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چکیده
کارایی دولـت و توسـعه مـالی بـر رشـد اقتصـادي در هشـت کشـور         هايشاخصمطالعه به بررسی تأثیر این 

. بـدین منظـور،   پـردازد مـی 1996-2012) طی دوره زمانی D-8بزرگ اسالمی موسوم به گروه دي هشت (
اده براي تخمین مـدل اسـتف  ) NLSروش حداقل مربعات غیرخطی (پس از انجام آزمون ایستایی متغیرها، از 

یـک مـدل دو رژیمـی بـا انـدازه      شده است. نتایج حاصل در این گروه کشورها بـا رد فرضـیه خطـی بـودن،     
نتایج تخمـین  .نمایدمیپیشنهاد تحت بررسیدر کشورهاي شاخص کارایی دولترا براي 192/0ايآستانه

کـارایی دولـت و   هـاي شـاخص ) بیـانگر تأثیرگـذاري مثبـت    PSTRمدل رگرسیونی انتقال مالیم تابلویی (
محاسـبه شـده بـراي    ايآسـتانه توسعه مالی بر رشد اقتصادي، البته بـا شـدت بیشـتر در مقـادیر بـاالتر از حـد       

. عالوه بر این، متغیرهاي مخارج تحصیل و شاخص باز بودن اقتصـاد در هـر دو   استشاخص کارایی دولت 
تأثیر منفی و در رژیم دوم تـأثیر مثبـت و   رژیم تأثیر مثبت، متغیر صادرات مواد خام کشاورزي در رژیم اول

بیان کرد کـه بهبـود کـارایی    توانمیبنابراین ؛نرخ تورم نیز در هر دو رژیم تأثیر منفی بر رشد اقتصادي دارد
و بازارهـاي مـالی کارآمـد در    هـا بانـک اداري کارآمـد و نیـز   هـاي دسـتگاه دولت و توسعه مـالی و داشـتن   

نجر به افزایش رشد و توسعه اقتصادي در این کشورها خواهد شد.، مهشتديکشورهاي عضو گروه 
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تـابلویی ، مـدل رگرسـیونی انتقـال مالیـم     رشـد اقتصـادي  ، توسـعه مـالی  ، کارایی دولت:یديکلواژگان 
)PSTR( ،) روش حداقل مربعات غیرخطیNLS(.

مقدمه
است که در قالـب مداخلـه   1مهم حکمرانی خوبشاخص کارایی دولت یکی از شش شاخص 

اجتماعی قادر اسـت در رشـد و توسـعه اقتصـادي هـر      -سیاسیهايفعالیتدولت در اقتصاد و سایر 
و توزیـع عادالنـه   هـا قیمـت کشور از طریق فراهم نمودن شرایط اشتغال کامل، ثبات سطح عمـومی  

همـواره در مـورد مداخلـه    قتصـاددانان اطـورکلی بـه نقش بسزایی داشته باشد.درآمد در آن کشور 
بعد از جنـگ جهـانی دوم، باعـث    هايویرانی: اندداشتهنظراختالفدر اقتصاد و میزان آن هادولت

ظاهر شدن نگرشی در بین اقتصاددانان شد مبنی بر اینکه بخش خصوصـی توانـایی و امکانـات الزم    
و موتـور محـرك پیشـرفت اقتصـاد،     شـرط پـیش براي دستیابی به رشد و توسعه اقتصادي ندارد، لذا 

میالدي به بعد، با بروز مشـکالتی همچـون   1970اما از دهه است؛مداخله گسترده دولت در اقتصاد 
دولــت، بــروز و گســترش فســاد، هــايیارانــهبــه هــاآندولتــی و وابســتگی هــايبنگــاهناکارآمــدي 

ن و مـواردي از ایـن قبیـل، نگرشـی در     اقتصاد کـال ثباتیبیدولتمردان، تورم باال و هايجوییرانت
اقتصادي و واگذاري امور بـه مکانیسـم   هايفعالیتبین اقتصاددانان مبنی بر نقش حداقلی دولت در 

و آزادسازي اقتصادي ایجاد شد که این نگرش ضرورت حضـور دولـت را تنهـا در مـوارد     هاقیمت
زیربنـایی کـه بخـش    هـاي گذاريمایهسرشکست بازار، برقراري ثبات سیاسی و امنیت ملی و انجام 

.نمودمیناتوان است، توجیه هاآنخصوصی از انجام 
در مهیا ساختن بستري براي حـداکثر اسـتفاده از حـداقل امکانـات     هادولتدر حال حاضر نقش 

عملکـرد بهینـه عوامـل    باوجوداینکـه جهت افزایش رفاه حائز اهمیت است. این در حالی اسـت کـه   
اسـت، امـا سیاسـت    دسـتیابی قابلهاقیمتراري و حاکمیت اقتصاد بازار و مکانیسم اقتصادي در برق

موضوع در بین برانگیزترینبحثو ترینمحوريدر نیل به این هدف هادولتگريتنظیمهدایت و 

________________________________________________________________
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. ایـن نگـرش،   اسـت اقتصـادي  ریـزان برنامـه ، اقتصـاددانان نهـادگرا و   المللـی بـین نهادهاي اقتصادي 
دولت را رد کرده و با قـرار دادن  سازيحداقلمختلف اقتصادي و هايعرصهف در آزادسازي صر

در فرآینـد رشـد   هـا دولـت نقـش تکمیلـی   تـرین مهـم ، هـا آندولت در کنار بازار و مکمل دانسـتن  
، شـود مـی رقـابتی  هـاي مزیتاقتصادي را تأکید بر عواملی که منجر به توسعه فضاي رقابتی و ایجاد 

.داندمی
میالدي سیاسـت بهبـود حکمرانـی و نقـش ویـژه نهادهـا در بهبـود رشـد و         1990اسط دهه از او

توسعه اقتصادي کشورها مطرح گردید که بر اساس این سیاست، شیوه دسـتیابی بـه اقتصـاد بـازار از     
ــض   ــازي مح ــتآزادس ــايفعالی ــوده و     ه ــاوت ب ــامرئی متف ــت ن ــه دس ــور ب ــپردن ام ــادي و س اقتص

هدایت صحیح منابع به سـمت کـاهش فقـر، نـابرابري و تـورم و افـزایش       در هادولتهايتوانمندي
افـزایش رشـد و توسـعه    طـورکلی بـه عمومی، آموزش، پیشرفت تکنولوژیکی اقتصاد و هايآگاهی

کالن مناسب هايسیاستاز طریق اتخاذ هادولترسدمیبنابراین به نظر گردد؛میاقتصادي توجیه 
نقش مهم و مؤثري در فرآیند توانندمیاجتماعی صحیح هايرساختزیو با فراهم آوردن نهادها و 

که دچار ضـعف نهـادي هسـتند    ايتوسعهدرحالکشورهاي ویژهبهرشد و توسعه اقتصادي کشورها 
چراکـه قرار دارند، ایفا نماینـد.  D(1-8(هشتديگروه توسعهدرحالکشورهاي هاآنکه در رأس 

لحاظ منابع و عوامل فیزیکی و انسانی با مشکالت حـادي روبـرو   بهتوسعهدرحالعموماً کشورهاي 
که در استفاده و کـاربرد ایـن عوامـل جهـت دسـتیابی بـه رشـد مسـتمر و         رسدمینیستند، اما به نظر 
دارند و نقایص نهادي از استفاده و تخصیص بهینه منابع و عوامل در ایـن  ايعدیدهباثبات مشکالت 

هـاي شـاخص نـابراین ضـرورت تحقیقـی کـه بـه شـناخت رابطـه بـین         بکند؛میکشورها جلوگیري 
.شودمیشاخص کارایی دولت و رشد اقتصادي بپردازد احساس ویژهبهحکمرانی 

کلیـدي  هـاي اولویـت اخیر ایجاد یک بازار مالی کارآمد یکـی از  هايسالاز طرف دیگر، طی 
شـد اقتصـادي بلندمـدت و پایـدار بـوده      جوامع و سیاستمداران در مسیر دستیابی به رریزيبرنامهدر 

