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وری عوامل نیروی کار و ثیر اندازه دولت بر بهرهتأبررسی 

 اسالمی عضو اوپک درکشورهای سرمایه
 

 1دهکردیپروانه کمالی

 2فرشته عبدالهی

 3عبدالخالق غبیشاوی

 

 19/12/1398تاریخ پذیرش:                           24/07/1398تاریخ دریافت:               

 چکیده

های اقتصادی انکار است، هرچند میزان آن در نظامهای اقتصادی غیرقابلذاری بر فعالیتثیرگتأنقش دولت در 
پذیری کلی پذیرد و رقابتثیر میتأهای دولت وری از جمله متغیرهایی است که از دخالتمتفاوت است. بهره

وری عامل کار و سرمایه در ثیر اندازه دولت بر بهرهتأسازد. پژوهش حاضر به بررسی ثر میمتأشدت اقتصاد را به
 روش دو به ییتابلو یهادادهبا استفاده از روش  2000-2018های کشورهای اسالمی عضو اوپک طی سال

در این راستا دو مدل برآورد شد. در . پردازدمی ترانسلوگ و داگالس کاب تابع حالت در یرخطیغ و یخط
کنند نتایج های موجود را تعدیل میی عدم تعادلهای تصریحصورت غیرخطی که مدلهای برآوردی بهمدل

دو متغییر اندازه دولت  وری در بازار کار و سرمایه کشورهای منتخب، از طریقبهره حاکی از آن است که
شود، برقرار نمی وری در کشورهابهره و هاتعدیل نهاده میان داریمعنی همبستگی شود وتعدیل نمی وسرمایه

برازش شده  ترانسلوگ و داگالس کاب تابع صورت حداقل مربعات معمولی در حالتکه به در مدل برآوردی دوم
در بازار کار و  نماییدرستنسبت آزمون  یهاتابع کاب داگالس براساس آماره دردست آمده  است نتایج به

ابق انتظار و همسو باالتر بوده بنابراین رگرسیون در حالت کاب داگالس معنادار و مط دو کایآماره سرمایه از 
وری نیروی در بازارکار و سرمایه عبارتی دیگر اندازه دولت اثر منفی بر بهرههای اقتصادی است و یا بهبا تئوری

 تینها دردارد. ولی در حالت فرم تبعی ترانسلوگ رگرسیون  برازش شده در بازار سرمایه و کار معنادار نیست 
 نیهمچن و دارد تیارجح یخط ریغ بر یخط مدل کهاز آن است   یحاک جینتا یمدل برآورد دو جینتا سهیمقا با

نمایی و مدل و آماره آزمون درست بیضرا یکاب داگالس براساس معنادار تابع یخط مدل یهاحالت نیب در
ر تأثیر اندازه دولت و دیگدر مورد  یبرآورد جینتابا توجه به  نیبنابرابرخوردار است  یباالتر تیمز ازدو  یکا

تواند با دادن تسهیالت به بخش خصوصی و تسهیل توان پیشنهاد کرد که دولت میمتغیرهای مورد بررسی، می

                                                                                                                   
                        parvanehkamali@gmail.com . استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور )نویسنده مسئول( 1

  fereshtehabdollahi_64@yahoo.com                       یریزارشد توسعه اقتصادی و برنامه. کارشناسی2

 Ghobeyshavik@yahoo.com                               ریزیارشد توسعه اقتصادی و برنامه. کارشناسی3
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خود، اندازه خود را کاهش، نقش خود در بخش اجرایی را  کارگیری توان مدیریتی در فضای کسب و کار و به
 را فراهم آورد.وری بخش خصوصی متعارف کرده و بدین ترتیب موجبات آفزایش میزان بهره

 

وری وری نیروی کار، بهرهپترین، اندازه دولت، بهره و روش ناپارامتریک لیوینسون هاي کلیدي:واژه

 کشورهای اسالمی ،(Panel Data)های تابلویی سرمایه، داده

 JEL: C33 ،H11 ،O40بندي طبقه
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 مقدمه

سعه آغاز شد که منجر به مقبولیت توبا بحران اقتصادی برای بسیاری از کشورهای درحال 1930دهه 

سوی مداخله بیشتر در اقتصاد سوق داد. ها را بهدیدگاه شکست بازار میان اقتصاددانان گردید و دولت

عنوان اصول مهم اقتصادی همواره موردتوجه ی اقتصادی بهاز سوی دیگر، دستیابی به رشد و توسعه

یدن به این اصول مهم حضور بیشتر آنها را در ها برای رسها قرار داشته است. تالش دولتدولت

ثیر اندازه دولت بر تأبین دارای اهمیت است کند؛ اما آنچه دراین های اقتصادی توجیه میصحنه

 (.2002 عملکرد کلی اقتصاد و متغیرهای کالن اقتصادی است )آتول،

است که در این رابطه مطالعه اثر اندازه دولت بر عملکرد اقتصاد، از اهمیت بسیاری برخوردار 

های اقتصادی و های دولت بر زیرساختنظریات گوناگونی وجود دارد، برخی معتقدند افزایش هزینه

های دولت در بهداشت و آموزش، مثال، هزینه عنوانشود. بهاجتماعی سبب تقویت رشد اقتصادی می

ها در طور مشابه، هزینهبه شود.وری نیروی کار را افزایش داده و سبب رشد تولید ملی میبهره

-های تولید، افزایش سرمایهها و غیره موجب کاهش هزینهها، ارتباطات، نیروگاهها نظیر جاهزیرساخت

کند. در شود، بنابراین رشد اقتصادی را تقویت میها میگذاری بخش خصوصی و سودآوری بنگاه

ای دولتی باال، ممکن است عملکرد رشد هکنند که هزینهمقابل برخی اقتصاددانان، چنین ادعا می

تر شدن اندازه دولت وظایفی که دولت متعهد به انجام مثال، با بزرگ عنواناقتصادی را کاهش دهد. به

که ممکن است بخش خصوصی بهتر بتواند آنها را انجام دهد؛ شود؛ درحالیشود بیشتر میآنها می

 (.2010رشد اقتصادی دارد )نورالدین و عبدالهی،  بنابراین عملکرد غیرکارای دولت اثر منفی بر

ها را صرفاً در تنظیم وظایف و اهداف تمایز اساسی و تأثیرگذاری دولت اسالمی با دیگر دولت

توان جستجو کرد بلکه مادی از قبیل ایجاد اشتغال و توسعه تأمین اجتماعی و خدمات پزشکی نمی

های کارگیری منابع توسعه انسانی از مسئولیتنسانی و بهجانبه اساز شکوفای استعدادهای همهزمینه

عبارت دیگر دولت غیردینی هویت خود را در تحقق اهداف آید بهحساب میویژه دولت اسالمی به

کند ولی یافته تلقی میجوید وقتی این اهداف تحقق یافت رسالت خود را پایانکالن اقتصادی می

عنوان حرکت تکاملی و رشد حیات انسانی ساز هدف دیگری بهدولت اسالمی این اهداف را زمینه

عنوان اهداف نهایی تلقی نگرد بر همین پایه در قانون اساسی اهداف و وظایف اقتصادی دولت بهمی

ریزی مناسب با این شده است و تالش در جهت تحقق آنها نیز در راستای حرکت تکاملی، برنامه

ویت دینی دولت اسالمی و غیراسالمی را باید در ماهیت الگوی طلبد درواقع تمایز هحرکت را می

 مدت این الگو جستجو کرد )آقانظری حسن،های بلندمدت و کوتاهتوسعه اجتماعی و اقتصادی برنامه

1328). 
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ای باشد که به مصالح گونههمچنین براساس محدودیت اختیارات دولت اسالمی فعالیت فرد باید به

آسیب وارد نشود که این امر مبین مسئولیت فرد و نقش آن در کیفیت تشریح  مادی و معنوی جامعه

