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چکیده
تعیین عوامل مؤثر بر مخارج دولت از دیرباز در اقتصاد بخش عمومی مطرح بوده است .آدولف واگنر ()1691
اقتصاددان آلمانی رشد بخش عمومی برخی از کشورهاي اروپایی ،آمریکا و ژاپن را مطالعه کرده است و نظریه
وي بر اساس این تجربیات استوار است .بر اساس این نظریه با افزایش درآمد در این کشورها مخارج دولت به
نسبت بیشتري افزایشیافته است .بیشتر مطالعات انجامشده در خصوص نظریه واگنر براي ایران در سطح کالن
و یا بین کشوري بوده است و فقط یک مطالعه در سطح استانهاي کشور و بهصورت مقطعی براي سال 1313
انجام شده است.
در این مطالعه تالش شده است تأثیر اندازه اقتصاد (درآمد و درآمد سرانه) بر اندازه دولت (مخارج دولت،
نسبت مخارج دولت به درآمد ،مخارج سرانه دولت) در قالب چند الگو بر اساس قانون واگنر براي استانهاي
ایران در دوره  1331-61مورد بررسی قرار گیرد .براي این منظور اثر درآمد ،تراکم جمعیت ،نرخ شهرنشینی و
نرخ بیکاري بر اندازه دولت مورد بررسی قرار میگیرد .نتایج حکایت از برقراري قانون واگنر در استانهاي ایران
را دارد.
کلیدواژهها :اندازه دولت ،قانون واگنر ،نرخ شهرنشینی ،نرخ بیکاري ،تراکم جمعیت
طبقهبندی H61 ,H11 :JEL

