روسدتايی و تحقیدق و توسدعه و جداده و آمدوزش بده ترتیدب ایدرات بیشدتری بدر روی کداهش
آساويديا و پراتومو )0261( 6نیز به بررسی عوامل مؤیر بر فقر در انددونزی پرداختدهاندد .آندان
نشان دادهاند که مخارج دولت در اندونزی تثییری منفی و معندیدار بدر فقدر در ايدن کشدور داشدته
است.
مارگاريتا بنگه و همکاران )0267( 0به بررسی ایرات مالیات ،مخارج اجتماعی و يارانه بدر فقدر
و نابرابری در السالوادور پرداختهاند .پژوهشگران مذکور با بهرهگیدری از دادههدای گونداگون و بدا
استفاده از روش ارائه شده از سوی مؤسسه ،تعهد به برابری مفاهیم درآمدد قبدل و بعدد از تمهیددات
مالی را مورد ارزيابی قراردادند تا پراکنددگی مدالی و مزايدای مخدارج اجتمداعی را بررسدی کنندد.
روش تعهد به برابری به منظور مقايسه نتايج به دست آمده از آن با ديگر کشورهای آمريکای تتدین
مورداستفاده قرار گرفت .نتايج تحقیق نشان داد که برنامه های پرداخدت مسدتقیم مندابع مدالی بیشدتر
متوجه خانوارهای کم درآمد بوده است و از آنجايی که اين منابع محددود هسدتند ،تدثییر آن هدا بدر
نابرابری و فقر ناچیز است .نتايج همچنین گويای اين مسئله است که منابع يارانه بر گاز مايع ،بدر،،
آب و حمددلونقددل عمددومی بیشددتر متوجدده طبقدده بدداتتر جامعدده بددوده و بددر خددالف برخددورداری از
بودجه های کالن ،تثییر چندانی بر کاهش فقر ندارند .به عالوه اينکه مخدارج اجتمداعی در راسدتای
خدددمات آموزشددی و سددالمت ،بیشددترين تددثییر را بددر کدداهش نددابرابری و فقددر دارنددد .در پايددان نیددز
پژوهشگران به اين مسئله میپردازند که تدثییر سیاسدت مدالی السدالوادور در مقايسده بدا کشدورهای
دارای سط درآمد سرانه مشابه بسیار ناچیز بوده اسدت و يدا حتدی تدثییر منفدی بدر فقدر دارد و ايدن
سیاست کارايی تزم را ندارد؛ اين مسئله میتواند الهامبخش سیاستگذاران در تغییر سیاسدتهدای
1. Asawidya & Pratomo
2. Margarita Beneke et. al
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مالی السالوادور باشد .در ادامه برخی مطالعدات ادبیدات نظدری مدرتب بدا موضدوع پدژوهش مدورد
بررسی قرار میگیرند.
 .2-2مبانی نظری اندازه دولت و فقر

حجم وسیعی از فعالیت های اقتصادی دولت را به منزلده قددرت بیشدتر بدرای بده حرکدت درآوردن
موتور توسعه اقتصادی تصور میکنند .به اين دلیل که دولت در هماهنگ کردن سلیقههای فردی و
اجتماعی دارای دستی تواناست و درعین حال ،ايجاد امنیت و افزايش سدرمايه گدذاریهدای مدؤیر و
فراهم کردن جهتهای اجتماعی مطلوب برای رشد و توسعه اقتصادی از نکات عمده ای است کده
دخالت را دولت در امور اقتصادی توجیه میکند؛ لذا دخالت دولت از اين منظر میتواند از طريدق
تقويت فرايند رشد و توسعه اقتصادی به کاهش فقر مطلق در جامعه نیزمنجر شود (پژويان.)6913 ،
دايت زل 6و واگنر 0به نقش دولت در اقتصاد به عنوان ايجادکنندده سدرمايه اشداره مدی کنندد و
اعتبارهای دولت را از يکی از عوامل رشد اقتصادی و درنتیجه کاهش فقر مطلدق مدیدانندد .واگندر
که پیشتاز زمان خود در بیان گسترش نقش دولدت شدناخته شدده اسدت ،فرمدول و نظريده معدروف
توسعه فعالیت های اقتصادی دولت را بر اساس عاملهای تکنیکی ،تمرکز جمعیدت و شهرنشدینی و
غیره ارائه می دهد .ويکسل دو بخش هزينهها و درآمدهای دولت را کنار يکديگر مطالعه میکند و
فعالیت بخش عمومی را بهصورت ي