های دیگر از قبیل ها و انفاقمثال مالیات عنوانحقوق اقتصاد اسالمی در زمینه تولید و توزیع است، به

وقف که ابزار تأثیرگذار در عدالت اجتماعی است بر عهده فرد گذاشته شده است که باعث کاهش 

تواند اندازه کوچک شود. مستندات دیگری که میهای اسالمی میت و اندازه دخالت دولتنقش دول

سوره نساء هست، که در آن خداوند  141دولت را در اقتصاد کشورهای اسالمی تأیید کند آیه 

بر مؤمنان راه تسلطی یعنی برای کافران « وَ لَْن َیجْعَلَ اللََُّه لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیالً»فرماید می

توان استنباط نمود که وظایف دولت اسالمی در عرض یکدیگر قرار نداده است از تفسیر آیه شریفه می

و دارای یک رتبه نیستند مثالً در نظام اسالمی، حاکمیت سیاسی صرفاً یک هدف اقتصادی نیست و 

ینه تحقق اهداف اقتصادی و توان زمبر اهداف اقتصادی تقدم دارد در سایه حفظ نظام سیاسی می

 (.1328غیراقتصادی را فراهم نمود )آقانظری حسن، 

های فراوانی در مورد کوچک بودن اندازه دولت، متفکران مسلمان همچون ابن با توجه به دیدگاه

کنند او معتقد است که دولت باید در چارچوب محدود و خلدون از دولت میانه در اسالم دفاع می

گوید وظیفه دولت تحقق امنیت و عدالت است و دخالت در ت کند ابن خلدون میشده حرکتعریف

وکار باعث دلسردی مردم و در نهایت کاهش مالیات پرداختی به دولت خواهد شد همچنین کسب

شود موجب گیری دولت محسوب میهای تشریفاتی دولت که شاخص مهمی در اندازهگسترش هزینه

خلدون شود براساس عقاید ابنجدید و در نهایت موجب نابودی دولت میهای غیرقانونی اخذ مالیات

های اقتصادی خوب نیست زیرا این امر منجر به توان نتیجه گرفت که تصدی دولت در فعالیتمی

خلدون، بدون تاریخ و گردد )ابنشکست بخش خصوصی خواهد شد که نتایج سوء آن به دولت برمی

 (.1383دادگر، 

وری نیروی کار و سرمایه کشورهای اسالمی ثیر اندازه دولت بر بهرهتأه بررسی پژوهش حاضر ب

پردازد. کشورهای عراق و نیجریه به دلیل فقدان می 2018تا  2000های منتخب عضو اوپک طی سال

های تابلویی )پانل دیتا( و روش ی حاضر حذف شدند. برای برآورد مدل از دادهاطالعات الزم از مطالعه

ثیر نقش دولت بر میزان تأجهت مقایسه استفاده شده است. چگونگی  1ارامتریک لیوینسون و پترینناپ

تواند معیاری برای سنجش میزان موفقیت دولت در های اقتصادی میوری عوامل تولید در بخشبهره

شده مهای انجاهای انجام گرفته، بیشتر پژوهشهای خود باشد. با توجه به بررسیدستیابی به هدف

ثیر اندازه دولت را بر تأپارچه که کل اقتصاد بوده و پژوهشی یکدر خصوص اندازه دولت مربوط به 

های نیروی کار و سرمایه موردبررسی قرار داده باشد، مشاهده نشده است. مطالب وری توأم نهادهبهره

                                                                                                                   
1. Levinsohn-Petrin 
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ن مبانی نظری، آ از دهی شده است. در بخش بعد پیشینه پژوهش، پسبخش سازمان 5مقاله در 

 گیری ارائه شده است.بخش چهارم تخمین مدل و در انتها نتیجه

 

 مطالعات خارجي و داخلي :پیشینه تحقیق .1

 1توان به مواردی اشاره کرد. میلر و آپادهیاییتحقیقات انجام شده در این خصوص اندک است که می

توسعه به مطالعه اثر درجه باز و درحال یافتههای ترکیبی کشورهای توسعه( با استفاده از داده2000)

وری کل عوامل تولید پرداختند. نتایج های تجاری و سرمایه انسانی بر بهرهبودن اقتصاد، سیاست

وری ثیر سرمایه بر بهرهتأمطالعات نشان داد که در کشورهای با سطح درآمد پایین و اقتصادهای باز، 

 ، اثر مذکور مثبت ارزیابی گردید.منفی ارزیابی و برای سایر اقتصادهای باز

وری نیروی کار در بخش اداری گذاری دولتی را بر بهرهثیر سرمایهتأ( نیز 2000) 2بران و کوباتا 

گذاری دولت بر ثیر منفی سرمایهتأدست آمده بیانگر کشور ژاپن را مورد بررسی قرار دادند. نتایج به

 کار در این بخش بوده است.وری نیرویبهره

ثیر اندازه دولت )نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی( بر نرخ رشد ( تأ2002) 3آتول 

با استفاده از مدل ضرایب  1971-199را برای دوره زمانی  OECDوری در کشورهای اقتصادی و بهره

از وری کل طور میانگین عامل بهرهها نشان داد که بهتصادفی مورد بررسی قرار داد. نتایج بررسی

 تر است. اند، پایینی دولت بزرگتر بودهوری سرمایه در کشورهایی که دارای اندازهجمله بهره

 19های های تابلویی با اثرات تصادفی و داده( با استفاده از تکنیک داده2002) 4دار و خلخالی  

د ناخالص )نسبت مخارج دولت به تولی ثیر اندازه دولتتأبه بررسی رابطه بین  OPECکشور عضو 

وری عوامل پرداختند. نتایج نشان داد که رشد بهره 1999-1971داخلی( و رشد اقتصادی طی دوره 

تر از کشورهایی است که اندازه دولت در آنها تولید در کشورهایی که اندازه دولت بزرگ است پایین

ء بر رشد اقتصادی وری عوامل تولید، اثر سوکوچکتر است و اندازه بزرگ دولت از طریق کاهش بهره

 گذارد.می

ارتباط بین اندازه دولت و رشد  1996تا  1979های مربوط به ( با استفاده از داده2004) 5ایجی 

دست آمده نشان داد که اندازه بزرگتر دولت اقتصادی را در کشور ژاپن مورد ارزیابی قرار داد. نتایج به

 ه است.عنوان گامی در فرآیند توسعمانع رشد اقتصادی به

                                                                                                                   
1. Miller, M. & P. Upadhyay 

2. Braun, R and Kubota 

3. Atul, A. and Sal, A. 

4. Dar, A. & s. A. Khalkhali 

5. Eiji, Y 
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کشور  15های و داده GMM( با استفاده از الگوی تابلویی و تخمین روش 2009) 1گریگوریو و گوش

به این نتیجه رسیدند که مخارج دولت اثر مثبت بر رشد  1972-1999توسعه طی دوره درحال

ارای ای آن به ترتیب دکه مخارج مصرفی دولت و مخارج سرمایهاقتصادی این کشورها دارد. درحالی

 اثرات مثبت و منفی بر رشد اقتصادی هستند.