 .1دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
 .2استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران (*نویسنده مسئول)
 .3استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
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 .1مقدمه
واگنر اقتصاددان قرن نوزدهم آلمانی است که توجه خاصی به مسائل اقتصاد دولت و هزینههای عمومی
داشت .نظریه وی بدین شرح است :با افزایش درآمدهای سرانه در یک اقتصاد ،اندازه نسبی بخش
عمومی هم افزایش مییابد .اگر درآمد ناخالص ملی و درآمد سرانه افزایش یابند ،هزینههای دولت نیز
افزایش خواهد یافت و نرخ افزایش در هزینههای دولت بیشتر از نرخ افزایش درآمد ملی خواهد بود.
واگنر رشد بخش عمومی برخی از کشورهای اروپایی ،آمریکا و ژاپن را مطالعه کرده بود و نظریه وی بر
اساس این تجربیات استوار است.
واگنر معتقد است با رشد صنایع ،نیاز به ایجاد قراردادها و قوانین جدید افزایش خواهد یافت .در نتیجه
نوعی سیستم اداری (قوه مجریه) و داوری (قوه قضائیه) برای رسیدگی به موارد فوق مورد نیاز میباشد.
از طرف دیگر سیر صنعتی شدن خود منجر به شهرنشینی و توسعه شهرها خواهد شد و لذا نیاز بیشتر به
خدمات شهری دولت احساس میشود .پس باید دولت در زمینهی تأمین این نیازها اقدام نماید.
همچنین واگنر اعتقاد دارد وقتیکه درآمدهای حقیقی جامعه زیاد میشود ،هزینههای عمومی خدمات
اجتماعی نظیر آموزش ،بهداشت و فرهنگ و  ...به دلیل افزایش تقاضا ،افزایش مییابد و چون کشش
درآمدی تقاضای این کاالها و خدمات زیاد است (مثالً اگر درآمد یک درصد افزایش یابد ،تقاضای این
کاالها بیشتر از یک درصد افزایش خواهد یافت) ،لذا با افزایش درآمد ،اینگونه هزینهها به نسبت
بیشتری افزایش خواهند یافت (ماسگریو و ماسگریو .)401-742 ،4991
بررسیهای انجامشده در دوره  4808-94برای استانهای کشور نشان میدهد ،استانهای تهران با
رقم  71/54درصد ،خوزستان با رقم  41/71درصد و اصفهان با رقم  1/70درصد بیشترین سهم از
محصول ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص دادهاند و استانهای زنجان با رقم  8/01درصد،
سمنان با رقم  8/01درصد و چهارمحال و بختیاری با رقم  8/17درصد کمترین سهم از محصول ناخالص
داخلی کشور را به خود اختصاص دادهاند.
در دوره مورد بررسی استانهای تهران با رقم  40/92درصد ،خراسان با رقم  48درصد و اصفهان با
رقم  1/10درصدد بهطور متوسط بیشترین سهم از جمعیت کشور را دارا بودهاند و استانهای کهگیلویه
و بویراحمد با رقم  8/09درصدد ،سمنان با رقم  8/01درصد و ایالم با رقم  8/22درصد بهطور متوسط
کمترین سهم از جمعیت کشور را دارا بودهاند.
در این دوره استانهای تهران با رقم  75/90درصد ،خوزستان با رقم  41/80درصد و خراسان با رقم
 1/52درصد بهطور متوسط بیشترین سهم از مخارج دولت را دارا بودهاند .همچدنین در ایدن دوره
استانهای زنجان با رقم  8/92درصد ،سمنان با رقم  8/94درصد و چهارمحال و بختیاری با رقم 8/21
درصد بهطور متوسط کمترین سهم از مخارج دولت را دارا بودهاند.
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متوسط نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال  4808به تفکیک استان در
کشور نیز محاسبه شده است .این نسبت در کشور در دوره مورد بررسی برای استانهای سیستان و
بلوچستان با میزان  ،8/24کردستان با میزان  8/12و چهارمحال و بختیاری با میزان  8/11دارای
بیشترین مقدار بوده است .بهعبارتدیگر بهطور نسبی بخش دولتی در این استانها بزرگتر بوده است
و بخش خصوصی بهطور نسبی در این استانها کوچکتر بوده است .همچنین این نسبت در کشور در
دوره مورد بررسی برای استانهای تهران با میزان  ،8/55خوزستان با میزان  8/55و کهگیلویه و بویراحمد
با میزان  8/55کمترین مقدار بوده است .بهعبارتدیگر بهطور نسبی بخش دولتی در این استانها
کوچکتر بوده است و بخش خصوصی بهطور نسبی در این استانها بزرگتر بوده است.
در این دوره متوسط نرخ بیکاری در کشور  44/98درصد بوده است .در میان استانهای کشور
استانهای لرستان با نرخ بیکاری  49/44درصد ،سیستان و بلوچستان با نرخ  45/17درصد و کرمانشاه
با نرخ  45/78درصد بیشترین نرخ بیکاری را دارا بودهاند .همچنین در میان استانهای کشور استانهای
خراسان با نرخ بیکاری  9/81درصد ،مازندران با نرخ  9/48درصد و آذربایجان شرقی با نرخ  2/50درصد
کمترین نرخ بیکاری را دارا بودهاند .نرخ بیکاری در استان تهران در دوره مورد بررسی  47/88درصد
بوده است.
در خصوص بررسی قانون واگنر در ایران در سطح کالن و ملی تحقیقات نسبتاً کمی انجام شده است
که به چند مورد از آنها اشاره میشود .محنت فر ( )4808عوامل مؤثر برافزایش هزینههای جاری دولت
در طی سالهای  4880تا  4808مورد بررسی قرار دادهاند .دادگر و نظری ( )4802به بررسی تأثیر جهانی
شدن تجارت بر اندازه دولت در ایران برای دوره  4858-05پرداختهاند .حاجی و فطرس ( )4898اعتبار
فرضیه واگنر را با استفاده از دادههای ساالنه اقتصاد ایران برای دوره زمانی  4811-01بررسی کردهاند.
خداپرست مشهدی و همکاران ( )4894به بررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینز در خصوص ارتباط
بین تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و اندازه بخش عمومی در دوره  4811-01برای اقتصاد ایران پرداخته-
اند .علوی ( )4808نیز به تبیین دالیل رشدد مخارج دولت در ایران در قدالب قانون واگنر برای دوره
 4815-20پرداخته است .تنها تحقیقی که در سطح استانی انجام شده است ،تحقیق مربوط به محنتفر
و جعفریصمیمی ( )4820میباشد که به بررسی عوامل مؤثر بر افزایش هزینههای جاری دولت در
استانهای کشور پرداخته است و برای این منظور از اطالعات دادههای مقطعی استانهای کشور در
سال  4828و روش حداقل مربعات معمولی استفاده کردهاند .همانطوری که مشاهده میشود اکثر
تحقیقات انجام شده در خصوص بررسی قانون واگنر در ایران در سطح کالن و ملی با استفاده از
دادههای سری زمانی برای دورهای از زمان میباشد و تنها تحقیق انجام شده در سطح استانی تحقیق
آخر مربوط به محنتفر و جعفریصمیمی ( )4820است که این تحقیق با استفاده از دادههای مقطعی
سال  4828انجامشده است و بین متغیرهای تحقیق مذکور با تحقیق حاضر تفاوت زیادی وجود دارد.
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شایان ذکر است که روش بهکار رفته در تحقیق حاضر نیز روش دادههای تابلویی است و از اینرو
تحقیق حاضر با دیگر تحقیقات انجام شده در کشور کامالً متفاوت است و بنابراین کاری نو و جدید
محسوب میگردد.
از سوی دیگر با توجه به تحریمهای غرب علیه ایران و مشکالت ایجاد شده در جریان فروش نفت
و کسددب درآمدهای نفتی در سددالهای اخیر ،کاهش وابسددتگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی ،الزم
اسدت در نحوه اختصداص بودجه محدود کشدور به اسدتانها بازنگری الزم صورت گیرد و نتایج چنین
تحقیقاتی میتواند در این زمینه به دولت و مجلس کمک نماید تا آنها بر اسدداس عوامل تأثیرگذار بر
مخارج دولت در اسدددتانهای کشدددور بتوانند بهتر و دقیقتر به انجام این مهم بپردازند .بنابراین خالء
انجام چنین تحقیقاتی کامالً محسدوس است .با کمک این تحقیق میتوان عوامل مؤثر بر اندازه دولت
در استانهای کشور را شناسایی کرد و میزان تأثیر هر یک از آنها را بر اندازه دولت در استانها تعیین