دوره تصمیمهای سیاسدی و انتخداب جمعدی مدورد بررسدی

قرار می دهد .ويکسل بیان میکند تولید کاتهای عمومی برای به حدداکثر رسداندن رضدايت افدراد
جامعه است که میتواند موجب کاهش فقر در جامعه نیز شود و بدا طدر مسدئله رضدايت افدراد از
کاتهای عمومی ،بحث اصل فايده در پرداخت هزينه اين کاتها و خدمات را مطر می کندد .وی
معتقد به جستجوی ي

راه عملی برای تشخیص خواسته افراد در تهیه و تددار

نهدايی کاتهدا و

1. Dietzel
2 .Wagner
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خدمات عمومی بود .بر اين اساس ،مکتب انتخاب عمومی با در نظر گرفتن بوروکراسی دولت و به
همراه نظر رأیدهندگان ،تابع تقاضا برای کاتهای عمومی را همراه با تابع عرضه اين کاتها مطر
کرده و در تابع بخش عمومی وارد میکند (سامتی.)6970 ،
کالن مطر شد .همچنین پس از جندگ جهدانی دوم و ظهدور گدرايش علمدی توسدعه اقتصدادی و
شکلگیری نظام برنامهريزی برای دسدتیابی بده توسدعه بده خصدوص در کشدورهای بدا برنامدهريدزی
متمرکز همچون اتحاد جماهیر شوروی ،دخالت دولت برای توسعه اقتصادی و زدودن فقر و ايجداد
عدالت و برابری اقتصادی -اجتماعی به صورت جددی مطدر شدد .لدذا تعیدین ترکیبدی از مخدارج
دولت برای تحقق اهداف توسعهای و تقويت رشد اقتصادی همراه با کداهش فقدر ازجملده مباحدث
مهم در محافل دانشگاهی و در بین سیاستگذاران اقتصادی بوده است.
سیاستهای عمومی به دو شکل مستقیم يعنی از طريق هزينهها و مالیاتها و غیرمسدتقیم يعندی
از طريق فرصتهای کسب درآمد ،سرمايه انسانی و نهادهای ايجادشده ،بر توزيع درآمد ملی تثییر
میگذارد (افونسو و ديگران .)02626،بر اساس ديدگاه فرونی و کدانبور )6330( 0دولدت بودجده را
در سه زمینه مسائل اجتماعی ،زيرساخت ها و ساير زمینه ها تقسدیمبنددی نمدوده اسدت کده انددازه و
ترکیب اين هزينهها ،شاخص اولیه اجتماعی ،رشد درآمد ،برابری درآمد و فقر را تحت تدثییر قدرار
خواهد داد .شاخص های اساسی و اولیه اجتماعی نظیدر بهداشدت و آمدوزش ،تدابعی از هزينده هدای
اجتماعی ،هزينه های مربو به زيرساخت ها ،ساير هزينه ها و نیز رشد درآمد است .رشد درآمد نیدز
تابعی از شاخص های اجتماعی ،زير ساختارها و ساير هزينه هايی است که دولدت در اقتصداد انجدام
میدهد (خداپرست و داودی.)6930 ،
مخارج عمومی در شکل مستقیم به جامعه درآمد تزريق میکنندد يدا بدهعبدارتديگدر ،قددرت
خريد در دسترس افراد را با پرداختهای نقدی يا حمايت از مخارجشان (نظیدر کداتبرگ غدذايی،
1. Afonso et. al
2. Ferroni and Kanbur
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يارانه مسکن ،مراقبت از کودکان مادران شاغل و غیره) تغییر میدهند و روشن است که يارانههدا و
پرداختهای انتقالی از طريق تثییر بر ده