وری بخش ( در مطالعه خود به بررسی عوامل موثر بر رشد بهره2014) 2شهبازی و همکاران 

در ایران پرداختند. نتایج نشان داد که اعتبارات دولت در بخش  1973-2010های کشاورزی طی سال

ی کل عوامل بخش کشاورزی در بلندمدت دارد، لیکن ورکشاورزی دارای اثر مثبت و معناداری بر بهره

 شود.این رابطه در کوتاه مدت تأیید نمی

وری نیروی (، در پژوهش خود به مطالعه اثر مخارج دولت و موانع تجاری بر بهره2015) 3مکینز 

های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و آسیای جنوب شرقی پرداخت. کشوراز گروه 97کار در 

ثیر مثبت مخارج مصرفی درکشورهای گروه تأدهنده اثر منفی موانع تجاری و پژوهش نشان نتایج

باشد این درحالی است که در کشورهای آسیای جنوب شرقی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی می

 اند. وری نیروی کار داشتهموانع تجاری و مخارج مصرفی دولت هر دو اثر مثبت بر بهره

وری کل عوامل (، در مطالعه خود به بررسی تأثیر مخارج دولتی بر بهره2017) 4وو و همکاران 

پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان  2007-2014های تولید با استفاده از روش پانل فضایی طی سال

وری کل عوامل تولید دارد. همچنین فساد نیز سبب شکل بر بهره uدهد که مخارج دولتی تأثیر می

 گردد. وری کل عوامل تولید میکاهش بهره

وری کل عوامل تولید (، به بررسی تأثیر مخارج دولت بر بهره2018) 5الساندرو و همکاران 

برداری ساختاری بوده است و به پرداختند. روش اقتصادسنجی مورد استفاده آنها روش خودرگرسیون

وری وصی، دستمزد واقعی و بهرهاین نتیجه رسیدند که افزایش مخارج دولتی باعث افزایش مصرف خص

 دهد. شود در حالی که تورم را کاهش می( میTFPکل )

گذاری (، در تحقیق خود به بررسی تأثیر سرمایه انسانی و سرمایه2018) 6ادنان و همکاران 

وری کل عوامل برای کشور پاکستان با استفاده از متغیرهای باز بودن تجارت، مستقیم خارجی  بر بهره

های ساالنه طی گذاری مستقیم خارجی و تورم با استفاده از دادهرج دولت، سرمایه انسانی، سرمایهمخا

پردازند. همچنین در این مطالعه از روش جوهانسون جوسیلیوس و روش می 2014تا  1970دوره 

                                                                                                                   
1. Gregoriou, A. & S. Ghosh 

2. Shahbazi.k, et al. 

3. Raymund Macanas 

4. Wu et al 

5. Alessandro et al 

6. Adnan et al 
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ایج مدت میان متغیرهای فوق استفاده شده است. نتتصحیح خطا برای بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه

دهد که یک رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود دارد. عالوه بر این، یک رابطه مثبت بلندمدت نشان می

دهد وری کل عوامل در پاکستان وجود دارد. نتایج همچنین نشان میگذاری خارجی و بهرهبین سرمایه

ودن اقتصاد تأثیر وری کل عوامل دارد. اما باز بکه مخارج دولتی تأثیر منفی و ناچیزی بر بهره

 وری کل عوامل دارد.توجهی بر بهرهقابل

ثیر این متغیر را تأثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی، تأ( افزون بر بررسی 1382رفیعی و زیبایی ) 

کار در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار دادند. نتایج برآوردهای انجام شده نشان وری نیرویبر بهره

وری دار دارد. همچنین بهرهثیری مثبت و معنیتأت بر رشد بخش کشاورزی ی دولداد که اندازه

 ایی مستقیم دارد. گذاری بخش دولتی، رابطهکار در بخش کشاورزی با سرمایهنیروی

در مطالعه خود با عنوان منابع رشد اقتصادی در ایران با  (1387نژاد ) خسروی و باغیانقره 

صورت تابعی از سهم تغییر نیروی کار، کنند تولید بهالس بیان میداگ کاب تولید تابع از استفاده

دهنده بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در تولید باشد. نتیجه مطالعه نشانمی R&Dسرمایه و موجودی

 باشد.می 1340-1374ایران طی دوره زمانی 

کار و سرمایه وری نیرویثیر اندازه دولت بر بهرهتأ( به بررسی 1389اسمعیلی و مهرابی بشرآبادی ) 

با استفاده از تابع تولید پرداختند.  1385-1350های کشاورزی و صنعت طی دوره زمانی در بخش

وری نیروی کار در بخش کشاورزی و صنعت با اندازه بزرگتر نتایج نشان داد که در بلندمدت بین بهره

ثیری تأوری سرمایه در بخش صنعت دولت ارتباطی غیرمستقیم وجود دارد، اما اندازه دولت بر بهره

 دار نداشته است.معنی

یافته، ارتباط اندازه ( با استفاده از مدل پانل پویا و تخمین زن گشتاور تعمیم1389عصار آرائی ) 

بررسی نموده است. نتایج تحقیق نشان داد  2006-1990دولت با توسعه انسانی را طی دوره زمانی 

نفتی بزرگتر از کشورهای غیرنفتی است ولی به دالیلی چون عملکرد که اندازه دولت در کشورهای 

صورت بهینه بر توسعه نامطلوب، پایین بودن کیفیت کاالهای بخش عمومی و .... دولت نتوانسته به

 توسعه بیشتر بوده است.انسانی اثرگذار باشد و اثرگذاری دولت در کشورهای درحال

یافته انباشتگی پنلی و روش تعمیماز روش آزمون هم ( با استفاده1390محمد علی فالحی ) 

کشور منتخب عضو  9گشتاورها به بررسی مخارج مصرفی دولت و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی برای 

شواهد مستحکمی دال بر علَّیَّت دو  پرداخته است. نتایج نشان داد که 2006-1970اوپک طی دوره 

مدت وجود داشته است. در بلندمدت علَّیَّت دولت در کوتاه ی مثبت از رشد اقتصادی به اندازهطرفه

 یک طرفه مثبت از رشد اقتصادی به اندازه دولت وجود داشته است.
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کار در کشورهای عضو وری نیرویثیر اندازه دولت بر بهرهتأ(، به بررسی 1392سیدی و همکاران )

وری اد که اثر اندازه دولت بر بهرهاست. نتایج این مطالعه نشان د 1990-2010اوپک طی دوره زمانی 

کار نیز منفی و معنادار وری نیرویکار، منفی و معنادار است. از طرفی اثر جهانی شدن بر بهرهنیروی

وری گذاری بر بهرهوری منفی و اثر سرمایهکار بر بهرهثیر نیرویتأاست. براساس نتایج همین مطالعه 

 .کار مثبت و معنادار استنیروی

برای کشورهای  وری مخارج دولت و اندازه بهینه دولته( به بررسی بهر1392ور و مهرگان )سخن 

تجربی شده توسط کاراس،  زای بارو،عضو اوپک، از جمله ایران، با استفاده از مدل رشد درون

های ترکیبی کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده داده اند. برای تخمین مدل کاراس،پرداخته

ها، استفاده شده است؛ زیرا ساختار تأمین مالی این دولت 1970-2006های فت )اوپک( بین سالن

ها از تولید ناخالص داخلی آنهاست. تحلیل های نفتی است و سهم باالی این درآمدمبتنی بر درآمد

اهمیت  های عضو اوپک با ساختار مشابه تأمین مالی مخارج دولت،اندازه دولت ایران، در بین کشور

وری مخارج دولت را وری سرمایه و بهرهکار را بیشتر از بهرهوری نیرویها بهرهبسیار دارد. تخمین

شود؛ یعنی اندازه دهد؛ بنابراین قاعده بارو نقض مینشان می 51/0، و درحدود «یک»تر از بسیار پایین

ولت ایران، نسبت به متوسط کل دولت در این کشورها باالتر از اندازه بهینه است. متوسط اندازه د

اوپک و همچنین نسبت به اندازه بهینه دولت، تخمین زده شده برای کل اوپک باالتر است. اندازه 

 درصد بوده است. 11/22های عضو اوپک درحدود بهینه دولت برای کشور

و وری مخارج دولت در کشورهای عضو اوپک بررسی شده (، در مطالعه خود بهره1396سخنور ) 

زای شود. وی برای رسیدن به هدف خود، از مدل رشد درونای دولت تعیین میاندازه بهینه آستانه

های کند که توسط کاراس مطالعه شده است. برای تخمین مدل کاراس از رویکرد دادهبارو استفاده می