کرد .همچنین میتوان تأثیر نرخهای متفاوت رشد تولید یا درآمد را بر مخارج دولت در استانها تعیین
نمود.
در ادامه مقاله ،ابتدا مبانی نظری مربوط به قانون واگنر و دیگر عوامل مؤثر بر مخارج دولت مرور
میشود .سپس به مطالعات انجام شده در این زمینه اشاره شده است ،در ادامه پس از معرفی الگوهای
تجربی نتایج حاصل از برآورد مورد تجزیهوتحلیل قرار خواهد گرفت .در پایان به جمعبندی و نتیجهگیری
پرداخته میشود.
 .2مبانی نظری
مدلهای کالنی که در این خصوص مورد بررسی قرار میگیرند ،با مدلهای کوتاهمدت اقتصاد کالن
که در آنها هزینهها داده شده فرض میشود ،در بررسی هزینههای بخش عمومی تفاوت دارد .منظور
از مدلهای کالن مخارج عمومی ،نشان دادن روند مخارج عمومی در طول یک دوره طوالنی است.
بهعبارت دیگر ،روند زمانی مخارج عمومی موردنظر است .در واقع در این مدلها ،مطالعه رشد مخارج
عمومی در یک دوره مدنظر است .این مدلها شامل مدلهای توسعه رشد مخارج عمومی ،قانون واگنر
و تحلیل پیکاک و وایزمن است.
براساس مدلهای «توسعه رشد مخارج عمومی» ،در مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی،
سرمایهگذاری بخش عمومی بهعنوان نسبتی از کل سرمایهگذاری در اقتصاد باال است .بنابراین دیده
میشود که بخش عمومی ،هزینههای زیربنایی اقتصاد مانند راه ،سیستمهای حملونقل و سیستم
بهداشتی ،قوانین و مقررات ،تعلیم و تربیت و سایر سرمایهگذاریها در سرمایه انسانی را تأمین میکند.
گفته میشود که این مخارج برای رفتن به «مرحله خیز» الزم است .در اواسط مراحل توسعه ،دولت به
سرمایهگذاری و عرضه کاالهای سرمایهای ادامه میدهد .اما این بار سرمایهگذاری دولت مکمل رشد
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سرمایهگذاری خصوصی است .البته در تمام مراحل توسعه ،شکست بازار نیز وجود دارد که میتواند
مانعی برای رسیدن به حد اشباع باشد .بنابراین افزایش فعالیت دولت برای مقابله با شکست بازار نیز
ضروری است (پورمقیم.)885 ،4825 ،
ماسگریو )4919( 4بر این عقیده است که در طول دوره توسعه نسبت کل سرمایهگذاری به تولید
ناخالص ملی افزایش و نسبت سرمایهگذاری بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی کاهش مییابد.
رستو بر این عقیده است که وقتی اقتصاد به مرحله بلوغ رسید ،ترکیب مخارج عمومی از مخارج زیربنایی
به مخارج تعلیم و تربیت و بهداشت و خدمات رفاهی عوض میشود .در مرحله «تولید انبوه» نگهداری
سطح درآمد و برنامههای توزیع مجدد نسبت به مخارج عمومی بر اقالم دیگر و همینطور نسبت به
تولید ناخالص ملی افزایش مییابد .مدلهای ماسگریو و روستو نظری کلی بر فرآیند توسعه است.
اطالعات حاکی از آن است که تغییرات سهم مخارج دولت و ترکیبات متفاوت مخارج عمومی در دوره
توسعه تغییر پیدا میکند.
واگنر ) 4912( 7اقتصاددان قرن نوزدهم ،سعی کرد که سهم بخش عمومی را در تولید ناخالص ملی
مشخص کند و آن چیزی است که بهصورت قانون واگنر شهرت یافت .البته واگنر نظرات خود را
بهصورت قانون بیان نکرد .بلکه اقتصاددانان بعد از واگنر نظر واگنر را تحت عنوان قانون واگنر بیان
کردند .مشخص نیست که منظور واگنر رشد نسبی مخارج عمومی یعنی نسبت مخارج عمومی به تولید
ناخالص داخلی یا رشد مطلق مخارج عمومی بوده است .به هر حال ،قانون واگنر اینگونه بیان میشود:
«با رشد درآمد سرانه در اقتصاد ،اندازه نسبی بخش عمومی نیز افزایش مییابد».
اساس کار و گفته واگنر تجربی است .وی رشد بخش عمومی را در چند کشور اروپائی ،امریکا و ژاپن
در قرن نوزدهم مورد بررسی قرار داد .عامل تعیینکننده در نسبت مخارج عمومی به تولید ناخالص ملی
را برحسب عوامل سیاسی و اقتصادی بیان میدارد .البته باید توجه داشت که واگنر در قرن نوزدهم
زندگی می کرد و در این قرن ،اطالعات مربوط به ناتوانی بازار و عوامل خارجی بسیار ابتدائی بود .واگنر
متوجه شد که با صنعتی شدن سیستم اقتصادی ،ماهیت رابطه بین گسترش بازار و عوامل تشکیلدهنده
بازار ،پیچیده شده و نیاز به ایجاد قراردادها و قوانین تجاری دارد و در نتیجه یک سیستم اداری و قضایی
برای رسیدگی به موارد پیش گفته باید ایجاد شود .همچنین شهرنشینی و توسعه شهرها در کنار افزایش
ازدحام در مناطق شهری ،ایجاد عوامل خارجی و پدیده ازدحام میکند که در همه موارد دخالت و مقررات
دولت را الزم دارد .بهاین ترتیب واگنر توضیح میدهد که چرا ترکیب خدمات بخش عمومی مانند
خدمات قانونی و خدمات پلیس و بانکی را در صورتیکه این خدمات توسط دولت صورت گیرد در نظر
گرفته است.
1. Musgrave
2. Wagner
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واگنر رشد مخارج عمومی بر تعلیم و تربیت و فرهنگ و بهداشت و رفاه را برحسب ضریب حساسیت
درآمدی تقاضا مشخص میکند .از نظر واگنر این خدمات دارای حساسیت درآمدی تقاضای باال هستند.
به همین خاطر ،با افزایش درآمد واقعی (تولید ناخالص ملی) در اقتصاد مخارج عمومی بر این خدمات
به نسبت بیشتری افزایش مییابد و این بهنوبه خود باعث افزایش نسبت مخارج عمومی به تولید ناخالص
ملی میشود.
4
تحلیل پیکاک و وایزمن ( )4929شاید یکی از بهترین تحلیلهای روند زمانی مخارج عمومی باشد.
آنها تحلیل خود را بر نظریه مخارج عمومی دولت معطوف داشتهاند .به این معنی که دولت تمایل دارد
بیشتر پول خرج کند و افراد جامعه مایل به پرداخت مالیات کمتر هستند و دولت الزم است به خواستههای
افراد جامعه عمل نماید .به همین خاطر دولت برای تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی ،مخارج عمومی
را انجام میدهد.
پیکاک و وایزمن ( )4929رأیدهندگان را افرادی میدانند که از منافع کاالها و خدمات عمومی
استفاده میکنند ،اما تمایلی به پرداخت مالیات ندارند .از اینرو ،هنگامیکه دولت به مخارج عمومی خود
بهعنوان قسمتی از بودجه توجه میکند ،توجه خاصی به عکسالعمل رأیدهندگان به سیستم مالیات
بهکار رفته دارند .آنها فرض میکنند که یک سطح قابل تحمل مالیات وجود دارد که بهعنوان
محدودیتی بر رفتار دولت عمل میکند.
پیکاک و وایزمن ( )4929مالیات را محدودیتی برای مخارج دولت میدانند .از اینرو با افزایش درآمد،
درآمد مالیاتی – با نرخ مالیات ثابت -افزایش مییابد .به همین ترتیب ،مخارج عمومی با تولید ناخالص
ملی افزایش مییابد .بنابراین در زمانهای معمولی ،مخارج عمومی دارای روند فزآینده تدریجی خواهد
بود .گرچه در اقتصاد ،بین آنچه مردم فکر میکنند سطح مطلوب مخارج عمومی باشد با آنچه سطح
قابل تحمل مالیاتها است ،ممکن است تفاوتی وجود داشته باشد .در مواقع غیرعادی ،در این روند
تدریجی و فزآینده خللی ایجاد میشود .در شرایطی مانند جنگ ،کسادی و قحطی ،مخارج عمومی
افزایش مییابد و برای تأمین افزایش مخارج عمومی ،دولت مجبور است سطح مالیاتها را افزایش دهد.
این افزایش مالیات در دوران غیرعادی مورد قبول مردم خواهد بود.
این تغییر در مخارج عمومی را اثر جابجایی گویند .در شرایط غیرعادی ،مخارج عمومی جانشین
مخارج خصوصی میشود و در نتیجه یک انتقال بهطرف باال در مخارج عمومی پدید میآید .مخارج
جنگ بهطورکلی از مالیات تأمین نمیشود .هیچ کشوری چنین ظرفیت مالیاتی ندارد .به همین خاطر،
کشورها عمدتاً برای تأمین این مخارج به قرض متوسل میشوند.
مورد دیگری که ممکن است عمل نماید ،به اثر کنجکاوی معروف است .این مورد از آگاهی مردم