مـالی بـا تخصـیص منـابع بـه      هـاي واسـطه ایـن اسـت کـه    نظـر اتفـاق مورد مسئلهاست. در این میان 
بـه  هـا آنو انتقـال  انـدازها پـس تأمین مـالی، تجهیـز   هايهزینهمختلف اقتصادي، کاهش هايبخش

________________________________________________________________

1- Developing 8 (D-8)
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یافتـه توسـعه واقع سیسـتم مـالی   . در شوندمیکارا موجب تقویت و تسهیل رشد اقتصادي هايبخش
و کارایی در تخصـیص منـابع شـده کـه ایـن خـود موجـب        گذاريسرمایهباعث بهبود در اطالعات 

یکی از عنوانبه)Bardhan et al)1998. در این رابطه.گرددمیافزایش رشد اقتصادي بلندمدت 
اي فقیـر، یکـی از عوامـل    اقتصاددانان توسعه معتقد است که ناکارآمدي بازارهاي مالی در کشـوره 

که مانع از گذار اقتصاد سوداگرانه کشورهاي مذکور به اقتصاد صنعتی شده است.استنهادي 
کارایی دولـت و توسـعه مـالی، دو    هايشاخصعنوان کرد که توانمیبا توجه به مباحث فوق، 

اخیـراً  داینکـه باوجو. باشـند مـی شاخص مهم تأثیرگذار بر فرآیند رشد و توسعه اقتصـادي کشـورها   
نهادي بر رشـد اقتصـادي صـورت گرفتـه اسـت، لـیکن       هايشاخصمطالعات فراوانی پیرامون تأثیر 

وجـود حجـم   رغـم علیبررسی تأثیر شاخص کارایی دولت بر رشد اقتصادي در حاشیه مانده است. 
ی نهـادي و حکمرانـی بـر رشـد اقتصـادي، تمـام      هـاي شـاخص وسیعی از مطالعات در رابطه با تأثیر 

مطالعات موجود به بررسی روابط خطی بین این دو متغیر پرداختـه و روابـط غیرخطـی محتمـل بـین      
. همچنین مطالعات صورت گرفته، در بررسی روابـط خطـی عمـدتاً    اندانگاشتهاین متغیرها را نادیده 

بررسـی،  شـیوه که ایـن  اندنمودهتابلویی و روش اثرات ثابت یا تصادفی استفاده هايدادهاز الگوي 
را نادیده گرفته و به ارائه یک ضریب یکسان و مشابه براي تمـام  هادادهمشکل ناهمگنی موجود در 

. این در حالی است که ساختار اقتصادي و تولیـدي کشـورها متفـاوت بـوده و     نمایدمیمقاطع اکتفا 
کننـد. از  که تمامی کشورها از یک الگـوي کـامالً یکسـان و مشخصـی تبعیـت      رسدمینظربهبعید 

تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادي در سطوح مختلف نهـادي نامتقـارن بـوده و    رسدمیطرفی به نظر 
از مطالعـات  کـدام هـیچ آنکـه حـال رابطه بین این دو متغیر از یک الگـوي غیرخطـی تبعیـت نمایـد.     
مالی بـر رشـد   ، تأثیر توسعه اندنمودهصورت گرفته حتی مطالعاتی که از الگوهاي غیرخطی استفاده 

مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد روازاین. اندننمودهاقتصادي را در سطوح مختلف نهادي بررسی 
روش حداقل مربعـات غیرخطـی   کارگیريبهوPSTR(1رگرسیونی انتقال مالیم تابلویی (هايمدل

)NLS(2 اقتصــادي کــارایی دولــت و توســعه مــالی بــر رشــدايآســتانهبــراي تخمــین مــدل، تــأثیر

________________________________________________________________

1- Panel Smooth Transition Regression (PSTR)

2- Non-Linear Least Squares (NLS)
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در یـک مـدل جـامع و کامـل و در     1996-2012هايسالکشورهاي عضو گروه دي هشت را طی 
تا عـالوه بـر پوشـش دادن تنـوع و تفـاوت نتـایج مطالعـات        نمایدمیسطوح مختلف نهادي بررسی 

نیز حاصل گردد.اتکاتريقابلپیشین صورت گرفته، نتایج 
کـه ایـن بخـش شـامل مبـانی      استع ارائه گردیدهبخش دوم ادبیات موضودر ادامه مقاله و در

مدل رگرسـیونی  . بخش سوم، استحول موضوع مورد مطالعه گرفتهانجامنظري و مطالعات تجربی 
بخش چهارم به ارائه تعاریف متغیرهاي استفاده شده و نیـز  .نموده استتبیین تابلویی راانتقال مالیم 

و نهایتـاً  قرارگرفتهوتحلیلتجزیهتجربی مورد هايتهیافم، پنجدر بخش تصریح مدل پرداخته است.
.گردیده استاز پژوهش ارائه گیرينتیجهخالصه و م ششدر بخش 

ادبیات موضوع
مبانی نظري

کارایی دولت و رشد اقتصادي
بـرداري بهرهمفهوم حکمرانی خوب این است که نهادها در جهت تأمین نیازهاي جامعه در کنار 

ع موجودبهینه از مناب
. الزمه افزایش کارایی دولت، وجود دسـتگاه اداري کارآمـد و بهینـه در جامعـه     نمایندمیعمل 

است. منظور از دستگاه اداري کارآمد نیز دستگاهی است که بتواند پاسخگوي نیازهاي مـردم بـوده   
ش، و عدالت اجتماعی را ترویج نماید. همچنـین دسـتیابی عمـوم مـردم بـه خـدماتی از قبیـل آمـوز        

و پایـدار  محـور مردمتولیدي را تضمین نموده و محیطی مطمئن براي توسعه هايسرمایهبهداشت و 
مرتبطی چون کیفیت خدمات عمومی، هايشاخصرا فراهم نماید. شاخص کارایی دولت از طریق 

عدم وابستگی خدمات اجتمـاعی بـه فشـارهاي سیاسـی، چگـونگی بوروکراسـی، سـطح تشـریفات         
. در ایـن میـان   شـود مـی سـنجیده  هـا سیاسـت ن دولتی و میزان تعهد دولت به اجـراي  اداري کارمندا

نهادگرایان معتقدند دولت کارآمد و شفاف، دولتی است که بـا نهادسـازي مناسـب، امنیـت حقـوق      
آورده، با تنظیم قـوانین و  به عملسودجو ممانعت خوارانرانتمالکیت را تضمین نموده، از فعالیت 

مبادالت شده و نهایتاً به پیشبرد رشد و توسعه کمک نماید هايهزینهباعث کاهش مقررات مناسب 
)Sameti et al., 2011.(

اساســی هــايشاخصـه برخـی اندیشــمندان نیـز، کــارایی و عملکـرد بــاالي دولــت را وابسـته بــه     
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زایش اداري، بـا افـ  هـاي دسـتگاه در هـا ویژگیاداري دانسته و معتقدند که وجود چنین هايدستگاه
و منابع موجود در کشور، توان تولیدي و عرضه را در اقتصاد باال برده و رشـد  هاسرمایهدسترسی به 

از:اندعبارتهاشاخصه. این گردندمیاقتصادي را موجب 
این مورد با به حداقل رساندن نیروهـاي مـازاد و   ساختارهاي با اندازه مناسب و حقوق مکفی؛-

تـأثیر بـی تعداد کارمندان در یک سازمان، خود در عملکرد آن سـازمان  متناسب نمودنحالدرعین
نبوده و از متورم شدن ابعـاد دسـتگاه اداري جلـوگیري نمـوده و امکـان دریافـت حقـوق و مزایـاي         
مکفــی در بــین کارمنــدانی کــه بــراي بنیــان نهــادن و تــداوم دســتگاه اداري بهینــه و عــاري از فســاد 

این امر با کاهش انگیزه کارمندان براي دریافت حقـوق و مزایـاي بیشـتر    .نمایدمی، فراهم اندحیاتی
، و درنتیجه با جلوگیري از تحمیل بار اضافی هزینـه بـه   نمایدمیکه زمینه بروز فساد اداري را فراهم 

) در افــزایش ســطح تولیــد و درنتیجــه بهبــود رشــد  Rafighorrahman, 2005بخــش خصوصــی (
.ودنخواهد بتأثیربیاقتصادي 