جهت بررسی های موجود، هشت کشور عضو اوپک شود. با توجه به دادهای استفاده میپانل آستانه

 2014تا  2000های اند. دوره مورد بررسی سالرابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی انتخاب شده

دهد که مقدار آستانه اندازه دولت برای کشورهای عضو اوپک، در حدود باشد. تخمین ها نشان میمی

وری بهره دهد که در این کشورهادرصد بوده است. همچنین تخمین مدل کاراس نشان می 58/13

و بعد از مقدار آستانه اندازه دولت منفی و در  72/0مخارج دولت در مقدار قبل از آستانه اندازه دولت 

 بوده است. -23/0حدود 

به بررسی اثر مخارج عمومی  1394تا  1369(، در بازه زمانی 1397عسگری ماسوله و تقوی فرد ) 

اند. ت گرنجر و روش حداقل مربعات معمولی پرداختهوری نیروی انسانی در ایران از روش علَّیَّبر بهره

وری نیروی نتایج حاصل از آزمون علَّیَّت نشان داد که بین مخارج آموزشی و مخارج بهداشتی با بهره

وری نیروی انسانی وجود طرفه برقرار است و رابطه علَّی بین مخارج نظامی و بهرهانسانی علَّیَّت یک
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صل از برآورد مدل نیز حاکی از عدم اثرگذاری مخارج بهداشتی و نظامی ندارد. از طرف دیگر نتایج حا

دهد مخارج بهداشتی توسط دولت به درستی وری نیروی انسانی است که این موضوع نشان میبر بهره

صرف نشده و مخارج نظامی نقش تکمیلی یا رقیب برای دو جزء مخارج دیگر یعنی مخارج آموزشی 

وری نیروی انسانی . در نهایت مخارج آموزش اثر مثبت و معناداری بر بهرهکندو بهداشتی ایفا نمی

 .دارد

ها و آزمون علَّیَّت گرنجر به بررسی (، با استفاده از روش آزمون کرانه1397شهبازی و علیزاده ) 

وری عوامل تولید بخش کشاورزی کشور با استفاده از تأثیر مخارج جاری و عمرانی دولت بر بهره

های بلندمدت حاکی از تأثیر اند. نتایج تخمینپرداخته 1346-1389 ی ساالنه ایران طی دورههاداده

وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور است. همچنین منفی و معنادار مخارج جاری دولت بر بهره

های تصحیح خطا حاکی از عدم تأثیر مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت بر نتایج تخمین مدل

مدت است. نتایج آزمون علَّیَّت گرنجر حاکی وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور در کوتاههبهر

وری کل عوامل تولید از وجود رابطه علَّیَّت بلندمدت از مخارج جاری و عمرانی دولت به رشد بهره

باشد. با توجه به نتایج پژوهش متغیرهای مخارج عمرانی دولت، ضریب بخش کشاورزی می

وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی زاسیون و صادرات بخش کشاورزی در بلندمدت بر بهرهمکانی

 دار داشته است. تأثیری مثبت و معنی

 

 . مباني نظري و تصریح الگو2

 و یدیتول عامل دو عنوانبه هیسرما و کاریروین یوربهره محاسبه یبررس منظور به مقاله نیا در

 دو از یتابع دیتول منظور نیا یبرا. است شده استفاده دیتول تابع یاثبات روش از وابسته ریمتغ عنوانبه

 داگالس کاب تابع صورتبه آن هیاول تابع که است شده گرفته نظر در هیسرما و کار یروین ینهاده

 لیتبد یخط صورتبه تابع نیا معادله طرف دو از تمیلگار گرفتن صورت در بعد مرحله در و بوده

 استفاده 11 و 10 معادالت برازش جهت داگالس کاب یتبع فرم از پژوهش نیا در نیبنابرا شد خواهد

 (.1382 ،ییبایز و یعیرف) است شده

(1) 

𝑌 = 𝑓(L, K) 
 استافزوده  ارزش همان کهدیتول زانیم ه،یسرما یموجود بیترت به L و K، 𝑌( 1ی )در رابطه

 مشابه کار، یروین یوربهره نیانگیم به مربوط یلهمعاد آوردن دستبه یبرا .باشدیم شاغالن تعدادو 

( 1) یرابطه نیطرف از کار یروین یعیطب تمیلگار( 2000) نورزاد یلهیوس به شده انجام یمطالعه
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 بیترت نیا به .استشده  میتقس کار یروین بر دیتول تابع نیطرف نورزاد مشابه کار نیا. شودیم کسر

  .بود خواهد کار یروین به هیسرما نسبت از یتابع( 2) یرابطه به توجه اب کار یروین یوربهره نیانگیم

𝑌

𝐿
= 𝑓 (

𝐾

𝐿
)                                                                                                                       (2)  

𝑌

𝐿
= 𝐴 (

𝑘

𝐿

𝛼1

)                                                                                                                   (3) 

وری نیروی مربوط به میانگین بهره ( لگاریتم طبیعی گرفته شود، معادله3ی )اگر از طرفین رابطه

 کار به دست خواهد آمد.
𝑌l = α0 + α1Kl                                                                                                                (4) 

لگاریتم طبیعی نسبت موجودی سرمایه  Klوری نیروی کار، میانگین بهره Yl( 4ی )در معادله

عنوان توان بهباشد. نسبت تعداد شاغالن بخش دولتی به کل شاغالن یک اقتصاد را میبه نیروی کار می

ی دخالت دولت در بازار کار در یک اقتصاد در نظر گرفت، لذا با وارد کردن معیاری برای سنجش اندازه

وری کار در هر بخش اقتصادی، امکان بررسی اندازه دولت بر بهرهوری نیرویشاخص باال به تابع بهره

ی دولت ار با حضور شاخص اندازهکوری نیرویکار در آن بخش فراهم خواهد شد. تابع بهرهنیروی

 ( است.5ی )صورت رابطهبه
𝑌l = α0 + α1Kl + α2gl                                                                                                   (5) 

ود در اقتصاد است. به بیانگر نسبت شاغالن بخش دولتی به کل شاغالن موج  gl( 5ی )در رابطه

دست آورد. وری سرمایه را از تابع تولید بهی مربوط به میانگین بهرهتوان معادلهروشی مشابه می

 دهد.دست آمده را نشان می( معادله نهایی به6ی )رابطه
𝑌𝐾 = β0 + β1KK + β2EK                                                                                               (6) 

های که در این پژوهش تحت عنوان هزینه–های عمرانی دولت در امور اقتصادینسبت کل هزینه

عنوان معیاری مناسب توان بهرا می( gk)ی ثابت ناخالص کل به تشکیل سرمایه -شوددولت یاد می

یه در یک اقتصاد در نظر گرفت. با وارد کردن نسبت ی دخالت دولت در بازار سرمابرای تعین اندازه

ثیر اندازه دولت را بر تأتوان وری سرمایه در بخش مورد نظر میی مربوط به تابع بهرهباال به رابطه

وری نسبی سرمایه با حضور شاخص مربوط به وری سرمایه در آن بخش بررسی نمود. تابع بهرهبهره

 ( بیان شده است. 7) یصورت رابطهی دولت بهاندازه
𝑌𝐾 = β0 + β1KK  + β2gK                                                                                              (7) 

کار و سرمایه را در این وری نیرویثیر اندازه دولت بر بهرهتأتوان ( می7( و )5با تخمین روابط )

 ه اقتصادی تعیین نمود. دو بخش عمد

(، 1389در این مقاله با توجه به مبانی نظری و مطالعات تجربی و نیز با تکیه بر مطالعه اسمعیلی )

ی عضو اسالموری بازار کار و سرمایه در کشورهای ثیر اندازه دولت بر بهرهتأکار رفته برای مدل به

 صورت زیر در نظر گرفته شده است.اوپک به
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𝑌K = α0 + α1LK + α2GK                                                                                               (8) 
𝑌L = α0 + α1KL + α2GL                                                                                                (9) 