های مختلف و افزايش قدرت خريدد قابدل مالحظده بدر

توزيع درآمد تثییر میگذارند (نادمی و حسنوند.)6931 ،
میزان فقر نیز مؤیر باشد .مخارج عمومی میتواند ایرات غیرمستقیم ولی معنیداری بر توزيع درآمد
از طريق توسعه بهدرهوری و پیددا شددن فرصدتهدای شدغلی داشدته باشدد ،بدرای مثدال -6 ،سیسدتم
حمل ونقل عمومی کارا باعث می شود افراد بتوانند شغل را با هزينههای مسافرتی کمتدر پیددا کنندد.
 -0اگر مخارج آموزشی باعث افزايش ذخیره سرمايه انسانی آنها شود ،میتواند به نفع فقرا باشد و
توزيع درآمد را بهبود ببخشد .دو دلیل قاطع وجود دارد که دولت ها به واسطه آن مخدارج خدود را
در زمینه آموزش به طور چشمگیری افزايش دادهاند :اول آنکه بازدهی اجتماعی اين کار بسیار بدات
است و سرمايهگذاری در اين زمینهها به افزايش بهرهوری نیروی کار و به تبع آن ،بات رفتن درآمد
ملی و کاهش نابرابری توزيع درآمد و فقر منجر میشود .دوم آنکده مشداهده شدده اسدت آمدوزش
دختران به طور منظمی ایر منفی بر روی باروری و ایر مثبت بر بهداشدت و سدالمت خدانواده داشدته
است؛ ازاين رو در بهبود توزيع درآمد و کاهش فقر مؤیر است -9 .دسترسی رايگدان بده تسدهیالت
بهداشتی باعث حفظ سالمت نیروی کار می شود؛ لذا بهرهوری نیروی کار و توانايی کسب درآمدد
آنها را افزايش میدهد و بر کاهش فقر مؤیر است -1 .عالوه بر آنچده بیدان شدد ،ايجداد نهادهدای
خوب که باعث تضمین اجرای قانون ،برقراری عدالت و جلوگیری و کاهش فساد و تضییع حقو،
ديگران میشدوند ،در ايجداد توزيدع درآمدد مناسدب و کداهش فقدر در جامعده مدؤیر هسدتند؛ زيدرا
هنگامیکه قانون عادتنه نباشد يا اجرا نشود ،افراد فقیرتر بده احتمدال زيداد جدايگزين کمتدری بدرای
شغلشان میيابند و هزينههای باتتری برای بعضی از خدمات مثالا رباخواری هنگدام قدر