پاسـخگویی شـفاف   هـاي سیستمنهادینه کردن پاسخگو و عاري از فساد بودن دستگاه اداري؛-
در چارچوب اداري و حقوقی متضـمن دسـتیابی بـه عملکـرد بهتـر کارکنـان دولـت بـوده کـه ایـن           

بـراي هـدایت رفتـار کارمنـدان در برخـورد بـا       ايحرفهاصول رفتار سازينهادینهاز طریق هاسیستم
معـامالتی  هـاي هزینـه کـاهش  نتیجهان، ارباب رجوع و سایر اقشار جامعه تقویت شده و در شهروند

)Rafighorrahman, 2005 دیگـر عبـارت بـه مولد، عرضه کل و تولیـد یـا   گذاريسرمایه)، افزایش
خواهند داشت.به دنبالافزایش رشد اقتصادي را 

این مورد نیز کارآمـدي سیسـتم اداري   پذیر و نماینده بودن دستگاه اداري؛مستقل، مسئولیت-
جذب شـده در چـارچوب حقـوقی و اداري،    کارکناناز لحاظ افزایش بازدهی و کارایی ویژهبهرا 

سیستم بتواند در برابر نوسانات سیاسی و مداخالت کهنحويبه. داندمینیازمند داشتن استقالل عمل 
). در ایــن میــان، Rafighorrahman, 2005از خــود محافظــت نمایــد (مــدارانسیاســتغیرمعقــول 

نماینده بودن دستگاه اداري نیز براي باال بردن انسجام اجتمـاعی و رشـد و توسـعه حاصـل از آن در     
و نیز تنوع جنسـیتی کارمنـدان و یـا محـدودیت     هافرهنگ، نژادها، هاقومیتکشورهایی که با تعدد 

Sameti etاسـت ( ايویژه، داراي اهمیت باشندمیاداري روبرو هايدستگاهدر مشارکت زنان در 

al., 2011.(
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توسعه مالی و رشد اقتصادي
مختلفی نسبت به رابطـه بـین توسـعه مـالی و رشـد اقتصـادي توسـط        هايدیدگاهدر طول زمان، 

اقتصاددانان بیان گردیده
ازحـد در  ) بیان کرده است که اهمیـت بازارهـاي مـالی بـیش    Lucas)1988طرف،ازیکاست. 

معتقـد اسـت کـه مشـارکت     )Miller)1998باحث علمی برجسـته شـده اسـت. از طـرف دیگـر،      م
بازارهاي مالی در فرآیند رشد اقتصادي یک امـر بـدیهی بـوده و داراي اهمیـت بـاالیی در مباحـث       

علمی است.
بـا اشـاره بـه عملکـرد     )1973(Shaw) و Goldsmith)1969 ،(McKinnon)1973مطالعات 

گذاري، معتقدند که توسعه مـالی  انداز و درنتیجه رشد سرمایهاز طریق افزایش پسهاي مالیواسطه
هــاي مــالی در بهبــود کــارایی باعـث افــزایش رشــد اقتصــادي خواهــد شــد. همچنــین نقــش واســطه 

,King & Levine, 1993(گذاري در تئوري رشـد درونـزا مـورد تأکیـد قرارگرفتـه اسـت       سرمایه

توسـعه  )1963(Friedman & Schwartz) و 1952(Robinsonده . از طرف دیگر، به عقیـ )514
صورت که رشـد اقتصـادي منجـر بـه افـزایش تقاضـا       مالی نتیجه افزایش رشد اقتصادي است، بدین

کننـد کـه بـین توسـعه مـالی و رشـد       اي دیگـر نیـز بیـان مـی    شود. عـده براي خدمات تأمین مالی می
کننـد  سعه مالی و رشد اقتصادي یکدیگر را تقویت میاقتصادي یک رابطه دوطرفه وجود دارد و تو

)Khan, 2001; Shan et al, 2001( .Khan)2001(      در تبیین وجـود رابطـه دوطرفـه و مثبـت بـین
هـا از  کند هنگام محدود شـدن گـرفتن وام، دسـتیابی بـه وام    توسعه مالی و رشد اقتصادي، فرض می

دست آورده که ایـن سـبب   بازگشتی بیشتري را بههاي مالی براي تولیدکنندگان، نرخطریق واسطه
هـاي الزم  گذاري، تکنولـوژي هاي سرمایهگردد تا براي دستیابی به وامایجاد انگیزه در بقیه افراد می

شـود. در برخـی از   هاي مالی و رشد اقتصـادي مـی  دست آورند که این امر سبب کاهش هزینهرا به
امل کاهش فرآیند رشد اقتصـادي در نظـر گرفتـه شـده اسـت.      ها نیز توسعه بازارهاي مالی عدیدگاه

یابـد، امـا تقسـیم ریسـک     بدین ترتیب با اینکه با توسعه بازارهاي مـالی، تخصـیص منـابع بهبـود مـی     
انـداز بـر افـزایش    کـه تـأثیر کـاهش پـس    انداز شـود. لـذا درصـورتی   ممکن است باعث کاهش پس

King & Levine, 1993; Rousseau(گردد ي میکارایی غلبه نماید، منجر به کاهش رشد اقتصاد

& Wachtel, 2000(.
هـاي مختلـف   کند که طبق شواهد موجود، در بین نظریـه بیان می)Levine)2005در این میان، 
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هاي مالی در رشد اقتصادي توسعه مالی و رشد اقتصادي نظریاتی که نقش بااهمیت بازارها و واسطه
دارند و نظریات مربوط به تأثیر مثبت رشد اقتصـادي بـر توسـعه مـالی     دهند، ارجحیت را پیشنهاد می

هاي تئـوریکی، در مجمـوع پـنج کانـال محتمـل      گیرند. وي در بررسی مدلمورد حمایت قرار نمی
تأثیرگذاري توسعه مالی بر رشد اقتصادي را بیان کرده است: اول، فراهم نمودن اطالعات در رابطـه  

هـا  اي؛ دوم، نظارت بر شـرکت و در نتیجه تخصیص بهینه منابع سرمایهگذاري هاي سرمایهبا فرصت
انـدازها؛ پـنجم، تسـهیل    ها؛ سوم، مدیریت ریسک؛ چهارم، تجهیز و ادغام پـس و اداره امور شرکت

در مبادله کاالها و خدمات.
گـذاري موجـب   بـا افـزایش در سـرمایه   2و اثـر کـارایی  1توسعه بازار مالی از دو طریق اثر سطح

دهد که توسعه بخـش مـالی   . اثر سطح نشان می)Sadrosky, 2011(شود فزایش رشد اقتصادي میا
هـاي مولـد و شـفافیت در مقـررات     گـذاري هاي ناکارآمد به سمت سـرمایه با هدایت منابع از پروژه

دهـی، باعـث جلـب اعتمـاد     بازار مـالی نظیـر رعایـت اسـتانداردهاي حسـابداري و سیسـتم گـزارش       
هـا خواهـد گردیـد. اثـر     گـذاران باعـث جـذب آن   ان شده و این جلـب اعتمـاد سـرمایه   گذارسرمایه

دهد که توسعه بازار مالی باعث افـزایش تنـوع و نقـدینگی و در نتیجـه هـدایت      کارایی نیز نشان می
گـذاري و  گردد. این دو اثر موجـب افـزایش در سـرمایه   هاي با بازدهی باال میمنابع به سمت پروژه

.)Monsef et al., 2013(شود میرشد اقتصادي

مروري بر پیشینه تحقیق
مطالعات خارجی و داخلی مربوط به کارایی دولت

بـا  )Hauner & Kyobe)2008اي توسـط  کننده کارایی دولت، مطالعهدر بررسی عوامل تعیین
کشـور از تمـامی سـطوح    114هـاي مقطعـی، عملکـرد بخـش عمـومی و کـارایی       کـارگیري داده به
انجام شـده و بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه سـهم بـاالي          2006-1980رآمدي طی دوره زمانی د

چنـین، نتـایج ایـن    گـردد. هـم  مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی، موجب کـاهش کـارایی مـی   
مالحظه عوامل نهـادي  مطالعه مبتنی بر عملکرد بهتر و کارآمدتر کشورهاي ثروتمند و نیز نقش قابل