حال اگر از رابطه فوق لگاریتم بگیریم و جز خطا را به سمت راست آن اضافه کنیم الگوی فوق 

وری بازار کار و سرمایه در کشورهای اسالمی عضو ثیر اندازه دولت بر بهرهتأصورت زیر جهت بررسی به

 اوپک در خواهد آمد:
𝐿𝑌K = α0 + α1LLK + α2LGK + UT                                                                           (10) 
𝐿𝑌L = α0 + α1LKL + α2LGL  + UT                                                                          (11) 

 :شوندصورت زیر معرفی میمتغیرهای مورد استفاده در معادالت فوق به

LYK: به سرمایه ثابت ناخالص( افزوده رزشوری سرمایه )نسبت الگاریتم بهره 

:LYL به تعداد نیروی کار( افزوده ارزش نسبتوری نیروی کار )لگاریتم بهره 

:LLK )لگاریتم نسبت نیروی کار به سرمایه )نسبت نیروی کار به سرمایه ثابت ناخالص 

:LGK سبت مخارج ثابت دولت به سرمایه ثابت ناخالص(لگاریتم اندازه مخارج دولت به سرمایه )ن 

:LKL وری نیروی کار )نسبت سرمایه ثابت ناخالص به تعداد نیروی لگاریتم نسبت سرمایه به بهره

 کار(

:LGL نسبت شاغالن بخش دولتی به کل نیروی  وری نیروی کارلگاریتم اندازه مخارج دولت به بهره(

 کار(

 

 (LPپترین ) –ون . روش ناپارامتریک لیوینس1-2

عنوان ای بهاند که در آن از نهادهای واسطهموفق به ارائه روشی شده (2003a)لیوینسون و پترین 

تواند در وری میهای بهرهشود. طبق استدالل آنها در برآورد مدلمتغیرهای جانشین استفاده می

 یل کند.صورت مالیم تعدای را بهمواجهه با شوک های وارده، نهادهای واسطه

گذاری متغیری لیوینسون و پترن بر مبنای شواهد تجربی حاصل، به این نتیجه رسیدند که سرمایه

عنوان یک گذاری بهتوجه است. در صورت پذیرش این ادعا، سرمایههای تعدیل آن قابلاست که هزینه

. این درحالی وری واکنش نشان دهدهای بهرهتواند به راحتی نسبت به شوکمتغیر جانشین، نمی

گذاری است و تعدیل های بسیار کمتر از هزینه تعدیل سرمایههای واسطهاست که هزینه تعدیل نهاده

کنند شود. لیوینسون و پترین اشاره میتر انجام میای، بسیار سریعهای واسطهسطح تقاضای نهاده

وری واکنش نشان دهد، بهرههای طور مناسب و کامل به شوکگذاری نتواند بهکه اگر تابع سرمایه

عالوه ویژگی میان متغیرهای توضیحی و جزء خطای رگرسیون همبستگی به وجود خواهد آمد. به

ای دارند، برقراری ارتباط میان روش برآورد و نظریات اقتصادی های واسطهممتاز دیگری که نهاده

شوند. لیوینسون و پترین با نمی عنوان متغیرهای حالت وارد مدلای بههای واسطهاست؛ زیرا نهاده
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عنوان متغیر جانشین و حالت بررسی ای را بههای واسطهارائه سه تصریح مختلف، نحوه عملکرد نهاده

اند، همچنین میزان تورش نتایج حاصل از روش حداقل مربعات معمولی را نیز محاسبه کرده و کرده

توجهی های قابلدلیل مسأله همزمانی، تفاوتکه بهاند سرانجام با مطالعه تجربی به این نتیجه رسیده

میان نتایج روش حداقل مربعات معمولی و روش لیوینسون و پترین وجود دارد. برای تبیین اصول 

داگالس در نظر گرفته  –صورت کاب اساسی مدل لیوینسون و پترن، مجدداً فناوری تابع تولید به

 شود:می

 𝑦𝑡 = 𝛽𝑜 + 𝛽𝑙𝑙𝑡 + 𝛽𝑘𝑘𝑡 + 𝛽𝑚𝑚𝑡 + 𝑤𝑡 + 𝜂𝑡                                                               
(12) 

 ارزش یا تولید ناخالص ارزش با معموالً  که است دیتول تمیدهنده لگارنشان 𝑦𝑡(، 5) رابطه در

 یهاکار و نهاده یروین بیآزاد هستند و به ترت یرهایمتغ تمیلگار 𝑚𝑡و   𝑙𝑡 شودی میریگاندازه افزوده

 همانآزاد ) یرهای( است؛ البته تعداد متغهیحالت )سرما ریمتغ تمیلگار 𝑘𝑡دهند، ینشان م ای راواسطه

 زین ریمتغ دو از شیب توانندمی که (است یرخطیغ یهامدل در لیجهت تعد یکنترل یرهاییمتغ

 .(1392 اصل، قائمی مهدی) شودمی اشاره آزاد ریمتغ دو نیهم ذکر به تنها ینظر یمبان در یول باشند

جزء  -2 ؛(𝑤𝑡) یوری انتقالجزء بهره -1شده است:  لیتشک یمدل از دو بخش اصل یخطا جزء

در این است  𝜂𝑡و  𝑤𝑡. تفاوت کلیدی میان (𝜂𝑡)خطایی که با انتخاب های نهاده ای همبستگی ندارد

دهد. این جزء معموالً گیری کشور را تحت قرار میهمانند متغیر حالتی است که قواعد تصمیم 𝑤𝑡که 

ها تأثیرگذار گیری برای انتخاب نهادهدر مطالعات اقتصادسنجی مورد توجه نیست؛ ولی در نحوه تصمیم

است که در برآورد بدون تورش تابع گونه که اشاره شد، این پدیده همان مسأله همزمانی است. همان

کند، زیرا برآوردگرهایی از قبیل حداقل مربعات معمولی، همبستگی جزء تولید، مشکل ایجاد می

ها های غیرقابل مشاهده با  نهادهعبارت بهتر، همبستگی شوکبا انتخاب های نهاده ای یا به 𝑤𝑡خطای 

 کنند.رائه میگیرند و نتایج تورش داری را ارا نادیده می

 بستگی دارد: (𝑤𝑡)وری انتقالی و جز  بهره (𝑘𝑡)به متغیر حالت  𝑚𝑡ای تقاضا برای نهاده واسطه
𝑚𝑡 = 𝑚𝑡(𝑘𝑡 , 𝑤𝑡) 

اکیداً صعودی است. این ویژگی  𝑤𝑡طبق مطالعه لیوینسون و پترین ، این تابع تقاضا نسبت به 

و  𝑘𝑡صورت تابعی از توان بهرا می 𝑤𝑡شود و ای میتابع تقاضای نهاده واسطهباعث معکوس پذیری 

𝑚𝑡 :نوشت 
𝑤𝑡 = 𝑤𝑡(𝑘𝑡, 𝑚𝑡) 

عنوان تابعی از دو نهاده قابل مشاهده نمایش داده شده است. بر وری غیرقابل مشاهده بهاکنون بهره

 کند:ی از یک فرآیند مارکوف مرتبه اول پیروی میوراساس روش لیوینسون و پترین ، بهره

𝑊𝑡 = 𝐸𝑡{𝑊𝑡|𝑊𝑡−1} + 𝜉𝑡 
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هم  یندارند اما لزوم یهمبستگ 𝑘𝑡وری است که با بهره در یراتییتغ دهنده نشان ،𝜉𝑡رابطه  نیا در

مشکل  کهمدل  یخطاجزء  قتینداشته باشند. در حق یهمبستگ زین 𝑙𝑡با  راتییتغ نیندارد که ا