گدرفتن

پول میپردازند .توضیحات بات روشن میسازند که فعالیتها يا سیاستهای بخش عمدومی ایدرات
مستقیم و بیفاصله و هم ایرات غیرمستقیم در طول زمان بر توزيع درآمد يا درآمد برخی از افراد و
گروهها دارد (افونسو و ديگران0262 ،؛ نادمی و حسنوند.)6931 ،
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برابری درآمد نیز تدابعی از شداخص اجتمداعی ،هزينده هدای اجتمداعی ،زيرسداخت هدا و سداير
هزينه های دولت است و درنهايت فقر نیز رابطه تنگاتنگی با هزينه هدای اجتمداعی دولدت و برابدری
درآمد دارد .در حالت کلی به منظور اجرای سیاست های توسعه ای ،سه دسته ابزار در اختیار دولت
هزينه ای .دولت با اتخاذ سیاست های تنظیمی در پی قانونمند کردن فعالیت های بخش خصوصدی و
نیز بنگاه های دولتی است .حداقل دستمزد ،امنیت محی کار و قوانین مربو به کدار کودکدان سده
نمونه از مواردی هستند که بر ایر گذاشتن بر فعالیت بخش خصوصی و دولت ،درآمد کدارگران و
درنهايت فقر را متثیر میکند (خداپرست و داودی.)6930 ،
افزايش هزينههای دولت ،بهويژه هزينههای عمرانی ،منجر به افزايش تقاضای کل و رشد تولید
می شود .در کشورهای صادرکننده نفت که درآمد نفتی در اختیار دولت است ،هزيندههدای دولدت
به شدت تقاضای جامعه و سرمايه گذاری و تولید را تحت تثییر قرار میدهد .اين افدزايش درآمدد و
قدرت خريد افراد جامعه را يکسان متثیر نمیکند .نوع مخارج دولت ،ترکیب آن و همچنین میزان
آن بر قدرت خريد ده

های مختلف نتايج مختلفی دارند .اين مسئله از ي

بهرهمندی بیشتر یروتمندان از فقرا و درنتیجه بهبدود نسدبی دهد
ده

طرف میتواند باعث

هدای بداتی درآمددی نسدبت بده

های پايین درآمدی و بدتر شدن توزيع درآمد شود و از طرف ديگر ،با افدزايش هزيندههدای

يارانهها و پرداختهای انتقالی باعث بهبود نسبی توزيع درآمد شود .ماسگرو 6اعتقداد دارد اهمیدت
نسبی خدمات اجتماعی ،باعث استفاده بیشتر از پرداختهای انتقالی میشود و باعث افدزايش قابدل
مالحظه در اهمیت پرداختهای انتقالی نسبت به خريدهای عمومی می شود که مدیتواندد تدثییرات
مثبتی بر توزيع درآمد و کاهش فقر مطلق داشته باشد (افونسو و ديگران .)0262 ،بنابراين با توجه به
هزينههای مختلف دولت میتوان انتظار رابطه معکوس يا مثبت بین هزينههای دولت و فقر داشدت.
لذا امکان وجود رابطه غیرخطی بین اندازه دولت و فقر مطلق امری محتمل است.

)1. Musgrave (1969

Downloaded from qjfep.ir at 15:28 +0430 on Saturday August 18th 2018

قرار دارد .اين سه دسدته عبارتندد از :سیاسدت هدای تنظیمدی ،سیاسدت هدای مالیداتی و سیاسدتهدای

بررسی رابطه غیرخطی فقر و اندازه دولت در اقتصاد ایران با استفاده از روش رگرسیون آستانهای

78

در کنار سیاست های تنظیمی ،دولدت بدا اسدتفاده از سیاسدت هدای مالیداتی مندابع تزم را بدرای
اجرای سیاست های خدود بده دسدت مدیآورد .در بدین سیاسدت هدا ،نحدوه افدزايش و اخدذ مالیدات
مقولههای رشد تولید و فقر را تحت تثییر قرار خواهند داد .بدرای مثدال نحدوه تخصدیص مالیدات بدا
درنهايت با کاهش اشتغال ،به صورت مؤیر باعث برانگیخته شدن فقدر در جامعده مدی شدود .سدومین
ابزاری که دولت میتواند بهوسیله آن اهداف مختلف اقتصادی را دنبال کند ،سیاستهای هزينهای
است که چه به لحاظ اندازه و چه به لحاظ ترکیب ،نقش مهمی در نیل به اهدداف مدذکور خواهدد
داشت (خداپرست و داودی.)6930 ،
از طرف ديگر ،هزينههای دولت و اندازه آن بر رشد اقتصادی مؤیر هستند .دولدت بدا افدزايش
عرضه کاتهای عمومی مولد موجب افزايش بازده نهايی سرمايه گذاری میشود که ایر تشويقی بدر
سرمايهگذاری دارد .از سوی ديگر اخذ مالیات برای تثمین مالی هزينههای دولت ،ایر ضد انگیزشی
بر فضای تولید و سرمايهگدذاری دارد .بدارو و سداتیمدارتین )6339( 6نشدان مدیدهندد ندر رشدد
اقتصادی نسبت به ایر اول افزايشی و نسبت به ایر دوم کاهشی است .درنتیجه ،نر رشدد اقتصدادی
نسبت به اندازه نسبی دولت در اقتصاد ،از ي