________________________________________________________________

1- Level Effect

2- Efficiency Effect
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نیز در مطالعه خود با اسـتفاده از  )Angelopoulos et al.)2008ر کارایی دولت است. و جمعیتی د
ــاي داده ــعه 64ه ــور توس ــال کش ــه و درح ــانی  یافت ــی دوره زم ــعه ط ــبه  2000-1980توس ــا محاس ، ب

، )Greene)2005ئـه شـده توسـط    ارا1هاي کارایی بخش عمومی و تحلیل مرزي تصـادفی شاخص
بین اندازه دولت و تغییرات رشد اقتصـادي، تـا حـدود زیـادي بـه کـارایی       دارند که رابطهاذعان می

)Yong)2010دولت بستگی دارد. در بررسی رابطه توسعه انسانی و اثربخشـی دولـت نیـز، مطالعـه     

هاي تابلویی با بیان این نکتـه کـه توسـعه انسـانی، یکـی از عوامـل بهبـود        در چارچوب رهیافت داده
ات عمومی و درنتیجه عملکرد اقتصادي است، به این نتیجه رسـیده اسـت   کیفیت نیروي کار و خدم

& Rahmayantiکه رابطه مثبتی بین کـارایی دولـت و توسـعه انسـانی وجـود دارد. نتـایج مطالعـه        

Horn)2011(  توسـعه  کشـور درحـال  63نیز پیرامون بررسی نقش کارایی و اندازه بهینه دولـت در
هاي تابلویی بیانگر آن است کـه بـاالتر از   ا استفاده از رهیافت دادهو ب2003-1990طی دوره زمانی 
اي مشخص براي کـارایی، انـدازه بهینـه دولـت بـراي حـداکثر نمـودن رشـد پـایین          یک حد آستانه

آید.می
& Mobarak & Azarpeyvand)2009 ،(Isazadehمطالعـات در بین مطالعات داخلـی نیـز   

Ahmadzadeh)2009 ،(Komijani & Salatin)2010 ،(Shahabadi & Pourjavan)2010 ،(
Nadiri & Mohammadi)2011 و (Shahabadi & Pourjavan)2012( بـــه بررســـی اثـــر

بـر رشـد اقتصـادي گـروه     -هاستکه کارایی دولت نیز یکی از آن-هاي حکمرانی خوب شاخص
هـاي  رگذاري مثبت شـاخص اند. نتایج تمامی این مطالعات حاکی از تأثیکشورهاي مختلف پرداخته

ویژه شاخص کارایی دولت بر رشد اقتصادي گروه کشورهاي مختلف است.حکمرانی به

مطالعات خارجی و داخلی مربوط به توسعه مالی
Deidda & Fattouh)2002(     در بررسی رابطه غیرخطی بین توسعه مـالی و رشـد اقتصـادي بـا

دار توسـعه مـالی بـر رشـد     ، تأثیر معنـی )Hansen)1999ايهاي تابلویی آستانهاستفاده از مدل داده
نیز )Rousseau & Wachtel)2002اند. اقتصادي کشورهاي با سطوح درآمدي باال را نتیجه گرفته

________________________________________________________________

1- Stochastic Frontier Analysis (SFA)
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کشـور منتخـب گـزارش    84اي در رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصـادي بـراي   وجود تأثیر آستانه
اي وسیله یک تابع چندجملـه ا تصریح رابطه غیرخطی بهب)Gaytan & Rancière)2004اند. نموده

اي، ضعیف بودن رابطه توسعه مالی و رشـد اقتصـادي   درجه دوم ضمن تأکید بر وجود رابطه آستانه
انـد.  توسـعه را نتیجـه گرفتـه   یافته و قوي بودن این رابطه در کشـورهاي درحـال  در کشورهاي توسعه

71وجود رابطه غیرخطی بین توسـعه مـالی و رشـد اقتصـادي     نیز بیانگر)Jude)2010نتایج مطالعه 
در بررسی جهـت رابطـه علّیـت بـین توسـعه مـالی و رشـد        )Kar et al)2011کشور منتخب است. 

اند که بـین توسـعه مـالی و رشـد اقتصـادي علّیـت دوطرفـه        اقتصادي در کشورهاي منا، نتیجه گرفته
M.Kabirالی این کشورها حساس است. نتـایج مطالعـه.  اندازه توسعه موجود داشته و این علّیت، به

et al)2011(    نیز حاکی از آن است که یک سیستم مالی با کارکرد خوب براي دسـتیابی بـه رشـد
توسعه الزم است ولی کافی نیست.اقتصادي باثبات در کشورهاي درحال

وسعه مـالی و رشـد   در بررسی رابطه ت) Salmani & Amiri)2010در بین مطالعات داخلی نیز، 
دار توسـعه  ، تأثیر مثبـت و معنـی  1960-2004توسعه طی دوره زمانی اقتصادي در کشورهاي درحال

Mehrara & Talakesh Nayiniانـد. نتـایج مطالعـه    گیـري نمـوده  مالی بر رشد اقتصـادي را نتیجـه  

ی تـأثیر بـااهمیتی   دهد که توسعه مـال توسعه نشان مییافته و درحالکشور توسعه40بر روي )2009(
در بررسی رابطـه علـت و معلـولی بـین توسـعه      )Rasti)2009بر رشد اقتصادي ندارد. نتایج مطالعه 

مالی و رشد اقتصادي کشورهاي عضو اپک، حاکی از آن است که جهت علّیت از توسعه مـالی بـه   
& Rasekhiلعـه  گردد. مطارشد اقتصادي در ابتداي مراحل توسعه در مورد این کشورها تأیید نمی

Ranjbar)2009(          بر روي کشـورهاي عضـو سـازمان کنفـرانس اسـالمی بـر وجـود تـأثیر مثبـت و
در )Seyfipur)2010اي دیگـر،  کنـد. در مطالعـه  دار توسعه مالی بر رشد اقتصادي داللت میمعنی

در کشـور، بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه        85بررسی تأثیر توسعه مالی بـر رشـد اقتصـادي بـراي     
تر، بهبود توسعه مـالی  یافتهکشورهاي با درآمد باال و از نظر سطح مالی در بازار پول و سرمایه توسعه

منجر به رشد اقتصادي خواهد شد. همچنین، در کشـورهاي بـا درآمـد پـایین و متوسـط و بـا سـطح        
منفـی و بهبـود در   پایین توسعه مالی در بازار پول و سرمایه، بهبود توسعه مالی در بـازار پـول، تـأثیر    

بـر  )Taghavi et al)2011بازار سرمایه تأثیر مثبت بر رشد اقتصادي خواهد داشـت. نتـایج مطالعـه.   
.Asadi et alروي کشورهاي منطقه منا، بیانگر تأثیر منفـی توسـعه مـالی بـر رشـد اقتصـادي اسـت.        

رنفتـی، تأثیرپـذیري   کشـور نفتـی و غی  36نیز در بررسی اثر توسعه مالی بر رشـد اقتصـادي   )2013(
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Monsef etانـد.. گیـري نمـوده  گذاري و عملکرد اقتصادي از توسعه مالی را نتیجـه کارایی سرمایه

al)2013(         ،نیز در بررسی رابطه علّیـت بـین توسـعه مـالی و رشـد اقتصـادي کشـورهاي دي هشـت
یگر را متفاوت بودن جهت علّیت از یک کشور به کشور دیگر و حتی از یک شاخص به شاخص د

اند.گیري نمودهنتیجه

بندي مبانی نظري و مطالعات تجربی انجام گرفتهجمع
بندي مبانی نظريجمع

هاي موجود در مورد رابطه بین کارایی دولت و توسعه مالی با رشـد اقتصـادي نشـان    مرور نظریه
توسـعه مـالی بـا    طور جداگانه به بررسی ارتباط بین کـارایی دولـت و  دهد که تمامی نظریات، بهمی

رسد توسعه مالی خـود متـأثر از سـطوح    اند. این در حالی است که به نظر میرشد اقتصادي پرداخته
دهد که بهبود ویژه کارایی دولت باشد. چراکه بررسی ادبیات اقتصادي نشان میمختلف نهادي و به