 نیتوان بدرا می دیباشد، تابع تول دینشان دهنده ارزش ناخالص تول 𝑦𝑡کند. اگر می جادیرا ا یهمزمان

 صورت نوشت:

𝑦𝑡 = 𝛽𝑜 + 𝛽𝑙𝑙𝑡 + 𝛽𝑘𝑘𝑡 + 𝛽𝑚𝑚𝑡 + 𝑤𝑡 + 𝜂𝑡                                                                
(12-1) 

𝑦𝑡 = 𝛽𝑙𝑙𝑡 + 𝜑𝑡(𝑘𝑡, 𝑚𝑡) + 𝜂𝑡                                                                                        
(12-2) 

,𝜑𝑡(𝑘𝑡که در مورد  𝑚𝑡) :رابطه زیر برقرار است 
𝜑𝑡(𝑘𝑡, 𝑚𝑡) = 𝛽𝑜 + 𝛽𝑘𝑘𝑡 + 𝛽𝑚𝑚𝑡 + 𝑤𝑡(𝑘𝑡, 𝑚𝑡) 

,𝜑𝑡(𝑘𝑡توان اساس روش لیوینسون و پترین، میبر 𝑚𝑡)  را با استفاده از تقریب چند جمله ای

اده استف 𝛽𝑡نوشت و از روش حداقل مربعات معمولی برای برآورد بدون تورش  𝑚𝑡و  𝑘𝑡مرتبه سوم، 

 (1392اصل، قائمی مهدی .)کرد

𝛽𝑘در مرحله دوم، به ازای هر مقدار ممکن 
𝛽𝑚و  ∗

را با استفاده از رابطه )*(  �̂�𝑡توان مقادیر ، می∗

 به دست آورد:
�̂�𝑡 = �̂�𝑡 − 𝛽𝑘

∗𝑘𝑡 − 𝛽𝑚
∗ 𝑚𝑡                                                                                                       

(13) 
های مربوط به کل دوره زمانی، یک برآورد بدون تورش ناپارامتریک غیرخطی  wtبا استفاده از 

و در ادامه پسماندهای مدل با استفاده از  (E{Wt|Wt−1̂})آید دست میبه 𝐸{𝑊𝑡|𝑊𝑡−1}از 

 شوند:محاسبه میرابطه )*( 

𝜂𝑡 + 𝜉𝑡
̂ = 𝜐𝑡 − �̂�𝑙𝑙𝑡 − 𝛽𝑘

∗𝑘𝑡 − 𝛽𝑚
∗ 𝑚𝑡 −

𝐸{𝑊𝑡|𝑊𝑡−1̂}                                                              (14)                                                     
و  𝛽𝑡ا دو مورد از متغیرهای ابزاری، رابطه متقابل داشته باشند تا بتوان پسماندها باید حداقل ب

𝛽𝑚 ( نمایش داده شده است، برآورده شود و انباشت 14را برآورد کرد. اگر آن گشتاوری که در رابطه )

وریره رهنسبت به شوبه ktگذاری دوره قبل تعیین شود، نیز به وسیله تصمیمات سرمایه tسرمایه دوره 

 واکنشی نشان نخواهد داد. (ξt)وری در دوره جاری 

= E{ηt + ξt|kt}                                                                                                                        
(15) 

شود. شرط ( وارد می12-1)رابطه صورت ضمنی در تابع هدف بدین ترتیب این شرط گشتاوری به

 ( خواهد بود:16صورت رابطه )نیز، به βmگشتاوری الزم برای برآورد 

= E{ηt + ξt|mt−1}                                                                                                                   
(16) 
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گشتاوری نشان دهنده این واقعیت است که میزان استفاده از مواد اولیه در دوره در حقیقت این شرط 

𝑍𝑡قبل، با جز خطای دوره جاری همبستگی ندارد؛ بنابراین با تعریف رابطه  ≡ (kt, mt−1) یکی ،

د شود(، رابطه )*( خواهجزء می h)که شامل  𝑍𝑡از برآوردگرهای مناسب برای دستیابی به اجزای 

 بود:

𝑚𝑖𝑛𝛽𝑘
∗ ,𝛽𝑚

∗ ∑ {∑ (𝜂𝑡 + 𝜉𝑡
̂ )𝑡 𝑍ℎ𝑡}

2
   ℎ                                                                 

                          (17) 
استرپ نیز در توان این تابع را حداقل کرد. از رویکرد بوت با استفاده از الگوریتم های متعدد می

سازی گشتاورهای شود. برای حل مسأله حداقلمورد استفاده می �̂�𝑘و  �̂�𝑙محاسبه انحراف معیارهای 

یافته دو روش معمول وجود دارد: روش اول، روش نیوتن و روش دوم موسوم به روش جستجوی تعمیم

ی یافتن حداقل مطلق تابع هدف هایی براای دو بعدی است. درحقیقت هر دو روش، الگوریتمشبکه

شود، اما اگر تغییرات ای، با سرعت کمتری انجام مینیستند؛ ولی روش دوم به دلیل جستجوی شبکه

های پژوهش اندک باشد، روش نیوتن ممکن است در یافتن سرمایه و متغیرهای جانشین در داده

ای اماً باید از روش جستجوی شبکهیابی با مشکل روبرو شود که در این صورت الزجواب مسأله بهینه

 (.b 2003دو بعدی استفاده شود )لیوینسون و پترین، 

 

 . جامعه آماري و قلمرو زماني3

 متشکل که است نفتی المللیبین کارتل یک اوپک اختصاری نام با نفت صادرکننده کشورهای سازمان

 عربی،متحدهامارات سعودی، ربستانع قطر، نیجریه، لیبی، کویت، عراق، ایران، الجزایر، کشورهای از

 و بود ژنو در 1339 سال در تأسیس بدو از اوپک المللیبین مقر. است کنگو و ونزوئال آنگوال، اکوادور،

جامعه آماری این پژوهش کشورهای اسالمی  .یافت انتقال اتریش کشور در وین شهر به 1344 سال در

: ایران، الجزایر، کویت، قطر، لیبی، نیجریه، باشد که عبارتند ازفعال در سازمان اوپک می

باشند قابل ذکر است از بین می 2000-2018عربی و عربستان طی دوره زمانی متحدهامارات

های مربوط به تولید، ها حذف گردیده است دادهدلیل نبوده دادهکشورهای اسالمی کشور عراق به

 ناخالص ثابت سرمایه و تشکیل 2010ت سال وری کل عوامل، مخارج دولت بر حسب قیمت ثاببهره

 اند ولی برایاستخراج شده 1بانک جهانی ایهای توسعهشاخصاز   GDP از درصدی حسب بر

شاغلین از سایت  کل حسب بر دولتی بخش و شاغلین (جمعیت کل حسب بر) کار نیروی هایداده

 است.  آمریکا  استفاده شده 2مرکز آمار اطالعات دانشگاه پنسیلوانیای
 

                                                                                                                   
1. world Development Indicators(WDI) 

2. Penn World Table version 9.1 
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 . تخمین مدل و تفسیر نتایج4

قبل از انجام تخمین و برآورد مدل الزم است مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گیرند و پس از اطمینان 

ها مانا هستند و مشکل های پانلی اغلب دادهاز مانایی به برآورد مدل بپردازیم. علیرغم  اینکه در داده

ینجا جهت صحت موضوع و اطمینان از نبود رگرسیون کاذب که در نامانایی وجود ندارد، لیکن در ا

شود به بررسی آزمون مانایی متغیرهای مدل ها و ناهمگنی نتیجه مانایی حاصل میاثر نامانا بودن داده

 .پردازیممی

 

 . نتایج آزمون پایایي متغیرها با عرض از مبدأء و در سطح1جدول

 متغیر
Levin, Lin 

&Chut 

Im, Pesaran and 

Shin W-stat 

ADF - Fisher 

Chi-square 

PP - Fisher 

Chi-square 

LYK -6.32(0.000) -5.311(0.000) 36.58(0.000) 36.46(0.000) 