نسبت به مسائل اجتماعی در شرایط غیرعادی ناشی میشود .بنابراین ،دولت حدود فعالیتهای مخارج
1. Peacock and Wiseman
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و خدمات خود را توسعه میدهد ،تا شرایط اجتماعی را بهبود بخشد و چون نظر افراد از سطح قابل
تحمل مالیاتها به سطح قبلی خود برنمیگردد ،بنابراین ،دولت قادر خواهد بود؛ هزینههای خود را در
سطح باالتری ترتیب بدهد و حوزه مخارج عمومی را توسعه و گسترش دهد (همان منبع.)882 ،
 .2-1مطالعات خارجی
ابیزاده )4900( 4در تحقیقی به بررسی توسعه اقتصاد و کشش درآمدی تقاضا برای دولت پرداخته است.
وی با استفاده از دادههای  58کشور برای دوره زمانی هفده ساله از  4918تا  4929بهصورت تجربی
فرضیه واگنر را مورد بررسی و آزمون قرار داده است .نتایج نشان میدهد که کشش درآمدی تقاضا برای
اندازه دولت در  57درصد از موارد برای گروه کشورهای کمتر توسعه یافته بزرگتر از واحد میباشد .این
رقم برای گروه کشورهای در حالتوسعه  74درصد ،و برای گروه کشورهای توسعه یافته  2درصد بوده
است .بدیهی است که این نشانهای از کاهش نسبی در مقدار کشش درآمدی تقاضا برای اندازه دولت
است ،هنگامیکه کشورها از مرحله کمتر توسعه یافته به در حالتوسعه و توسعه یافته حرکت میکنند.
رام )4902( 7در مقالهای به بررسی فرضیه واگنر در دیدگاه سریهای زمانی و مقطعی پرداخته است.
وی با استفاده از دادههای قابل مقایسه در سطح بینالمللی از درآمد و هزینه دولت برای  445کشور ،در
دوره  ،4908-4958به ارزیابی اعتبار فرضیه واگنر پرداخته است .دادههای سریهای زمانی کشورها
بهصورت انفرادی و چندین مقطعهای زمانی بهصورت بین کشوری مورد بررسی قرار گرفته است .عالوه
بر تنوع فوقالعادهای که در وضعیت کشورهای مختلف وجود دارد ،نتایج نشان میدهد در حالیکه در
بعضی از مجموعه دادههای سری زمانی از این فرضیه حمایت میشود ،چنین حمایتی در اکثر برآوردهای
مقطعی وجود ندارد (رام.)491-781 ،4902 ،
یوسفی و ابیزاده )4997( 8در آمریکا  88ایالت را بهطور تصادفی انتخاب و اعتبار قانون واگنر را مورد
بررسی قرار دادهاند .در این مطالعه برای هر ایالت از دادههای سری زمانی  4905-58استفاده شده است.
بررسیها نشان میدهد که در  74ایالت از  88ایالت کشش درآمدی برای مخارج دولت بزرگتر از یک
است که این تأییدی بر قانون واگنر میباشد (یوسفی و ابیزاده.)877-889 ،4997 ،
السینا و وسزیارگ )4990( 1در مقالهای به بررسی باز بودن ،اندازه کشور و دولت پرداختهاند .این
مقاله نشان میدهد کشورهای کوچکتر سهم بزرگتری از مصرف عمومی در تولید ناخالص داخلی را
دارند ،و به تجارت آزاد بیشتر تمایل دارند .این مشاهدات تجربی با مدلهای نظری اخیر در توضیح
شکلگیری و تفکیک کردن کشور سازگار هستند و ممکن است برای رابطه تجربی مثبت مشاهده شده
بین باز بودن تجارت و اندازه دولت بهحساب آید.
1. Abizadeh
2. Ram
3. Yousefi and Abizadeh
4. Alesina and Wacziarg
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رودریک  )4990( 4در تحقیقی به این موضوع میپردازد که چرا اقتصاد بازتر دارای دولت بزرگتر
است؟ همبستگی مثبت بین قرار گرفتن یک اقتصاد در معرض تجارت بینالملل و اندازه دولت آن وجود
دارد .این همبستگی برای بسیاری از معیارهای هزینههای دولت ،در نمونههایی با درآمد کم و همچنین
باال ،و با در نظر گرفتن طیف گستردهای از کنترلها برقرار است .یک توضیح این است که هزینههای
دولت نقش کاهش ریسک ایفا میکند ،در اقتصادهایی که در معرض مقدار قابل توجهی از ریسک
خارجی قرار دارند .در این مقاله طیف وسیعی از شواهد مطابق با این فرضیه ارائه میشود .بهطور خاص،
رابطه قوی بین باز بودن و اندازه دولت برقرار است ،زمانی که ریسک رابطه مبادله باالترین مقدار خود
را دارد.
هوندرویانیس و پاپاپترو )7884( 7اعتبار فرضیه بوکانان واگنر ،یعنی افزایش مخارج عمومی در نتیجه
نوسان کسریهای بزرگ ،را برای یونان در دوره  4914تا  4991مورد بررسی قرار دادهاند .برای انجام
آزمون از همانباشتگی برداری و بردار تصحیح استفاده میشود .رابطه بلندمدت بین مخارج دولت ،کسری
بودجه ،درآمد ،دستمزدها و جمعیت بزرگسال و انحرافهای کوتاهمدت وجود دارد .شواهد تجربی نشان
میدهد که فرضیه بوکانان واگنر به نظر میرسد در بلندمدت و کوتاهمدت برای یونان برقرار است.
بهعالوه بهرهوری در بخش عمومی کمتر از بخش خصوصی است و رشد درآمد عامل مهم افزایش در
اندازه نسبی بخش عمومی نیست (هوندرویانیس و پاپاپترو.)419-407 ،7884 ،
کریستوپولوس و تسیوناس )7888( 8در مقالهای فرضیه بوکانان -واگنر را برای کشورهای اروپا انجام
دادهاند .آنها از تکنیکهای جدید سری زمانی ،ریشه واحد در دادههای پانل و آزمونهای
همانباشتگی پانل استفاده کردهاند .یافتههای آنها نشان میدهد که در بلندمدت رابطه مثبتی بین
مخارج دولت و کسریهای دولت برای هر کشور بهصورت انفرادی وجود دارد ،به همین ترتیب برای
کل پانل نیز فرضیه بوکانان -واگنر تأیید میشود (کریستوپولوس و تسیوناس.)189-158 ،7888 ،
لگرنزی )7881( 1به بررسی اثر جابجایی بر رشد دولت برای ایتالیا میپردازد .تحلیلهای بلندمدت
نشان میدهد که تولید داخلی دارای تأثیر دایمی بر رشد دولت بوده است ،یعنی قانون واگنر تأیید
میشود .پویائیهای کوتاهمدت پیچیدهتر هستند و برخی از شواهد بر اثرات جابهجایی داللت دارند.
بهعالوه وقتیکه انحراف از تعادل بیشتر است ،مخارج دولت سریعتر تعدیل میشوند (لگرنزی،7881 ،
.)494-788
آکیتوبای و همکاران )7885( 5در صندوق بینالمللی پول و واشینگتن دی سی تحقیقی برای 54
کشور در حالتوسعه انجام دادهاند .شواهد در این کشورها بیانگر آن است که چرخه کسبوکار و تمایل
1. Rodrik
2. Hondroyannis and Papapetrou
3. Christopoulos and Tsionas
4. Legrenzi
5. Akitoby et al
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زیاد در دولت برای افزایش مخارج طی زمان وجود دارد .اجزای اصلی مخارج دولت در  18درصد از این
کشورها در جهت چرخه کسبوکار بوده است .تولید و مخارج دولت برای حداقل  28درصد از این
کشورها هم انباشته هستند ،که بیانگر وجود رابطه بلندمدت بین مخارج دولت و تولید است و با قانون
واگنر سازگار است .در مقابل مطالعات قبلی تنها حمایت ضعیفی از تأیید قانون واگنر برای کشورهای در
حالتوسعه داشتهاند .هرچند برای کشورهای صنعتی حمایت قدری قویتر از قانون واگنر وجود داشته
است (آکیتوبای و همکاران.)980-971 ،7885 ،
توبین )7885( 4با بررسی قانون واگنر از افزایش فعالیتهای دولت برای نشان دادن تغییر وظایف
دولت چین در نتیجه آزادسازی اقتصادی یاد میکند .قانون واگنر وابستگی بین ثروت ملی فزاینده در
استانهای پیشرو و افزایش در فعالیتها و مخارج این استانها را توصیف مینماید .و این موضوع دالیل
گسترش بروکراسی را جستجو نموده است ،نه دقیقاً برحسب فشارهای سیاسی ،بلکه اثر متقابل بین
مالحظات سیاسی و ضروریتهای اقتصادی ،که در نتیجه حقوق مالکیت جدید ظاهر شده است .یک
مدل گویای ساده برای اندازهگیری اثرات ثروت ملی فزاینده و رشد بخش عمومی ارایه شده است .این
اظهارات که الگویی از توسعه اقتصادی مشاهده شده بهوسیله واگنر در اروپای قرن نوزدهم میباشد
بیشباهت با مشاهدات امروزی چین نیست (توبین.)279-218 ،7885 ،
هوانگ )7881( 7قانون واگنر را برای کشورهای چین و تایوان ،با استفاده از دادههای سری زمانی