عنوان اي مثبت دولت بههگذار همچنین فعالیتنهادهاي سیاسی و اقتصادي و تشکیل نهادهاي قانون
یک نهاد اجتماعی، نقش مهمی در ایجاد شرایط مناسـب بـراي توسـعه بخـش مـالی دارنـد. بـدیهی        

تـر از زمـانی خواهـد بـود     مراتب متفاوتاست در این صورت، تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادي به
حثی در خصـوص ارتبـاط بـین    بنابراین ارائـه مبـا  که تأثیر نهادها بر توسعه مالی در نظر گرفته نشود؛

کارایی دولت و توسعه مالی یا به عبـارتی تـأثیر کـارایی دولـت بـر توسـعه مـالی ضـروري بـه نظـر           
رسد. در این راستا الزم اسـت بـه دو مشخصـه مهـم دولـت کارآمـد یعنـی پـاس داشـتن حقـوق           می

ایجـاد بـه عبـارتی  یـا مبـادالت مناسـب جهـت کـاهش هزینـه    مقـررات وقـوانین تنظیممالکیت و 
داشته و از این طریق تأثیر کارایی دولت بـر توسـعه مـالی را مـورد بحـث و      اشارهمناسبنهادسازي

بررسی قرار داد. قوانین و مقررات زائد و نابجا، یکی از عوامـل مـؤثر بـر عـدم توسـعه مـالی اسـت.        
ــه ــارتب ــزای   عب ــررات مناســب باعــث اف ــوانین و مق ــا ق ــت همــراه ب ش دیگــر، محــیط نهــادي باکیفی

شود. گذاري شده که درنتیجه موجب افزایش تقاضا براي منابع مالی و توسعه بخش مالی میسرمایه
عالوه بر اینکه چارچوب قانونی مناسب باید در بازارهاي مـالی بـزرگ رعایـت گـردد، بلکـه بایـد       

در .)Sahabi et al., 2013(حقـوق و قیـود هرکـدام از طـرفین معاملـه نیـز رعایـت و اجـرا گـردد          
گـذاران بـالقوه مایـل بـه     یهسـرما یـل وجـود ریسـک مصـادره،     بـه دل هـاي نهـادي نیـز، چـون     یـه نظر

گذاري نیستند، حمایت و اجراي کامـل حقـوق مالکیـت (یعنـی حـق مالکـان دارایـی بـراي         یهسرما
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& Asiama(گـذاري) یکـی از اصـول حیـاتی در معـامالت مـالی اسـت        یهسـرما استخراج بازده از 

Mobolaji, 2011( . امکـان  هـا وامچراکه با حفاظت از حقوق مالکیت، وسایل و ابزارهاي تضمین ،
ي هـا طـرح هاي کوچـک در  یهسرماها به بازارهاي مالی و همچنین امکان تجمیع ییداراورود انواع 

توان گفت کارآمدي دولـت در انجـام وظـایف    یم. پس )Samadi, 2010(یابد یمبزرگ افزایش 
و ایـن تـأثیر   آوردهیی باالي دولت، موجبات افزایش توسعه مالی را فـراهم  محوله یا به عبارتی کارا

مثبت کارایی دولت بر توسعه مالی، تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادي را مضاعف خواهد کرد.

بندي مطالعات تجربی انجام گرفتهجمع
د کـه برخـی   دهـ مرور پیشینه مطالعه در خصوص رابطه توسعه مالی و رشد اقتصـادي نشـان مـی   

مطالعات رابطه مثبت بین توسعه مالی و رشد اقتصادي و برخی دیگـر نیـز رابطـه منفـی بـین ایـن دو       
طور که در پیشینه آورده شده است، مطالعاتی نیـز وجـود دارنـد    اند. البته همانمتغیر به دست آورده

رسد رابطه که به نظر میاند. درحالیگیري نمودهکه وجود رابطه غیرخطی بین این دو متغیر را نتیجه
حـال تمـامی مطالعـات    بین توسعه مالی و رشد اقتصادي متأثر از سطوح مختلف نهادي باشـد، بـااین  

اند. در هاي خود نگنجاندهتوجهی به این موضوع، ساختارهاي نهادي را در مدلصورت گرفته با بی
موجود، تأثیر مثبت کـارایی  خصوص رابطه بین کارایی دولت و رشد اقتصادي نیز، تمامی مطالعات

حال در تمامی این مطالعات از رهیافـت الگوهـاي   اند. باایندولت بر رشد اقتصادي را استنتاج نموده
مربـوط بـه تولیـد    هـاي داده1به دلیل وجود احتمال بسیار در مـورد نـاهمگنی  کهشدهخطی استفاده

هـاي دادهو انتخاب اثـرات گروهـی   کشورهاي مختلف، با نادیده گرفتن این مسئلهناخالص داخلی
انـد پرداختهاثرات ثابت و تصادفی، به تخمین مدل مورد مطالعه هايروشتابلویی و نیز با استفاده از 

زیرا ارائه یک پارامتر ثابـت و مشـابه   ؛که این مسئله، برآوردهاي رگرسیونی کاذب را به دنبال دارد
طـور  در کشورهاي مختلـف و بـه  کارایی دولتخص و شاتولید ناخالص داخلیبراي توضیح رفتار 

بسیار متفـاوت اسـت، چنـدان    هاآنخاص براي کشورهایی که سطوح درآمدي و ساختار اقتصادي 
ایـن مطالعـه بـا هـدف مرتفـع نمـودن مشـکالت موجـود در         . لـذا  رسـد نمـی معقول و منطقی به نظر 

________________________________________________________________

1- heterogeneity
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ولت و توسعه مالی با رشد اقتصـادي  کارایی دنیز بررسی وجود رابطه غیرخطی بین مطالعات قبلی و 
گیرد تا با پوشش دادن تنـوع و  انجام میPSTRبا استفاده از مدل ، آن هم در سطوح مختلف نهادي

عنوان بهPSTRدر این خصوص ارائه گردد. چراکه مدل اتکاتريقابلنتایج تفاوت نتایج مطالعات، 
است که هـیچ مـدلی ایـن مزایـا را نـدارد. در      ، از مزایایی برخوردار1تغییر رژیمیمدلنیتربرجسته

ي بـاالیی برخـوردار اسـت.    ریپـذ انعطـاف از PSTRخصوص یکی از ایـن مزایـا بایـد گفـت مـدل      
تنها یک شکل تابعی خاص و محدودکننده را بر رابطه میان متغیرها تحمیـل  که این مدل، نهطوريبه
و بر مبناي مشـاهدات  2ا استفاده از تابع انتقال، بلکه رابطه غیرخطی محتمل میان متغیرها را بکندینم

بـه امکـان   تـوان یمـ . از مزایاي دیگر این مدل، کندیمي پیوسته مدلسازي اوهیشبه 3ياآستانهمتغیر 
تغییر ضرایب تخمینی براي کشورهاي مختلف و حتی در طول زمان اشاره داشته و بیان کرد که این 

.دینمایمي ناهمگن فراهم هادادهبراي ویژگی امکان استفاده از این مدل را

PSTRی پژوهش: مدل شناسروش

) تبیین گردیده و مراحل تخمـین آن  PSTRدر این بخش مدل رگرسیونی انتقال مالیم تابلویی (
با دو رژیم حدي و یک تـابع انتقـال را   PSTRیک مدل )Gonzalez et al.)2005گردد. ارائه می

یند:نماصورت زیر تصریح میبه
, (1)

نیـز  اثرات ثابـت مقـاطع و   برداري از متغیرهاي برونزا، متغیر وابسته، که در آن 
ع نیـز یـک تـاب   فرض شده اسـت. تـابع انتقـال    جزء خطا است که 

شـود و بـه پیـروي    یمي تعیین اآستانهپیوسته و کراندار بین صفر و یک است که توسط مقدار متغیر 
گردد:یمصورت الجستیکی زیر تصریح به)Gonzalez et al)2005از.