LLK -10.97(0.000 -12.95(0.000) 315.64(0.000) 316.95(0.000) 

LGK -15.24(0.000) -15.36 (0.000) 323.92 (0.000 355.24 (0.000) 

LYL 6.22 (1.000) 11.25 (0.000) 6.32 (0.000) 3.26 (0.000) 

LKL 2.07 (1.000) 3.88 (1.000) 6.28 (1.000) 25.97(1.000) 

DLKL -2.77 (0.028) -3.27 (0.005) 49.66 (0.007) 52.98 (0.002) 

LGL -3.06 (0.011) -0.30 (0.000) 35.52 (0.034) 22.57 (0.426) 

 محاسبات تحقیق:منبع

 دهنده آماره احتمال هستند.جود در پرانتز نشان*ارقام مو

 

جز براساس نتایج آزمون پایایی، کلیه متغیرهای مدل درحالت وجود عرض از مبدأ و روند به

های فیشر، لوین لین، چو درصد در آزمون99لگاریتم نسبت سرمایه به بهرهوری، در سطح اطمینان 

در چنین  .اندگیری مانا شدهبار دیفرانسیلور با یکو پسران در سطح مانا هستند و دیگر متغیر مذک

وجود ارتباط بلندمدت استفاده شود. انباشتگی جهت تشخیص وجود یا عدمحالتی باید از آزمون هم

شود کار گرفته میایی بهطور گستردههای تجربی بهانباشتگی که در آزمونهای همیکی از آزمون

هاد شده است. باتوجه به اینکه برخی متغیرها پایا و بعضی ( پیشن2004و  1999توسط پدرونی )

دارای ریشه واحد هستند باید از آزمون تصحیح خطا در دو حالت با عرض از مبدأ و عرض مبدأ و روند 

انباشتگی که مبین رابطه بلند عبارتی وجود بردار هماستفاده نمود تا از نبود رگرسیون کاذب یا به

گزاره آن میانی  3گزاره وجود دارد که  7حاصل نمود. درآزمون تصحیح خطا باشد اطمینان مدت می

باشد  %5تر از های درونی و میانی پایینگزاره درونی بعدی هستند هرگاه یکی گزاره 4بعدی و 

شود. براساس انباشتگی رد میوجود بردار همی صفر مبتنی بر وجود رگرسیون کاذب و عدمفرضیه
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گیریم مدل پشنهادی فاقدرگرسیون کاذب یعنی دارای بردار ( نتیجه می2ول )نتایج موجود در جد

 .باشدانباشتگی یا همان رابطه بلندمدت میهم

 

 وري نیروي کار و سرمایه. نتایج حاصل از آزمون تصحیح خطا بهره2جدول

Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension) 
Statistic Prob  

-0.00 0.63 Panel v-Statistic 

1.33 0.82 Panel rho-Statistic 

-2.21 0.01 Panel PP-Statistic 

-1.69 0.05 Panel ADF-Statistic 

Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension) 

Statistic Prob  

2.71 0.99 Group rho-Statistic 

-2.89 0.03 Group PP-Statistic 

-3.03 0.02 Group ADF-Statistic 

Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension) 

Statistic Prob  

-0.001 0.80 Panel v-Statistic 

0.26 0.52 Panel rho-Statistic 

-2.36 0.015 Panel PP-Statistic 

-1.19 0.17 Panel ADF-Statistic 

Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension) 

Statistic Prob  

1.81 0.77 Group rho-Statistic 

-1.80 0.02 Group PP-Statistic 

-1.95 0.27 Group ADF-Statistic 

 محاسبات تحقیق :منبع

 

های تلفیق شده مدل با دادهدهنده  های تشخیصی چاو که نشانبعد از تأیید رابطه بلندمدت از آزمون

 .های تابلویی استفاده شده استدر برابر مدل باداده













n

n

H

H

...:

...:

211

210

 
درصد در هر دو بازار سرمایه  99در آزمون چاو در سطح احتمال بیش از  Fهایاز آنجایی که آماره

رد شده  H0، فرضیهدار استو از لحاظ آماری معنی بوده 321.34 و 156.39 بیترت بهو بازار کار 
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ها باید عرض از گونه دادههای تابلویی استفاده نمود که در اینبنابراین برای برآورد مدل باید از داده

 (.1384مبدأهای مختلفی را در برآورد لحاظ نمود )زراءنژاد و انواری، 

و های اثرات ثابت بایست مشخص شود که مدل در قالب کدام یک از مدلدر مرحله دوم می

فرضیه آزمون هاسمن  .تصادفی قابل بررسی است که با انجام آزمون هاسمن به جواب خواهیم رسید

 شود:صورت زیر بیان میبه

 اثرات تصادفی H 0 = فرضیه صفر این آزمون بیانگر استفاده از روش اثرات تصادفی

 باشدفرضیه مقابل نشانگر استفاده از روش اثرات ثابت می H1=اثرات ثابت 

 هیدر بازار سرما درصد 99، در سطح اطمینان  Fهایدهد که آمارهایج بیان شده نشان مینت

شود در نتیجه ها رد میمبنی بر تصادفی بودن مدل H0فرضیه  نیبنابرا 36. 23در بازار کار  و 31.39

 (. 1384بهترین نوع برآورد، روش اثرات ثابت است )تشکینی، 

 

 مدت. تخمین معادله بلند1-4

شود. های مربوطه، نسبت به تخمین مدل نهایی اقدام میس از تخمین مدل تصحیح خطا و آزمونپ

 داگالس کاب حالت دو درنتایج تخمین مدل نهایی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پنلی 

 پترین در –( و نتایج به روش لیوینسون 7،6های های )شمارهطور خالصه در جدولبه ترانسلوگ و

های مذکور شکل لگاریتمی دارند، ضرائب ( نشان داده شده است. از آنجا که مدل8،9جداول )شماره 

 کنند.متغیرهای مستقل حساسیت و کشش متغیر وابسته را بیان می
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 وري بازارسرمایه به روش حداقل مربعات معمولي. نتایج برآورد مدل برآورد بهره3جدول
 ریمتغ بیضر یدارمعنا ضریب معناداری

 مدل نوع داگالس کاب ترانسلوگ

0.84 64.26 0.00 -1.22 LGK 

0.16 -6597.93 0.06 2.31 LLK 

0.27 -264.381 ****** ****** LGK^2 

0.00 364. 70 ****** ****** LLK*LGK 2/1 

0.30 5277.26 ****** ****** LLK^2 

0.00 4.29 ****** ****** C 

****** 1.94 ****** 1.56 Durbin-Watson 

****** 0.27 ****** 0.69 R-squared 

0.12 14.49 0.00 5.56 F-statistic 

****** -609.99 ****** -644.96 Log likelihood 

****** 610.03- ****** -652.54 Lnl 

****** 0.08 ****** 38.84 LR=2(Lnlk-Lnl) 

****** 1.64 ****** 0.38 chi^2 

 حقیقنتایج ت :منبع
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 وري بازارکار به روش حداقل مربعات معمولي. نتایج برآورد مدل برآورد بهره4جدول
 ریمتغ بیضر یمعنادار ضریب معناداری

 مدل نوع داگالس کاب ترانسلوگ

0.0000 -6166350 0.00 .45 LKL 

0.1227 -1628104 0.07 -.23 LGL 

0.0177 48492127 ****** ****** LGL^2 

0.0000 6.22E+10 ****** ****** LKL*LGL 2/1 

0.1195 34836269 ****** ****** LKL^2 

0.8478 945.0188 ****** ****** C 

****** 1.82 ****** 1.76 Durbin-Watson 

****** 0.70 ****** 0.80 R-squared 

0.00 93.78 0.00 23.56 F-statistic 

****** -2301.757 ****** -2623.08 Log likelihood 

****** 2302.05- ****** 2624.56- Lnl 

****** 0.58 ****** 2.96 LR=2(Lnlk-Lnl) 

****** 1.64 ****** 0.38 chi^2 

 نتایج تحقیق :منبع

 