ساالنه  4929تا  7887مورد بررسی و آزمون قرار داده است .برای برآورد رابطه بلندمدت بین مخارج
دولت و تولید از آزمون کرانهها استفاده شده است .این آزمون براساس برآورد مدل تصحیح خطای بدون
محدودیت انجام میشود .نتایج تجربی نشان میدهد که رابطه بلندمدتی بین اندازه دولت و اقتصاد در
چین یا در تایوان وجود ندارد .عالوه بر آن نتایج آزمون کرانهها نشان میدهد که قانون واگنر برای چین
و تایوان در دوره مورد بررسی برقرار نیست (هوانگ.)489-419 ،7881 ،
دوگان و تانگ )7881( 8به بررسی تعیین جهت علیت بین درآمد ملی و مخارج دولت در کشورهای
اندونزی ،مالزی ،فیلیپین ،سنگاپور و تایلند پرداختهاند .آزمونهای علیت گرنجر برای یافتن جهت علیت
بین این دو متغیر انجام شده است .در این مطالعه از سریهای زمانی سالهای  4918تا  7887استفاده
شده است .نتایج آزمون علیت گرنجر نشان میدهد که قانون واگنر در این پنج کشور در دوره مورد
بررسی تأیید نمیشود ،این به معنی آن است که جهت علیت از درآمد ملی سرانه به سمت مخارج سرانه
دولت نمیباشد .آزمونهای علیت گرنجر همچنین نشان میدهد که در دوره مورد بررسی فرضیه عکس
فقط برای فیلیپین درست است ،یعنی در فیلیپین جهت علیت از مخارج سرانه دولت به سمت درآمد ملی
1. Tobin
2. Huang
3. Dogan and Tang
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سرانه میباشد .یافتههای این تحقیق حکایت از آن دارد که مخارج دولت نقش تعیینکنندهای را در
افزایش رشد اقتصادی در این چهار کشور (به غیر از فیلیپین) بازی نمیکند .این موضوع به نظر تعجبآور
است ،زیرا باور همگان این است که دولت نقش مهمی را در توسعه کشورها بازی میکند (دوگان و
تانگ.)19-50 ،7881 ،
محمدی و همکاران )7882( 4شواهد جدیدی از قانون واگنر در ترکیه را مورد بررسی قرار دادهاند.
براساس این تحقیق ظاهر قابل توجه اقتصاد ترکیه در  58سال گذشته بیانگر رشد سریع اندازه بخش
عمومی بوده است ،که بهوسیله نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص ملی اندازهگیری شده است .دولت
بیشتر بر زیرساختهای کشور تأکید داشته است ،که این خود را در سرمایهگذاریهای بخش عمومی
در حملونقل ،ارتباطات و انرژی نشان داده است .نتایج این تحقیق اعتبار فرضیه واگنر را با استفاده از
دادههای ساالنه ترکیه در سالهای  4954-7885با شش فرضیه متفاوت و از روش خود رگرسیونی با
وقفههای توزیع شده مورد بررسی مجدد قرار داده است .نتایج تجربی از تأیید قانون واگنر حمایت میکند
(محمدی و همکاران.)91-481 ،7882 ،
نارایان و همکاران )7880( 7بررسی دیگری برای استانهای چین به روش دادههای پانل انجام
دادهاند .این روش برای اولین بار در ادبیات قانون واگنر در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است و در
آن از ریشه واحد ،همانباشتگی و آزمون علیت گرنجر در دادههای پانل استفاده شده است .در مجموع
شواهدی از تأیید قانون واگنر در استانهای مرکزی و غربی چین وجود دارد ،اما برای پانل کامل استانها
یا برای پانل استانهای شرقی چین قانون واگنر تأیید نمیشود (نارایان و همکاران.)792-882 ،7880 ،
سامدرام و همکاران )7889( 8نظریه کینز و دیدگاه واگنر را در رابطه با نقش مخارج عمومی بر رشد
اقتصادی برای مالزی در دوره  4928تا  7881مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج بررسیهای آنها با استفاده
از مدل خود رگرسیونی با وقفههای توزیع شده و آزمون کرانههای پسران و همکاران نشان میدهد که
رابطه بلندمدت بین مخارج کل (شامل مخارج دفاعی ،آموزش ،توسعه و کشاورزی) و تولید ناخالص ملی
وجود دارد .نتایج همچنین نشان میدهد با توجه به شکست ساختاری در  4990رابطه علیت دوطرفهای
برای تولید ناخالص ملی و مخارج صرف شده اداری و بهداشت وجود دارد که هم دیدگاه کینز و هم
واگنر را تأیید مینماید .برای سایر گروههای مخارج رابطه علیت بلندمدت از تولید ناخالص ملی به سمت
مخارج وجود دارد که بر تأیید قانون واگنر داللت دارد (سامدرام و همکاران.)129-247 ،7889 ،
مهدوی )7844( 1در مقاله ای به دنبال بررسددی اعتبار قانون واگنر با اسددتفاده از دادههای سدداالنه
( )4952-7881برای آمریکا اسدددت و برای این منظور از هزینههای واقعی دولت در ایالتهای محلی
1. Mohammadi et al
2. Narayan et al
3. Samudram et al
4. Mahdavi
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آمریکا و زیر گروههای هزینه شامل (هزینه کل ،پلیس و آتشنشانی ،آموزش ،مصرفی ،بیمه و مزایای
آن ،بیمه بیکاری ،بازنشستگی شاغلین ،خدمات اجتماعی و جبران درآمد ،خدمات رفاه عمومی ،بهداشت
و بیمارسدتان ،بزرگراهها ،مدیریت مالی و کنترل عمومی ،بهره بدهیهای عمومی) آن استفاده میکند.
از آزمونهای همانباشتگی جوهانسن و رویکرد آزمون کرانههای پسران و همکاران برای بررسی وجود
رابطه تعادلی بلندمدت بین تولید ناخالص داخلی واقعی سددرانه و نسددبت هزینههای هر یک از این زیر
گروههدای موجود به تولید ناخالص داخلی واقعی اسدددتفاده میشدددود .جهت علیت در چارچوب مدل
تصحیح خطا و رویکرد تودا -یاماموتو مورد آزمون قرارگرفته است ،که اجازه میدهد تا برآورد روابط در
مقادیر سدطح بدون پیشآزمون برای ریشده واحد انجام گیرد .نتایج مدل تصدحیح خطا نشان داده که
هزینده کدل ،بیمده و مزایای آن و خدمات اجتماعی و جبران درآمد ،مطابق با فرضدددیه واگنر بودهاند.
رویکرد تودا  -یاماموتو ،با این حال ،نشان داد که در این موارد و برخی دیگر از موارد (گروههای هزینه)
رابطه علیت بهصدورت دوطرفه بوده اسدت .این مقاله یک آزمون نسدبتاً جامع از قانون واگنر در سطح
محلی دولت ایاالتمتحده با تأکید بر مفاهیم همانباشددتگی و علیت درباره رابطه بین درآمد و هزینهها
فراهم کرده است (مهدوی.)890-148 ،7844 ،
وو و لین )7847( 4در مقالهای به بررسی عوامل تعیینکننده اندازه دولت در سطح استانهای چین
میپردازند .نتایج مطالعه آنها شامل یافتههای زیر بوده است :قانون واگنر برای چین برقرار نیست.
محلههای فقیر دارای دولتهای بزرگتری هستند .فرضیه «صرفههای حاصل از مقیاس» برای چین
صادق است .آزادسازی تجارت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی کوچکسازی دولت را تسهیل و کارایی
تخصیصی در خدمات عمومی را بهبود داده است .تمرکززدائی مالی در چین گسترش بوروکراسی را
محدود نکرده است .در عوض ،این سیستم به اشتراکگذاری درآمد اندازه دولت محلی را افزایش داده
است .عواملی مانند نسبت جمعیت اقلیت ،نسبت وابستگی ناخالص و نرخ بیکاری اثرات معناداری بر
روی اندازه دولت نداشتهاند.
 .2-2مطالعات داخلی
محنتفر و جعفریصمیمی ( )4820در مقالهای به بررسی عوامل مؤثر بر افزایش هزینههای جاری دولت
در استانهای کشور پرداختهاند .ایشان از اطالعات دادههای مقطعی استانهای کشور در سال  4828و
روش حداقل مربعات معمولی استفاده کردهاند .در این تحقیق از متغیرهای توضیحدهندهای مانند :تعداد
دانش آموزان در هر استان ،جمعیت شهری در هر استان ،تعداد شاغالن در وزارتخانهها و مؤسسات
دولتی مشمول قانون استخدام کشوری در هر استان ،تعداد شهرها و شهرستانهای هر استان ،نرخ تورم،
دریافتیهای استان از محل درآمدهای استانی و دریافتیهای استان از محل درآمدهای ملی استفاده
شده است .نتایج این تحقیق نشان میدهد در سال  4828تأثیر متغیرهای فوق مثبت و معنادار بوده
1. Wu and Lin