, (2)
متغیـر  به رژیم دیگر است و پارامتر شیب و بیانگر سرعت تعدیل از یک رژیم در این تابع

________________________________________________________________

1- Regime-switching

2- transition function

3- threshold variable
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توانـد از بـین   یمـ )Colletaz & Hurlin)2006باشـد کـه بـر اسـاس مطالعـه      یمي اآستانهانتقال یا 
متغیرهاي توضیحی، وقفه متغیر وابسته، یا هر متغیر دیگر خارج از مدل که از حیث مبـانی تئـوریکی   

طـور  ینهمـ ایجاد رابطه غیرخطی باشد، انتخـاب گـردد.   در ارتباط با مدل مورد مطالعه بوده و عامل 
ي وقوع تغییر رژیم است.هامکاني یا اآستانهیک بردار از پارامترهاي حد 

شود:صورت زیر تصریح میبا بیش از یک تابع انتقال نیز بهPSTRیافته مدل شکل تعمیم
(3)

Gonzalez et al.)2005( ي،اآستانهکه با لحاظ کردن یک یا دو مقدار کنندیمپیشنهادm=1

ي در نظر گرفتـه  اآستانه. زمانی که یک مقدار گرددیمخوبی بیان ، تغییرپذیري پارامترها بهm=2یا 
) بـا یـک تـابع انتقـال     متناسب بـا مقـادیر کمتـر و بیشـتر از متغیـر انتقـال (      PSTR، مدل شودیم

و زمـانی کـه دو مقـدار    کنـد یمـ ، بر دو رژیـم حـدي داللـت    تا یکنواخت از ضرایب 
و مقـدار  رسـد یمـ بـه حـداقل   ، تابع انتقـال در نقطـه   شودیمي در نظر گرفته اآستانه

بـا  PSTR. تخمـین مـدل   کنـد یم) لحاظ عددي یک را براي مقادیر کمتر و بیشتر متغیر انتقال (
یی نمـا راسـت حـداکثر  زننیتخمـ ) کـه معـادل   NLSاستفاده از روش حـداقل مربعـات غیرخطـی (   

)ML(1   ولـی بـه پیـروي از.   ردیـ گیمـ اسـت، صـورت .Gonzalez et al)2005( و&Colletaz

Hurlin)2006(   پیش از انجام تخمین نهایی، ابتدا باید آزمون خطی بودن در مقابل فرضـیه وجـود ،
آزمون شود و سپس در صورت اطمینان از وجود رابطه غیرخطـی میـان متغیرهـا، بایـد     PSTRمدل 

.2تعداد توابع انتقال الزم براي تبیین کامل رابطه غیرخطی تعیین شوند

یح مدلتعریف متغیرها و تصر
تعریف متغیرها

هاي کارایی دولت و توسعه مـالی بـر رشـد اقتصـادي     اي شاخصدر مطالعه حاضر اثرات آستانه

________________________________________________________________

1- Maximum Likelihood

& Heidariبـه  تواننـد یمـ PSTRيهـا خوانندگان محترم مقاله در صورت تمایل به مطالعه بیشـتر راجـع بـه مـدل    -2

Saeidpour)2013(،Heidari et al.)2014( ،Heidari & Alinezhad)2014- In Press( ،Heidari et al.

Heidariو نیز)2015( & Alinezhad)Forthcoming(.مراجعه نمایند
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هشت کشور بزرگ اسالمی موسوم به گروه دي هشت شامل جمهـوري اسـالمی ایـران، انـدونزي،     
ده از مـدل  ، با استفا1996-2012بنگالدش، پاکستان، ترکیه، مالزي، مصر و نیجریه طی دوره زمانی 

شود. تعاریف متغیرهاي استفاده شـده  سازي میصورت ایستا مدلرگرسیونی انتقال مالیم تابلویی به
هـاي مـورد اسـتفاده از سـایت     گردد. الزم به ذکر اسـت کـه داده  در تحقیق حاضر در ادامه ارائه می

اند.بانک جهانی استخراج شده
عنوان متغیر وابسـته مـدل   به2005مت ثابت سال متغیر تولید ناخالص داخلی بر حسب دالر به قی

انتخاب شده است که در این مطالعه تفاضل مرتبه اول لگاریتم طبیعی این متغیر استفاده شده است.
در ایـن مطالعـه، یکـی از شـش شـاخص حکمرانـی خـوب        شاخص کارایی دولت استفاده شده

قـرار دارد کـه مقـدار بیشـتر ایـن      +5/2تـا  -5/2این شاخص در محدوده بین باشد. بانک جهانی می
شاخص بیانگر کارایی باالي دولت است.

براي متغیر مخارج تحصیل از نسبت مخارج تحصیل به درآمد ناخالص ملی استفاده شده اسـت  
که در این مطالعه سطح این متغیر در نظر گرفته شده است.

ام کشـاورزي از کـل   براي متغیر صـادرات مـواد خـام کشـاورزي نیـز سـهم صـادرات مـواد خـ         
صادرات کاالیی استفاده شده و حالت لگاریتمی این متغیـر در مطالعـه حاضـر در نظـر گرفتـه شـده       

است.
وسـیله بخـش بـانکی بـه تولیـد      براي شاخص توسعه مالی از نسبت اعتبارات مـالی مهیـا شـده بـه    

بـانکی بـه   ناخالص داخلی استفاده شده است. ایـن شـاخص کـل اعتبـارات اعطـایی از طـرف نظـام        
دهنده یـک  دهد. یک درجه باالتر بودن این شاخص نشانهاي خصوصی و دولتی را نشان میبخش

درجه باالتر وابستگی به بخش بانکی براي تأمین مالی است. با توجه بـه اینکـه در بخـش غیربـانکی     
ایـن  مالحظـه نیسـت،   توسعه، اطالعات و نوآوري در توسعه مالی چشمگیر و قابلکشورهاي درحال

تواند معیار مناسبی براي توسعه مالی باشد. در مطالعه حاضر حالت لگاریتمی ایـن متغیـر   شاخص می
در نظر گرفته شده است.

براي متغیر نرخ تورم نیز درصد ساالنه تورم استفاده شده است.
براي شاخص باز بودن اقتصاد نیز نسبت مجموع صادرات و واردات بـه تولیـد ناخـالص داخلـی     

ده شده است و مطالعه حاضر حالت لگاریتمی این متغیر را در نظر گرفته است.استفا
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تصریح مدل
، بـا اسـتفاده از مـدل رشـد     )Ehrlich & Lui)1999در مطالعه حاضـر بـه پیـروي از چـارچوب     

به بررسی رابطه بین شاخص کارایی دولت و رشد اقتصادي پرداخته شده اسـت. علـت ایـن    زادرون
، آن اسـت  گـردد یمبررسی زادرونارایی دولت بر رشد اقتصادي در یک مدل رشد امر که تأثیر ک

رشـد پـایین   رودیمکه آزمون علّیت معکوس بین کارایی دولت و رشد انجام نگیرد، چراکه انتظار 
ي نهـادي (در ایـن مطالعـه شـاخص کـارایی دولـت) را متـأثر نمایـد.         هـا شـاخص اقتصادي، سطوح 

به یک مسئله تجربی میان اقتصاددانان نیز تبدیل شده است. ثانیاً چـارچوب  که این امر حتیطوريبه
. در دیـ نمایمـ ي آشـکار  تـر عیوسـ لوئی پیامدهاي رشد و کـارایی دولـت را در چـارچوب    -ارلیک

ي نهـادي (اینجـا کـارایی    هـا شـاخص ي رابطـه  سازمدلمطالعه حاضر برخی متغیرهاي کنترل که در 
مؤثر واقع شـوند، بـه پیـروي از مطالعـه     توانندیمزادروني رشد هامدلدولت) و رشد اقتصادي در 

Evrensel)2010( از: مخارج تحصیل، شـاخص توسـعه مـالی، صـادرات     اندعبارتکه اندشدهانتخاب
مواد خام کشاورزي، نرخ تورم و شاخص باز بودن اقتصاد.

که در معادلـه  PSTRمدل متغیرهاي استفاده شده در مطالعه حاضر در قالب یک حالت کلی از
گردد:صورت زیر تصریح می) ارائه شده است، به3(

)4(
به ترتیب رشد تولید ناخـالص داخلـی،   و ، ، ، ، ، که در آن، 

مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزي، شاخص توسعه مـالی، نـرخ   شاخص کارایی دولت،
تورم و شاخص باز بودن اقتصاد هستند.