نمایی با متغیرهای متعلق به تابع درستLog likelihood آماره مربوط به  )4و 3( ولاجددر 

باشد با توجه به رابطه این دو آماره ط با عرض از مبدأ مینمایی فقتابع درست  Lnlتوضیحی است و 

باشد نمایی میآماره درست شود و مبین نسبتتصریح می LR=2(Lnlk-Lnl)صورت که به

نمایی از کای با آماره کای دو ، مقدار نسبت درست (LR)نمایی که با مقایسه نسبت درستدرصورتی

ن معنادار است بنابراین براساس نتایج موجود رگرسیون شود که رگرسیودو بیشتر باشد نتیجه می

باشد ولی این حالت برای تابع ترانسلوگ تابع کاب داگالس در هر دو بازار سرمایه و کار معنادار می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            19 / 26

http://mieaoi.ir/article-1-930-fa.html


 خالق غبیشاويعبدالدهکردي، فرشته عبدالهي، پروانه کمالي .../ بررسي تأثیر اندازه دولت بر                           90

گیریم که مدل تصریحی به شکل کاب داگالس از مزیت باالتری  کند. بنابراین نتیجه میصدق نمی

 ار است.نسبت به تابع ترانسلوگ بر خود

 

 وري بازارسرمایه به روش نتایج برآورد مدل برآورد بهره .5جدول

 (LPپترین ) –لیوینسون 

 ضریب متغیر

 استاندار خطای

 بوت

 (500)استراپ

 Zآماره
 احتمال

 Zآماره

 درصد 95 اطمینان فاصله

Max Min 

نیروی 

 کار
123.31 454.345 0.15 0.44 -936.327 1435.23 

اندازه 

 دولت
-

367216 1357890 -0.33 0.563 -334587 145631 

 نتایج تحقیق :منبع

 

 (LPپترین  ) –وري بازارکار به روش لیوینسون . نتایج برآورد مدل برآورد بهره6جدول

 ضریب متغیر
 بوت استاندار خطای

 (500)استراپ
 Zآماره

 احتمال

 Zآماره

 درصد 95 اطمینان فاصله

Max Min 
 8.62 -1.36 0.726 -0.46 4.24 -1.23 سرمایه

 اندازه

 دولت
4346  - 545678 0.08 - 0.346 03 +1.23 

- 
04 +1.32 

 نتایج تحقیق :منبع

 

 . بررسي اعتبار مدل5

نتایج معادله مورد استفاده برازش مناسبی  براساس معیارهای اعتبارسنجی مدل،  (6,7)نتایج جدول

 Fداری آمارهاین معنی عالوه بر بی برخوردار است.دهندگی مطلوقدرت توضیح از دهد ورا نشان می

–دوربین  هایها است و با توجه به آمارهدار بودن کلی ضرایب رگرسیونکند که معنیمشخص می

باشد. براساس نتایج مدل متغیر فرض عدم خودهمبستگی در اجزای خطا قابل تأیید می 1واتسون

 کار و سرمایه دارد. ری نیرویواندازه دولت اثر منفی و معنادار بر بهره

                                                                                                                   
1. Durbin-Watson 
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دار وری در این مدل معنیهای بهرهکند و نهادهپترین نیز نتایج نامطلوبی را ارائه می–روش لیوینسون

تواند راهکار های وارده نمینیستند. نتایج حاصل از این روش حاکی است که برآورد ناپارامتریک شوک

این درحالی است که حتی  وری باشد.خاب در برآورد بهرهزمانی و انتمناسبی برای غلبه بر مسائل هم

. از 1های دوبعدی استفاده شده استبرای یافتن حداقل مطلق تابعِ هدف، از روش جستجوی شبکه

وری، از طریق تعدیل در تقاضای های بهرهدهند که واکنش به شوکسوی دیگر این نتایج نشان می

وری های بهرهها و شوکداری میان تعدیل نهادهمبستگی معنیشود و هنیروی کار، سرمایه انجام نمی

تواند ناشی از نبود رفتار بهینه مقاطع در کشورهای مورد مطالعه وجود ندارد بروز چنین نتایجی می

وری و تأخیر در واکنش نهادها به های بهرههای تولید به هنگام مواجهه با شوکدر تقاضای نهاده

 د.وری باشهای بهرهشوک

کند ارائه می 2های آشکارشدهاما روش حداقل مربعات، نتایجی مطابق با نظریات اقتصادی و واقعیت

آور است. وری نیروی کار و سرمایه زیانهای برآوردی اندازه بزرگتر دولت برای بهرهبا توجه به مدل

ناشی از اجرای ناکارآمد  تواندکار و سرمایه میوری نیرویثیر دولت بر بهرهتأزیرا اوالً منفی بودن 

دهد، ثانیاً دخالت دولت در بازارهای پولی و مالی از طریق اجرای وظایفی باشد که دولت انجام می

های مرتبط باعث اختالل در کارایی این بازارها شده و سبب انحراف انگیزه فعالین اقتصادی سیاست

 شود. می

وری ثیر مثبتی بر بهرهتأدهد دی نشان میکه مدل برآورنسبت سرمایه به نیروی کار همچنان

شده که از طریق های تولیدی در اقتصاد منتهینیروی کار دارد. افزایش این نسبت به افزایش ظرفیت

گردد. از طرف دیگر بهبود تکنولوژی همچنین وری نیروی کار منتهی میافزایش تولید به افزایش بهره

ر و سرمایه منتهی گردد. بهبود تکنولوژی که در بلندمدت وری نیروی کاتواند به افزایش بهرهمی

وری یابد منجر به افزایش بهرهصورت تغییر در فرآیند تولید و به شکل افزایش سرمایه تجلی میبه

 گردد. نیروی کار می

وری کل کار در بازار سرمایه سبب افزایش بهرهوری نیرویعالوه با توجه به نتایج، بهبود بهرهبه

و هد دیش افزر را اکاوینیروری هند بهرامیتور کاویکیفیت نیری تقاار سرمایه گردیده است. ارباز

ارد تأثیر مطلوبی بگذه ندیدی در آقتصازدهی  کل ابااز طرفی و سرمایه زدهی سیله بر باو بدین

 (.1992و دیگران،3)مانکیو

 

                                                                                                                   
پترین، از روش نیوتن نیز برای برای یافتن حداقل مطلق تابعِ هدف –. برای اطمینان از نتایج روش لیوینسون1

 شود.ستفاده شد که در این حالت حتی شرط همگرایی برای رسیدن به نتایج مدل نیز براورده نمیا

2. Stylized Facts 

3. Mankiw 
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 گیرينتیجه

ر بازار کار که بیش از بازار سرمایه است. نتیجه با توجه به  قدر مطلق ضریب اندازه دولت ) منفی( د

وکار ایجاد جای دخالت مستقیم با ابزارهای در اختیار تسهیالتی در فضای کسبگیریم اگر دولت بهمی

 گذاریطوری که فعاالن بخش خصوصی با انگیزه قوی در فضای رقابتی به انجام سرمایهنماید به

کار و سرمایه فراهم خواهد شد و در همین تعادل بازارهای نیروی خود زمینه ایجادخود به بپردازند،

گذاری در نیروی کار، توسعه مهارت نیروی کار و هدایت نظام آموزشی به راستا بازار کار در سرمایه

های مشارکتتواند زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد، ریزی شده میپرورش نیروی کار برنامه

شغل و میان انطباق افزایش یابد، ازار سرمایه ـردن بـالکـسرمایهگذاری از طریق فعمردمی در امر 

  یابد.وری بازار کار و سرمایه نیز افزایش میافزایش یابد، بهرهمهارت
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