99
99

بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اندازه دولت ...

است .از میان عوامل فوق تعداد دانش آموزان ،نرخ تورم و تعداد کارکنان دولت بیشتر از سایر متغیرها
بر مخارج جاری دولت در استانها تأثیر داشته است .به همین خاطر پیشنهاد شده است که بهمنظور
تعدیل مخارج جاری دولت در استانها در شرایطی که امکان افزایش درآمد دولت وجود ندارد ،بهتر است
دولت بخشی از فعالیتهای دولتی مدانند آموزش را به بخش خصوصی واگذار نماید (محدنتفر و
جعفریصمیمی.)78-10 ،4820 ،
دادگر و نظری ( )4802در مقاله دیگری به بررسی تأثیر جهانیشدن تجارت بر اندازه دولت در ایران
برای دوره  4858-05پرداختهاند .ارتباط میان جهانیشدن تجارت و اندازه دولت از موضوعات مهمی
است که در اقتصاد بخش عمومی و مالیه عمومی بهخصوص پس از مطالعه رودریک ( )4990مطرح
شده است .رودریک برای  78کشور عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه نشان داد که هر چه
اقتصاد بازتر شود اندازه دولت نیز میتواند بزرگتر شود .آنها در این مقاله از متغیرهایی مانند رشد
اقتصادی ،درجه بازبودن اقتصاد ،شاخص صنعتی شدن ،تورم و اندازه دولت و از روش خودرگرسیون
برداری ،تحلیل شوکها و تجزیه واریانس استفاده کردهاند .نتایج تحقیق آنها نشان مدیدهد که
جدهاندی شدن تجارت در ایران باعث رشد اندازه دولت شده است و این متغیر در میان سایر متغیرهای
اثرگذار از قدرت توضیحدهندگی بیشتری برخوردار بوده است .لذا پیوستن به سازمان تجارت جهانی
میتواند با ریسکهای خارجی بیشتری همراه باشد و بهدنبال آن هزینهای تحمیل نماید که آثار سویی
بر شرایط اقتصادی اجتماعی داشته باشد .به همین خاطر دولت بایستی به دنبال راهحلهای مناسب
برای مقابله با ریسکهای خارجی باشد (دادگر و نظری.)4-80 ،4802 ،
کمیجانی و نظری ( )4800در مقالهای به بررسددی تأثیر اندازه دولت بر رشددد اقتصددادی در ایران
پرداختهاند .براسدداس مدل ارکین بایرام ( )4998مدل اقتصددادی آنها شددامل متغیرهای تولید ناخالص
داخلی ،مصددرف خصددوصددی ،مخارج دولت (نماینده اندازه دولت) ،سددرمایهگذاری خصددوصددی ،خالص
صدادرات ،خالص رشدد شداخص قیمته ای نسبی بوده است .روش مورد استفاده الگوی خودرگرسیون
برداری و دادههای مورد اسدتفاده در این تحقیق دادههای سری زمانی سالهای  4858-01بوده است.
نتایج این تحقیق بیانگر وجود تأثیر مثبت مخارج دولت بر رشدد اقتصادی است که با دیدگاه کینزی و
همچنین با نتایج اکثر مطال عات مشدابه سازگار است .بر اساس نتایج بدست آمده افزایش مخارج دولت
منجر به رشدد اقتصدادی بیشدتر می شود ،اما در صورت افزایش غیرمتعارف مخارج دولت ممکن است
دولت با کمبود منابع تأمین درآمد مواجه گردد .در صدورت وجود منابع تأمین درآمدی کافی بهتر است
دولت مخارج خود را کاهش ندهد ،چون منجر به کاهش رشددد اقتصددادی میشددود ،مگر آنکه اطمینان
حاصل نماید که سرمایهگذاریهای بخش خصوصی جایگزین سیاستهای دولت خواهد شد (کمیجانی
و نظری.)4-70 ،4800 ،
حاجی و فطرس ( )4898در تحقیقی به بررسی اعتبار فرضیه واگنر با استفاده از دادههای ساالنه
اقتصاد ایران برای دوره زمانی  4811-01پرداخته است .در این تحقیق ادعای واگنر در قالب شش
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الگوی گوناگون و از روش مدلهای خودرگرسیونی با وقفههای توزیعشده پسران و همکاران ()7884
مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است .در الگوی پیکاک-وایزمن رابطه بین مخارج دولت و درآمد
(تولید) ،در الگوی نسبت پیکاک-وایزمن رابطه بین سهم مخارج دولت از درآمد و درامد در الگوی
ماسگریو رابطه بین سهم مخارج دولت از درآمد و درآمد سرانه ،در الگوی گوپتا رابطه بین مخارج سرانه
دولت و درآمد سرانه ،در الگوی گافمن رابطه بین مخارج دولت و درآمد سرانه و باالخره در الگوی پریور
رابطه بین مخارج مصرفی دولت و درآمد مورد بررسی قرار میگیرند .در الگوهای پیکاک-وایزمن ،نسبت
پیکاک-وایزمن ،گوپتا و گافمن رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود دارد و رابطه علیت از درآمد به سمت
مخارج دولت است .در الگوهای گوپتا و الگوی گافمن نتایج حکایت از تأیید قانون واگنر در ایران را دارد
(حاجی و فطرس.)448-481 ،4898 ،
صمدی و ابوالحسن بیگی ( )4894در مقالهای قانون واگنر را برای کشورهای منتخب عضو سازمان
همکاری اسالمی با طبقهبندی آنها به لحاظ سطح درآمد و درجه فساد مورد بررسی و آزمون قرار دادهاند.
آنها برای این منظور از آزمونهای وابستگی مقطعی پسران و ریشه واحد تعمیم یافته به صورت مقطعی
و همجمعی پانلی وسترلوند و اجرتون استفاده کردهاند .به منظور برآورد ضرایب نیز از روش به روزرسانی
مکرر و کامالً تعدیل شده استفاده کردهاند .نتایج این مطالعه بیانگر تأیید قانون واگنر در کلیه کشورها با
سطوح درآمدی و درجه فساد متفاوت میباشد (صمدی و ابوالحسن بیگی.)445 ،4894 ،
دادگر و نظری ( ) 4894قانون واگنر را برای ایران و تعدادی از کشورهای تازه صنعتی شده جنوب
شرق آسیا برای دوره زمانی  4908تا  7848مورد آزمون قرار دادهاند .نتایج برآورد آنها با استفاده از روش
دادههای پانل حکایت از سازگاری قانون واگنر برای کشورهای موردنظر میباشد .همچنین نتایج نشان
میدهد که دولتهای مرکزی در این کشورها از نقش قابل توجهی برخوردار هستند و افزایش تولید
ناخالص داخلی در این کشورها باعث گسترش و رشد دولت گردیده است .دوره زمانی این مطالعه همان
دوره انجام اصالحات اقتصادی در این کشورها بوده است (دادگر و نظری.)419-427 ،4894 ،
خداپرست مشهدی و همکاران ( )4894به بررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینز در خصوص
ارتباط بین تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و اندازه بخش عمومی در دوره  4811-01برای اقتصاد ایران
پرداختهاند .آنها از روشهای همانباشتگی و علیت هسیائو استفاده کردهاند .یافتههای این تحقیق نشان
میدهد که تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و درآمدهای نفتی بر اندازه دولت تأثیر مثبت و معناداری داشته
است .همچنین اندازه دولت تأثیر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی غیر نفتی داشته است ،اما
درآمدهای نفتی تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی غیر نفتی داشته است .در کوتاهمدت رابطه علیت
گرنجری دوطرفه بین تولید ناخالص داخلی غیر نفتی و اندازه دولت وجود دارد .اما در بلندمدت رابطه
علیت گرنجری یکطرفه از تولید ناخالص داخلی غیر نفتی به اندازه دولت وجود دارد (خداپرست مشهدی
و همکاران.)02-447 ،4894 ،
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 .3معرفی الگوها و دادهها
بهصورت تجربی قانون واگنر رابطه بلندمدت بین اندازه دولت (معموالً به مخارج دولت اشاره میشود) و
اقتصاد (معموالً به تولید یا درآمد اشاره میشود) را بررسی میکند .از آنجا که معیارهای متفاوتی برای
اندازه دولت (مخارج دولت ،نسبت مخارج دولت به درآمد و مخارج سرانه دولت) و درآمد (درآمد و درآمد
سرانه) وجود دارد ،نسخههای تجربی متفاوتی از قانون واگنر وجود دارد ،که اکثر محققان یک یا چند تا
از آنها را به صورت الگوهای تک معادله مورد استفاده قرار میدهند .در این تحقیق از چهار الگوی
گوناگون برای اثبات قانون واگنر در ایران استفاده میشود که در اکثر مقاالت علمی معتبر دنیا فراوان
به آنها استناد شده است .این چهار الگو به شرح زیر میباشند.
 .3-1الگوی پیکاک-وایزمن
در الگوی پیکاک-وایزمن 4مخارج دولت  Gitدر هر استان بر حسب درآمد  Yitدر هر استان بیان میشود.
یعنی با افزایش درآمد هر استان مخارج دولت در آن استان افزایش مییابد .برای تأیید فرضیه واگنر
الزم است که پارامتر   2بزرگتر از واحد باشد .به بیان دیگر کشش مخارج دولت در هر استان نسبت
به درآمد آن استان بزرگتر از یک باشد .یوسفی و ابیزاده ( ،)4997تارنتان ( ،)4990میدتبو ( ،)4999گیت
و زاک ( ،)7887آکیتوبای کلمنت ،گوپتا و اینچاست ( ،)7885هوانگ ( ،)7881دوگان و تانگ (،)7881
محمدی ،کاک و کاک ( ،)7882آرپیا و تیورینی ( ،)7880نارایان ،نیلسون و اسمیت ( ،)7880سامدرام،
نایر و ویتیلینگام ( ،)7889اکپان ( ،)7844گوین داراجو  ،رائو و انور ( ) 7844و گورگل ،الچ و مستل
( )7847در مطالعات خود برای آزمون واگنر از این الگو استفاده کردهاند.
()4