رابطه  Uمعکوس تبعیت می کند .اين ارتبا ناخطی

بین اندازه دولت و رشد اقتصادی بده منحندی آرمدی نیدز مشدهور اسدت (نیلدی و همکداران.)6917 ،
همچنین کوزنتس )6399( 0مطر کرد نابرابری درآمدی طی اولین مراحدل رشدد اقتصدادی رو بده
افزايش است و سپس ،هم تراز میشود و باتخره طی مراحل بعد کاهش میيابد (تدودارو.)6337 ،9
کوزنتس اعتقاد دارد در کشورهای درحال توسعه (که در سطو گوناگون درآمدی قدرار داشدتند)
با بات رفتن درآمد تا حد معینی نابرابری افزايش میيابد و سپس با افزايش تولید و درآمد ،کداهش
میيابد .به عبارتیديگر ،شکل واژگون  Uرابطه بین نابرابری و درآمدد سدرانه در طدول زمدان بدرای

1. Barro and Salai Martin
2. Kuznets
3. Todaro
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کشور را نشان میدهد (اکبری و همکاران .)6932 ،بنابراين تدثییر غیرخطدی انددازه دولدت بدر

رشد اقتصادی بر اساس منحنی آرمدی و تدثییر غیرخطدی رشدد بدر توزيدع درآمدد بدر اسداس نظريده
کوزنتس میتواند موجب تثییر غیرخطی اندازه دولت بر فقر مطلق نیز شود .يعنی هنگامیکه دولت
زيرساخت ها ،تقويت سرمايه انسانی از طريق مخارج آموزشی و بهداشتی اسدت ،از طريدق تقويدت
رشد اقتصادی و سرمايه انسانی میتواند تثییری مثبت بر بهبود وضعیت فقر مطلدق داشدته باشدد .امدا
پس از بزرگ شدن بیش از اندازه دولت در اقتصاد و گسترش رانت جويی و افزايش ناکارايیهای
اقتصادی و اختالل در مکانیسم بازار ،میتواند منجر به تضعیف رشدد اقتصدادی و تشدديد ندابرابری
توزيع درآمد به نفع گروههای رانتجو و درنتیجه بدتر شدن وضدعیت فقدر مطلدق شدود .در بخدش
بعدی به منظور بررسی تثییر اندازه دولت بر فقر ،روش تحقیق مقاله ارائه خواهد شد.

 .3روش تحقیق
به منظور بررسی تثییر اندازه دولت بر فقر در ايران با استفاده از مطالعات قبلی و ادبیات نظری ،مدل
زير تصري شده است:
)

()6

که در آن

شاخص فقر مطلق،

ناخالص داخلی است و

(

انددازه دولدت يدا نسدبت کدل مخدارج دولدت بده تولیدد

بردار متغیرهای کنترلی مؤیر بر فقدر مطلدق اسدت کده شدامل متغیرهدای

رشدد اقتصدادی،
شاخص درجه باز بودن است.