هـدف  رسد کـه بـا توجـه بـه     در خصوص انتخاب متغیر انتقال ذکر این نکته ضروري به نظر می
دل تغییـر  مطالعه حاضر که بررسی تأثیر کارایی دولت و توسعه مالی بر رشد اقتصادي با استفاده از م

دیگـر،  عبـارت عنوان متغیر انتقال انتخاب گردیـده اسـت. بـه   رژیمی است، شاخص کارایی دولت به
چون مطالعه حاضر در صدد آن است تا تأثیر کارایی دولت و سایر متغیرها ازجمله شـاخص توسـعه   

اي ایـن مالی را در سطوح مختلف کارایی دولـت بـر رشـد اقتصـادي بررسـی نمایـد و حـد آسـتانه        
عنـوان متغیـر انتقـال در تخمـین مـدل لحـاظ شـده        تأثیرگذاري را مشخص نماید، لذا این شاخص به

است.
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تخمین مدل و نتایج تجربی
. شـود یمـ ، وجود متغیرهاي نامانا در مدل منجر به ایجاد رگرسیون کاذب میدانیمکه طورهمان

از هر تخمینی و نیز تخمین مـدل  پیش ستیبایمجلوگیري از وجود رگرسیون کاذب، منظوربهلذا 
PSTR     با استفاده از آزمون مانایی روي متغیرها از مانا بودن متغیرها اطمینـان حاصـل نمـود کـه در ،

اسـتفاده شـده اسـت. نتـایج     )Levin, Lin & Cho)2002ریشه واحد تابلویی آزموناین مطالعه از 
.باشندیمیرها ایستا که تمامی متغدهدیم) نشان 1این آزمون در جدول شماره (

LLCریشھ واحد تابلویی آزمون-١جدول 
متغیرها

LLCآزمون tآماره -214/15- 4661- 580/1- 884/1- 490/1- 607/5-541/3

احتمال000/0000/0068/0029/0057/0071/0000/0
مأخذ: نتایج تحقیق

تعـداد توابـع انتقـال مشـخص     کهنحويبهصورت گرفته، خطی بودن يهاآزموندر این مرحله، 
بـاال، حـاکی از   داريیمعن) در سطح 2در جدول (و ، تشخیصی يهاآزمونگردد. 

آزمـون نبـود رابطـه غیرخطـی باقیمانـده نیـز بـر        يهاآمارهوجود رابطه غیرخطی بین متغیرها بوده و 
یک تابع انتقال براي تعیین رفتار غیرخطی متغیرها داللت دارند.کافی بودن 

خطی بودن و نبود رابطھ غیرخطی باقیماندهیھاآزمون-٢جدول 
m=2m=1

223/29
)000/0(

222/2
)020/0(

729/24
)016/0(

777/13
)000/0(

082/2
)066/0(

719/12
)048/0(

901/26
)008/0(

644/1
)107/0(

060/23
)027/0(

444/10
)107/0(

286/1
)278/0(

828/9
)132/0(

. مقادیر احتمال مربوط به هر آماره داخل باشندیمبیانگر تعداد توابع انتقال rو ياآستانهيهامکانبیانگر تعداد mتوجه: 
پرانتز گزارش شده است.

مأخذ: نتایج تحقیق

)Colletaz & Hurlin)2006ي، به پیـروي از  اآستانهتعداد حدود منظور تعیین در این مرحله به
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.2013( ،Heidari et al(Heidari & Saeidpourدر مطالعــات خــارجی و  )Jude)2010و 

)2014( ،Heidari & Alinezhad)2014- In Press( ،Heidari et al.)2015( و نیزHeidari &

Alinezhad)Forthcoming( دو مدلPSTRي تخمین زده شـده و بـراي   اآستانها یک و دو حد ب
2و معیـار اطالعـات آکائیـک   1معیـار شـوارتز  ،هاماندهیباقمقادیر مجموع مجذور هاآنهرکدام از 

) حاکی از آن است که با استفاده از هـر سـه معیـار    3محاسبه گردید که نتایج آن در جدول شماره (
.شودیمي انتخاب اآستانهو یک حد با یک تابع انتقالPSTRذکر شده، یک مدل 

در یک تابع انتقالیاآستانھیھامکانتعیین تعداد -٣جدول 
هاماندهیباقمجموع مجذور معیار شوارتزمعیار آکائیک

5353/18351/1236/457m=1

6038/19251/1524/478m=2

مأخذ: نتایج تحقیق

انتخاب شد، در ادامه مدل فـوق  ياآستانهو یک حد انتقالبا یک تابعPSTRمدل نکهیازاپس
نتایج جـدول حـاکی از آن   ) آورده شده است. 4برآورد شده است، که نتایج آن در جدول شماره (

از 422/77بـوده و بـا سـرعتی معـادل     192/0شاخص کارایی دولـت مقـدار   ياآستانهاست که حد 
.گرددیمیک رژیم به رژیم دیگر تعدیل 

شاخص کارایی دولـت در هـر دو   است کهصورتبدینرگذاري متغیرها در دو رژیم نحوه تأثی
یـا ورود بـه رژیـم دوم،    ياآسـتانه بـا گـذار از حـد    رژیم تأثیر مثبت بر رشد اقتصادي دارد که البته 

دولـت  يهـا مشخصـه بـه  تـوان یمـ . در توضـیح چنـین تـأثیري    ابدییمشدت اثرگذاري آن افزایش 
سـودجو،  خـواران رانـت داشتن حقوق مالکیت، ایجـاد ممانعـت بـراي فعالیـت     کارآمد از قبیل پاس

نهادسازي مناسـب اشـاره   به عبارتیکاهش دادن هزینه مبادالت با تنظیم قوانین و مقررات مناسب یا 
. متغیـر مخـارج تحصـیل در رژیـم     کنـد یمکرد که رشد و توسعه اقتصادي را به سمت جلو هدایت 

یم دوم تأثیر مثبت بر رشد اقتصادي دارد.اول تأثیر منفی و در رژ

________________________________________________________________

1- Schwarz Criterion

2- Akaike Information Criterion
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PSTRنتایج تخمین مدل -٤جدول 
ضرایب ضرایبضرایب 

)8117/1-(1057/0-)8358/1(8249/3)5868/2(3159/5

)4633/2(2236/13)7506/1(9168/1)7388/2(5220/24

ضرایب ضرایب ضرایب 
)4593/2(0848/1)7819/1-(0844/1-)3140/2(2657/0

)8818/1(8055/0)9765/1(2933/0)1837/2(3707/1

رژیم حدي اول: 

رژیم حدي دوم: 

.باشندیمياآستانهنیز به ترتیب بیانگر پارامتر شیب و حد cو γاست. tآماره دهندهنشانیر داخل پرانتز توجه: مقاد
مأخذ: نتایج تحقیق

با توجه به اینکه دولت کارآمد متضمن دسـتیابی همگـان بـه    گفت توانیمدر توضیح این تأثیر 
از بودجـه  یتـوجه قابلین مهم بخش ، در راستاي تحقق اباشدیمآموزش ازجملهخدمات باکیفیت 

و غیـره اختصـاص داده شـده کـه ایـن عمـل موجـب افـزایش         آموزاندانشبه آموزش دانشجویان، 
. نحوه تأثیرگـذاري  گرددیمبر روي نیروي انسانی و لذا افزایش نرخ رشد اقتصادي يگذارهیسرما

در رژیـم اول،  اسـت کـه  صـورت بدینصادرات مواد خام کشاورزي بر رشد تولید ناخالص داخلی 
تـوان یمـ در خصوص تـأثیر منفـی در رژیـم اول    تأثیر منفی و در رژیم دوم تأثیر مثبت داشته است.