log Git  1   2 log Yit  uit

 .3-2الگوی نسبت پیکاک-وایزمن
فرم دیگری از الگوی واگنر به مدل نسبت پیکاک-وایزمن 7معروف است ،که ابتدا به وسیله من)4908( 8

مطرح شد .بر اساس این الگو ،نسبت مخارج دولت به درآمد  Git Yitدر هر استان بر حسب درآمد Yit
در آن استان بیان میشود .یعنی با افزایش درآمد در هر استان نسبت مخارج دولت به درآمد در آن استان

افزایش مییابد .مطابق با این الگو برای تأیید فرضیه واگنر الزم است که پارامتر  2بزرگتر از صفر
باشد .یعنی کشش نسبت مخارج دولت به درآمد در هر استان نسبت به درآمد در آن استان بزرگتر از
صفر باشد .السینا و وسزیارگ ( ،)4990اندرسون و واندنبرگ ( ،)4990تارنتان ( ،)4990الیزیدس و

1. Peacock and Wiseman
2. Peacock and Wiseman
3. Mann
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ومووکاس ( ،)7885فلوریو و کوالتی ( ،)7885محمدی ،کاک و کاک ( ،)7882ایپیفانی و گانسیا ()7880
و اکپان ( )7844برای بررسی قانون واگنر این الگو را مورد استفاده قرار دادهاند.
()7

Git
 1  2 log Yit  uit
Yit

log

 .3-3الگوی ماسگریو
فرم دیگری از الگوی واگنر که فراوان از آن استفاده میشود به وسیله ماسگریو 4پیشنهاد شد .در این

الگو نسبت مخارج دولت به درآمد  Git Yitدر هر استان بر حسب درآمد سرانه  Yit N itدر آن استان
بیان میشود .یعنی با افزایش درآمد سرانه در هر استان نسبت مخارج دولت به درآمد در آن استان

افزایش مییابد .برای تأیید فرضیه واگنر با استفاده از این الگو الزم است که پارامتر   2بزرگتر از صفر
باشد .یعنی کشش نسبت مخارج دولت به درآمد در هر استان نسبت به درآمد سرانه در آن استان بزرگتر
از صفر باشد .مولر و مورل ( ،)4901ابیزاده ( ،)4901رام ( ،)4902راندال و گرونبرگ ( ،)4997رودریک
( ،)4990تارنتان ( ،)4990پالمپر و مارتین ( ،)7888محمدی ،کاک و کاک ( ،)7882اکپان (،)7844
مهدوی ( )7844و وو و لین ( )7847در تحقیقات خود از این الگو استفاده کردهاند.
()8

Git
Y
  1   2 log it  uit
Yit
N it

log

 .3-4الگوی گوپتا

فرم دیگری از الگوی واگنر به گوپتا 7نسبت داده میشود .در این الگو مخارج سرانه دولت Git N it

در هر استان برحسب درآمد سرانه  Yit N itدر آن استان بیان میشود .یعنی با افزایش درآمد سرانه
در هر استان مخارج سرانه دولت در آن استان افزایش مییابد .برای تأیید فرضیه واگنر با استفاده از این

الگو الزم است که پارامتر   2بزرگتر از واحد باشد .یعنی کشش مخارج سرانه دولت در هر استان نسبت
به درآمد سرانه در آن استان بزرگتر از یک باشد .ابیزاده ( ،)4901مارلو ( ،)4900هنریکسون و الیبیک
( ،)4900تارنتان ( ،)4990کایو و رابین ( ،)7887محمدی ،کاک و کاک ( ،)7882واینر ،توفیاس ،گروفمن
و آلدریچ ( ،)7880نارایان ،نیلسون و اسمیت ( )7880و اکپان ( )7844این الگو را مورد استفاده قرار
دادهاند.
()1

Git
Y
 1   2 log it  uit
Nit
Nit

log

1. Musgrave
2. Gupta
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بر اساس مطالعات صورت گرفته در متون اقتصاد بخش عمومی عوامل دیگری غیر از درآمد هستند
که بر مخارج دولت مؤثر هستند .این عوامل متعدد و بیشمار هستند که از میان آنها با توجه به در
دسترس بودن دادههای آماری ،تراکم جمعیت ،نرخ شهرنشینی و نرخ بیکاری انتخاب و در الگوها لحاظ
شدهاند .نحوه تأثیر هر یک از اینها به شرح زیر است.
از آنجا که برای راهاندازی یک سیستم اداری هزینههای ثابت بزرگ الزم است ،یک منطقه با جمعیت
کوچک ممکن است مخارج عمومی باالتری را بر اساس معیار سرانه تجربه نماید .شواهد چند کشور
نشان میدهد که هزینههای عمومی بهعنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در کشورهای کوچکتر
تمایل به بیشتر شدن دارد (السینا و وسیارج)4990 ،؛ در حالیکه برخی از مطالعات تجربی در کشورهای
انفرادی الگوی متفاوتی را آشکار میکند و نشان میدهد که اثرات مقیاس 4در توضیح رشد دولت کمک
مینماید (اندروز و باین .)7889 ،از آنجا که بخش عمده خدمات عمومی (مانند آموزش و پرورش و
بهداشت و سالمت) نسبتاً همگن است ،میتوان یک رابطه معکوس بین تراکم جمعیت محلی و اندازه
دولت را انتظار داشت .تراکم جمعیت محلی برای بیان اثرات مقیاس به صورت کل جمعیت استان تقسیم
بر تعداد شهرستان در یک استان اندازهگیری میشود.
منظور از نرخ شهرنشینی 7نسبت جمعیت شهری استان به کل جمعیت استان میباشد .در دهههای
گذشته شهرها گسترش پیدا کردهاند و برعکس روستاها از جمعیت خالی شدهاند .افزایش شهرنشینی
حدی دارد و آن به حداقل رسیدن جمعیت روستایی است ،ولی رشد شهر به دلیل مهاجرت روستاییان و
افزایش طبیعی جمعیت حدی ندارد .بنابراین شهر میتواند رشد پیدا کند بدون اینکه نسبت شهرنشینی
تغییری یابد .آنچه که مسلم است در ایران مخارج دولت بیشتر به سمت شهرها سرازیر بوده است و
روستاها بر اساس معیار سرانه کمتر از خدمات عمومی بهره بردهاند .لذا میتوان فرض کرد که با بزرگتر
شدن جمعیت شهری اندازه دولت نیز بزرگتر خواهد شد.
دیگر عامل مؤثر بر اندازه دولت تقاضا برای خدمات عمومی است .اندازه نسبی جمعیت بدون کار (در
مقایسه با جمعیت دارای کار) ممکن است سطح مخارج عمومی را افزایش دهد .مارتین ()4907
همبستگی مثبت بین مخارج عمومی و نسبت جمعیت دانش آموزی و افراد پا به سن را پیدا کرد.
دانشآموزان تقاضا برای خدمات آموزشی و پرورشی دارند در حالی که افراد مسن به مراقبتهای
بهداشتی بیشتر نیاز دارند .بنابراین ،فرضیه ما این است که دولت در مناطقی بزرگتر خواهد بود که افراد
بدون کار درصد بیشتری از جمعیت را تشکیل دهند .بیکاران ممکن است از دولتهای محلی درخواست
نمایند مخارج بیشتری را برای جبران بیکاری و آموزش شغلی صرف نمایند .کوساک ،نوترمنز و رین
( )4909و اندرسن و اسپاینگ ( )4991شواهدی را ارائه کردند که از رابطه مثبت بین نرخ بیکاری و