شداخص سدرمايه انسددانی يدا ندر یبدتندام متوسددطه و
نیز جزء خطای رگرسیون اسدت .بده منظدور بررسدی فرضدیه تدثییر

غیرخطی بودن (تثییر آستانهای) اندازه دولدت بدر فقدر مددل ( )6را بده صدورت تصدري رگرسدیون
آستانهای به شکل معادله ( )0مینويسیم:
()0

)

(

Downloaded from qjfep.ir at 15:28 +0430 on Saturday August 18th 2018

اندازه کوچکی دارد ،مخدارجش کده عمددتاا معطدوف بده تهیده کاتهدای عمدومی ،فدراهم سداختن

بررسی رابطه غیرخطی فقر و اندازه دولت در اقتصاد ایران با استفاده از روش رگرسیون آستانهای

رگرسیون آستانهای را نشان میدهد که در آن

دستگاه معادتت ( )0ي

73

متغیر آستانهای

است و ارزش حد آستانهای اندازه دولت است که تزم است اين میزان برآورد شود .ارزش حدد
آستانهای به پیروی از روش چان )6339( 6بر اساس برآورد معادله ( )0به ازای مقادير مختلف متغیر
دست میآيد .به عبارت ديگر ،آن میزان از متغیر آستانه که متضمن کمترين میزان مجمدوع مجدذور
خطاست ،آستانه بهینه است و با قرار دادن اين آستانه بهینه و آزمون کردن معنیداری ايدن آسدتانه،
در صورت معنیدار بودن آن ،به تفسیر مدل مدیپدردازيم .بدرای معندیداری ايدن حدد آسدتانه ای از
روش خودپردازی هانسن )6331( 0استفاده مدیشدود .فرضدیه صدفر خطدی بدودن بدرای معادلده ()0
عبارت است از اينکه حد آستانه وجود ندارد و مدل خطی است کده در مقابدل ايدن فدر  ،فدر
وجود حد آستانه و درنتیجه وجود مدل غیرخطی قرار دارد .هانسن ( )6331روش خدودپردازی 9را
برای تقريب زدن توزيع مجانبی آماره آزمون پیشنهاد میکند که ما نیز در اين مقالده از آن اسدتفاده
کردهايم .روش خودپردازی بهصورت زير اجرا میشود:
 )6در مرحله اول ي
)

)0

(

نمونده از اعدداد تصدادفی بدا میدانگین صدفر و واريدانس  6را تولیدد کدرده و
̂

و

را تعريف میکنیم.

را روی متغیرهددای توضددیحی در معادلدده خطددی ( )6بددرای بدده دسددت آوردن مجمددوع مقیددد

مجذورات باقیماندهها و ̌ رگرس میکنیم
)9

را روی متغیرهای سمت راست معادله آستانهای ( )0برای به دست آوردن مجموع غیرمقیدد

مجذورات باقیماندهها،
)1

T  S 0  S 1 ( ˆ ) 
) ˆS 1 ( 

) (

رگرس میکنیم.

w * ( ) 

را محاسددددبه مددددیکنددددیم ،کدددده در آن  Tتعددددداد مشدددداهدات و

)  W *  sup W * (است.
1. Chan
2. Hansen
3. Bootstrapping
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مراحل ي

تا چهار را  Bبار تکرار کرده و آمار محاسباتی متناظر با تکرار  bام را با

نشان

میدهیم .احتمال آزمون بهصورت زير به دست میآيد:
B

) p  value  (1 / B ) *  L ( w b  w
*

()9

پس از انجام فرايندهای ذکرشده و تکرار آنها و به دسدت آوردن آمداره مدوردنظر مدیتدوان
فر

صفر خطی بودن الگو را مورد آزمون قرار داد.
در بخش بعدی مدل ارائهشده در اين بخش برآورد و تفسیر میشود.