، باشـد یمـ اداري کارآمـد و بهینـه   يهـا دسـتگاه کارایی دولت مستلزم وجود کهازآنجاییبیان کرد 
اداري بـه لحـاظ ابعـاد،    ياهدستگاهبه این معناست که پایین بودن سطح کارایی دولت در این رژیم

بزرگ و متورم گردیده و قادر نباشند به کارمندان حقوق مکفی پرداخت نماینـد. ایـن امـر موجـب     
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و فساد در دستگاه اداري شده و درآمد حاصـله از صـادرات منـابع    يخواررانتيهازهیانگافزایش 
و آمـد ارکنامناسب و نايهااستیسه منجر به اتخاذ کگسترش رانت استفاده شده يهاراهطبیعی در 

ولی در رژیـم دوم و در سـطوح بـاالي کـارایی دولـت و      .شودیميدرنهایت تضعیف رشد اقتصاد
کـه باعـث افـزایش رشـد     ییهـا راهفساد، درآمد حاصل از صـادرات ایـن منـابع در    يهازهیانگنبود 

أثیر مثبـت بـر رشـد    شاخص توسعه مالی نیز در هر دو رژیم تـ .گرددیم، مصرف شوندیماقتصادي 
کـه در مبـانی نظـري نیـز ذکـر      طـور هماناقتصادي دارد که اثر آن در رژیم دوم شدت یافته است. 

گردید، دولت کارآمد، با تنظیم قوانین و مقـررات مناسـب و نیـز بـا حفاظـت از حقـوق مالکیـت و        
کوچـک  هايیهسرماع به بازارهاي مالی و همچنین امکان تجمیهاییداراآن، با ورود انواع یجهدرنت
شده کـه درنتیجـه موجـب افـزایش تقاضـا بـراي       گذاريسرمایهباعث افزایش بزرگ،يهاطرحدر 

لذا سطوح باالي کارایی دولت با سـطوح بـاالیی از توسـعه    .شودمیمنابع مالی و توسعه بخش مالی 
. در مورد یابدیمشدت تأثیرگذاري این شاخص بر رشد اقتصادي افزایش روینازامالی قرین بوده، 

همگـام بـا افـزایش    بیان کرد کهتوانیمنحوه تأثیرگذاري نرخ تورم بر رشد تولید ناخالص داخلی 
سطح کارایی دولت (حرکت از رژیم اول به رژیم دوم) شدت تأثیرگذاري نرخ تورم بر رشد تولید 

وپـاش خـت یریـم اول  بیان کـرد در رژ توانیم. در توضیح این تأثیر ابدییمناخالص داخلی کاهش 
راه نیتـر آسـان اداري ناکارآمد زیاد بوده که دولت براي تأمین این مخارج مالی به يهادستگاهدر 

جز افزایش تورم و کاهش رشـد نـدارد. در رژیـم    ياجهینتمتوسل شده که الضربحقممکن یعنی 
گذاري نـرخ تـورم بـر    ، شدت تأثیرهاوپاشختیردوم (سطوح باالتر کارایی دولت) و در نبود این 

، نحوه تأثیرگذاري شاخص باز بودن اقتصاد بر رشـد تولیـد   درنهایت. ابدییمرشد اقتصادي کاهش 
است که همگام با افزایش سطح کارایی دولـت، شـدت تأثیرگـذاري    صورتبدینناخالص داخلی 

دهنـده نشـان کـه ایـن تـأثیر،   ابـد ییمشاخص باز بودن اقتصاد بر رشد تولید ناخالص داخلی افزایش 
داخلـی  يهاهیسرماافزایش مشارکت در بازار جهانی و جلب ازجملهاقدامات مثبت دولت کارآمد 
دارد.یالمللنیبو خارجی و افزایش تجارت 

تأثیرگـذاري متغیرهـا بـر رشـد تولیـد ناخـالص داخلـی        نحوهدر این قسمت به نمایش نموداري 
.شودیمپرداخته 
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گیريیجهنتخالصه و 
دو شاخص کارایی دولت و توسعه مـالی بـر رشـد    ايآستانههدف مطالعه حاضر، بررسی اثرات 

. بدین منظور از مدل رگرسیونی باشدمی1996-2012هايسالاي دي هشت طی اقتصادي کشوره
و )2004.،(Gonzalez et al)2005(.Fok et al) کـه توسـط   PSTRانتقـال مالیـم تـابلویی (   

Colletaz & Hurlin)2006(      ارائه و گسترش یافته، استفاده شـده اسـت. نتـایج تخمینـی بیـانگر
ی دولت و توسعه مالی با رشد اقتصادي بوده و لحـاظ نمـودن یـک    وجود رابطه غیرخطی بین کارای

. نتـایج  کنـد مـی نیز جهت تصریح کامل رفتارهاي غیرخطی کفایت ايآستانهتابع انتقال با یک حد 
بـوده و  192/0شـاخص کـارایی دولـت معـادل     ايآستانهکه حد دهدمینشان PSTRبرآورد مدل 

422/77، معـادل  دهـد مـی ک رژیم به رژیـم دیگـر را نشـان    پارامتر شیب نیز که سرعت تعدیل از ی
دهنـد مـی برآورد شده است. نتایج مربوط به برآورد ضرایب متغیرهاي لحاظ شده در مدل نیز نشان 

کارایی دولت و توسعه مالی در هر دو رژیم تأثیر مثبت بر رشد اقتصـادي دارد کـه   هايشاخصکه 
ــور از حــد  ــا عب ــايآســتانهب ــت)، شــدت  و وارد شــدن ب ــاالي کــارایی دول ــم دوم (ســطوح ب ه رژی

. متغیـر مخـارج تحصـیل نیـز در هـر دو رژیـم تـأثیر مثبـت بـر رشـد           یابـد میافزایش شاناثرگذاري
اقتصادي دارد. متغیر صادرات مواد خام در رژیم اول تأثیر منفی و در رژیم دوم تأثیر مثبت بر رشـد  

م تـأثیر منفـی بـر رشـد اقتصـادي دارد، امـا شـدت        اقتصادي دارد. اگرچه نرخ تورم در هـر دو رژیـ  
، با اینکه شاخص باز بودن اقتصاد در هـر  درنهایتاست و یافتهکاهشدر رژیم دوم اشتأثیرگذاري

افـزایش  اشتأثیرگـذاري دو رژیم تأثیر مثبت بـر رشـد اقتصـادي دارنـد، امـا در رژیـم دوم شـدت        
.یابدمی

ر تـأثیر مثبـت شـاخص توسـعه مـالی بـر رشـد اقتصـادي         با توجه به نتیجه مطالعه حاضـر مبنـی بـ   
و اینکه براي شاخص توسعه مالی از اعتبـارات اعطـایی بخـش بـانکی اسـتفاده      هشتديکشورهاي 
وابستگی باالي این کشورها به بخش بانکی براي تأمین مـالی را نتیجـه گرفـت.    توانمیشده است، 

ب تأثیرگذاري مثبت کارایی دولت نسـبت بـه سـایر    همچنین، نتیجه مطالعه با توجه به باال بودن ضری
شـاخص کـارایی دولـت را در بهبـود رشـد و توسـعه       ویـژه بـه متغیرهاي مدل، نقش و تـأثیر نهادهـا   

اقتصادي کشورها که یکی از اهداف مهـم اقتصـاد کـالن کشـورهاي مـورد مطالعـه اسـت، روشـن         
، براي بهبود رشد و توسعه اقتصادي ایـن  شودمیاز این مطالعه استنباط آنچه. لذا با توجه به نمایدمی
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ویـژه بـه در وهله اول به بهبود کیفیت نهادها گذارانسیاستو ریزانبرنامهتوجه بایستمیکشورها 
هـاي دسـتگاه بهبود سطح شاخص کارایی دولت در کشورها که با اعمالی از قبیل ایجاد و گسـترش  

تعـداد مناسـب کارمنـدان جهـت توانـایی پرداخـت       ، پاسخگو و دارايپذیرمسئولیتاداري مستقل، 
ــروز فســاد، رشــوه و     ــوگیري از ب ــراي جل ــدان کــه ب ــه کارمن ــاي مکفــی و مناســب ب حقــوق و مزای

، معطوف گردد. همچنین با توجه بـه وابسـتگی بـاالي ایـن     استضروريهاآندر بین خواريرانت
کالن اقتصادي معطـوف  گذارانسیاستکشورها به بخش بانکی براي تأمین مالی، الزم است توجه 

و نیز ایجـاد بازارهـاي مـالی منسـجم و     هابانکبر اعمال ازپیشبیشبه توسعه بخش بانکی، نظارت 
گـامی مهـم در   وسـیله بـدین توأم با مقررات کارآمد در راستاي تخصیص بهینه منابع مالی گردد تـا  

جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادي پایدار برداشته گردد.
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