 .4برآورد مدل و تفسیر نتایج
قبل از برآورد مدل تزم است مانايی متغیرهای مدل مورد بررسی قرار گیرد .بدين منظور از آزمون
زيوت اندريوز برای بررسی مانايی متغیرهای مدل استفاده شده است .دلیل استفاده از اين آزمون نیز
در نظر گرفتن شکستهای ساختاری در آزمون مانايی است که با توجه به شکسدتهدای احتمدالی
ساختاری در اقتصاد ايران به دتيلی همچون جنگ ،شو

نفتی و تحريم ،استفاده از آزمدونی کده

بتواند شکست ساختاری را در نظر بگیرد نسدبت بده سداير آزمدونهدای ماندايی تدرجی دارد .نتدايج
آزمون مانايی زيوت اندريوز در جدول ( )6آمده است.
جدول  .1نتایج آزمون مانایی زیوت اندریوز
احتمال به دست آمده از آزمون

نتیجه آزمون

فقر مطلق

0/00

مانایی

متغیر
اندازه دولت

0/00

مانایی

رشد اقتصادی

0/00

مانایی

درجه باز بودن

0/00

مانایی

سرمایه انسانی

0/00

مانایی

مثخذ :محاسبات تحقیق

نتايج آزمون مانايی زيوت اندريوز نشان دهنده مانايی کلیه متغیرهای مدل است .بندابراين پدس
از اطمینان از مانايی متغیرها نتايج برآورد مدل آستانهای در جدول ( )0ارائهشده است.
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جدول  .0نتایج برآورد مدل آستانهای

حد آستانه اندازه دولت

0/0112

0/01
(بر اساس آزمون هانسن)

عرض از مبدأ

-0/30

0/10

اندازه دولت در رژیم دولت کوچک
)
(

-0/14

0/00

اندازه دولت در رژیم دولت بزرگ
)
(

0/01

0/00

رشد اقتصادی

-0/13

0/04

درجه باز بودن

0/10

0/03

سرمایه انسانی

0/01

0/01

ضریب تعیین R2

0/23

آزمون ناهمسانی واریانس بروش پاگان
(احتمال آزمون)

0/34

آزمون خودهمبستگی LM
(احتمال آزمون)

0/11

مثخذ :محاسبات تحقیق

نتايج برآورد مدل تحقیق را میتوان در موارد زير خالصه نمود:
 -6اندازه دولت تثییری آستانهای بر فقر مطلق داشته است و حد آستانه اندازه دولدت حددود 06/9
درصد برآورد شده است که آزمون خطی بودن هانسن نیز معنیداری اين حد آستانه را تثيید کرده
است .به عبارت دقیقتر در رژيم دولت کوچ

يا هنگامیکده انددازه دولدت کوچد

تدر از 06/9

درصد است ،اندازه دولت تثییری منفی اما بیمعنی بر فقر مطلق داشدته اسدت؛ امدا پدس از عبدور از
آستانه مذکور و قرار گرفتن در رژيم دولت بزرگ ،اندازه دولت تثییری مثبت و معندیدار بدر فقدر
مطلق داشته است و گسترش اندازه دولت موجب تشديد فقر شده است .به عبارتديگر هنگامیکده
اندازه دولت کوچ

است ،مخارج دولت به منظور تقويت زيرساخت ها و تولید کاتهای عمومی

میتواند تثییرات مثبتی بر کاهش فقر داشته باشد که البته اين تثییر معندیدار نشدده اسدت .ايدن امدر
میتواند به دتيلی همچون بهرهمند شدن بخشی از جامعه از مخدارج دولدت باشدد و اينکده بخشدی
ديگر از امکانات دولتی و بهرهمندی از مخارج آن محروم ماندهاند .لذا برآيند تثییر مخارج دولدت
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بر کاهش فقر معنیدار نشده است ،اما پس از گسترش بیش از حد دولت و قدرار گدرفتن در رژيدم
دولت بزرگ و گسترش رانت دولت در اقتصاد و تقويت فعالیتهای رانتجدويی ،تدثییرات منفدی
مخارج دولت بر توزيع درآمد غالب شده است و لذا گسترش اندازه دولت به فقر بیشتر در کشدور
 -0رشد اقتصادی تثییری منفی و معنیدار (در سط معنای  62درصد) بر فقدر مطلدق داشدته اسدت.
به عبارت ديگر هر ي

درصد افزايش در رشد اقتصادی موجب کاهش  2/11درصددی فقدر مطلدق

شده است .درواقع رشد اقتصادی از طريق بهبدود کسدب وکدار و ايجداد اشدتغال در جامعده توانسدته
عدهای از بیکاران را شاغل کند و لذا به کاهش فقر کم

کرده است.

 -9درجه باز بودن تثییر معنیداری بر فقر مطلق نداشته است .درجه باز بودن از ي

سو میتواندد از

طريق افزايش رقابت پذيری اقتصاد و درنتیجه بهبود کارايی بازارهای داخلی به بهبود توزيع درآمد
و کاهش فقر منجر شود ،و از سوی ديگر میتواند به کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلدی در
مقايسه با رقبای خارجی بینجامد و تثییر منفی بر تولید و اشتغال داشته باشد ،و لذا بده گسدترش فقدر
منجر شود .به نظر میرسد برآيند تثییرات مثبت و منفی درجه باز بودن بر فقر موجب بیمعنی شدن
تثییر درجه باز بودن اقتصاد بر فقر مطلق شده است.
 -1سرمايه انسانی (نر یبت نام متوسطه) تثییری مثبت و معنیدار بدر فقدر مطلدق داشدته اسدت .ايدن
مسئله با توجه به وجود بیکاری باتی افراد تحصیلکرده ،نتیجه چندان غیر قابل انتظاری در اقتصداد
ايران نیست؛ زيرا بازار کار کشور نتوانسته خیل عظیم تحصیل کردگان جوان را در بازار کار جذب
کند و بسیاری از بیکاران به دلیل نیافتن شغل و طوتنی شدن بیکداری تبدديل بده جمعیتدی غیرفعدال
شدهاند و لذا بارتکفل در اقتصاد افزايشيافته و پديده فقر تشديد شده است.
ضريب تعیین  R2نشان میدهد متغیرهای توضیحی مددل توانسدتهاندد  71درصدد تغییدرات فقدر
مطلق در کشور را توضی دهند .همچنین آزمون های تشخیصی ناهمسانی واريانس به روش پاگدان
و آزمون خودهمبستگی  LMحاکی از همسانی واريانس خطاها و عدم وجدود خودهمبسدتگی بدین
خطاهاست.
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 .5نتیجهگیری و پیشنهادها
نتايج حاصدل از بدرآورد رگرسدیون آسدتانهای نشدان داده اسدت کده در رژيدم دولدت کوچد
هنگامیکه اندازه دولت کوچ

يدا

تر از  06/9درصد است ،اندازه دولت تثییری منفی اما بیمعنی بدر

اندازه دولت تثییری مثبت و معنیدار بر فقر مطلدق داشدته اسدت و گسدترش انددازه دولدت موجدب
تشديد فقر شده است .همچنین رشد اقتصادی تثییر منفی و معنیدار بر فقر مطلدق داشدته اسدت ،امدا
درجه باز بودن تثییر معنیداری بر فقر مطلق نداشته است .نهايتاا اينکه سرمايه انسدانی تدثییر مثبدت و
معنیدار بر فقر مطلق داشته است.
برگرفته از نتايج تحقیق ،پیشنهاد میشود به منظور بهبود وضعیت فقر در کشور ،اندازه دولدت
با اجرای صدحی سیاسدت هدای کلدی اصدل  11قدانون اساسدی مبندی بدر خصوصدیسدازی اقتصداد،
کوچ

تر شود تا با گسترش فضدای فعالیدت بدرای بخدش خصوصدی و افدزايش رقابدت پدذيری و

کارايی در اقتصاد و درنتیجه افزايش رشد اقتصاد ،ضمن بهبود توزيع درآمد ،وضعیت فقر نیز بهبود
يابد.
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