1. Scale effects
2. Urbanization rate
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اندازه دولت حمایت میکرد .در این مطالعه ،فرضیه ما این است که بیکاری بیشتر با هزینههای بیشتر
دولت همراه خواهد بود.
 .4برآورد و تجزیه و تحلیل دادهها
برای برآورد الگوها از دادههای  70اسدتان کشدور بر اساس تقسیمات سدد دال  4805برای دوره زمانی
 4808-94اسدتفاده شدده اسدت .الزم به ذکر است که دادههای استانهای خراسان شمالی ،رضوی و
جنوبی تحت عنوان اسددتان خراسددان تجمیع و مورد اسددتفاده قرار گرفته اسددت .در این الگوها  Gitکل
مخدارج واقعی دولدت در هر اسدددتان به میلیون ریال Yit ،همان درآمد یا تولید ناخالص داخلی واقعی
 GDPitدر هر اسدتان به میلیون ریال و  N itجمعیت در هر استان به هزار نفر Git Yit ،نسبت مخارج
دولت به درآمد در هر اسددتان Yit N it ،درآمد یا تولید ناخالص داخلی واقعی سددرانه در هر اسددتان به
میلیون ریال و  Git Nitمخارج سدرانه دولت در هر استان به میلیون ریال میباشد .اطالعات مربوط به
مخارج دولت ،تولید ناخالص داخلی ،جمعیت و جمعیت شدهری ،تعداد شددهرسددتان ،تقسیمات کشوری،
نرخ بیکاری اسدتانها از گزارشدات منطقهای و دیگر گزارشات مرکز آمار ایران ،شاخص قیمتها برای
واقعی کردن ارقام اسدددمی از بانک مرکزی ،ارقام بودجه برخی از سدددالها از کتابهای قانون بودجه
سالهای مورد نظر گردآوری شده است.
ابتدا این الگوها به روش اثرات ثابت برآورد شدهاند .سپس از آماره  Fمحاسباتی ،جهت آزمون برابری
عرض از مبدأها ،استفاده شده است .با توجه به جدول شماره ( )4مقدار  Fمحاسبه شده از  Fجدول
بزرگتر است و یا سطح معناداری کمتر از  5درصد میباشد پس فرضیه صفر مبنی بر یکسان بودن عرض
از مبدأها رد شده است و لذا بین مدل اثرات ثابت و مدل اثرات مشترک ،مدل اثرات ثابت پذیرفته شده
است .بنابراین بایستی عرض از مبدأهای متفاوت را در مدل لحاظ کرد.
جدول  :1آزمون  Fبرای برابری عرض از مبداها
آماره F

درجه آزادی

سطح معناداری

الگو پیکاک وایزمن

11/96

)(27,304

1/1111

الگو نسبت پیکاک وایزمن

11/96

)(27,304

1/1111

الگو ماسگریو

13/62

)(27,304

1/1111

الگو گوپتا

13/62

)(27,304

1/1111

الگو

منبع :محاسبات تحقیق

در ادامه این الگوها به روش اثرات تصادفی برآورد شدهاند .فرض اصلی در برآورد اثرات تصادفی این
است که اثرات تصادفی با متغیرهای توضیحدهنده رابطهای ندارد .یک روش متداول برای آزمون بکار
بردن آزمون هاسمن ( )4920برای مقایسه برآورد ضرایب اثرات ثابت و تصادفی است (وولدریچ،7887 ،
700؛ بالتاجی .)11 ،7885 ،برای انجام آزمون هاسمن ،بایستی ابتدا مدل با تصریح اثرات تصادفی برآورد

12
12

بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اندازه دولت ...

گردد .نرم افزار اویوز به صورت خودکار تصریح اثرات ثابت مربوطه را نیز برآورد میکند ،آمارههای آزمون
را محاسبه میکند ،نتایج و معادالت کمکی را نیز نشان میدهد (راهنمای شماره  7استفاده از اویوز
ویرایش هفت.)121 ،7889 ،4
با توجه به جدول شماره ( )7آماره کایدو محاسباتی بزرگتر از مقدار کایدو جدول میباشد ،به عبارت
دیگر سطح معناداری در این آزمون کمتر از  5درصد بوده است ،فرضیه صفر مبنی بر ناهمبسته بودن
جمالت اختالل با متغیرهای مستقل رد شده است و بنابراین بین مدل اثرات ثابت و تصادفی ،مدل
اثرات ثابت پذیرفته شده است.
جدول  :2آزمون هاسمن برای انتخاب بین اثرات ثابت و اثرات تصادفی
الگو

آماره کایدو

درجه آزادی

سطح معناداری

الگو پیکاک وایزمن

499/88

4

8/8888

الگو نسبت پیکاک وایزمن

499/88

4

8/8888

الگو ماسگریو

722/01

4

8/8888

722/01

4

8/8888

الگو گوپتا

منبع :محاسبات تحقیق

خالصه نتایج برآورد الگوها به روش اثرات ثابت به شرح جدول شماره ( )8آمده است.
جدول  :3برآورد الگوها از طریق حداقل مربعات وزنی به روش پانل
متغیر وابسته
متغیرهای مستقل

C
) log (Yit

) log( Yit N it

SECit
URit

UNEM it

الگوی پیکاک وایزمن الگوی نسبت پیکاک وایزمن

log Git

) log( Git Yit

الگوی ماسگریو

الگوی گوپتا

) log( Git Yit

) log( Git Nit

-3/132916

-3/132916

-2/231611

-2/231611

*()1/313113

()1/313113

()1/293121

()1/293121

1/116661

1/116661

--

--

()1/126339

()1/126339

--

--

--

--

1/161611

1/161611

--

--

()1/132122

()1/132122

-1/66 E-6

-1/66 E-6

-6/66 E-6

-6/66 E-6

()1/111196

()1/111196

()1/111196

()1/111196

1/113631

1/113631

1/116611

1/116611

()1/112231

()1/112231

()1/112131

()1/112131

-1/113611

-1/113611

-1/116113

-1/116113

()1/111911

()1/111911

()1/111926

()1/111926
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آمارههای وزنی
ضریب تعیین

1/662662

1/663311

1/662619

1/631661

دوربین واتسون

1/391961

1/391961

1/312611

1/312611

ضریب تعیین

1/662321

1/663362

1/661191

1/616111

دوربین واتسون

1/136163

1/136163

1/196136

1/196136

آمارههای غیر وزنی

منبع :محاسبات تحقیق
*اعداد داخل پرانتز پائین ضرایب خطای معیار ضرایب برآورد شده است.

برای بررسی معنادار بودن کلیه ضرایب پس از برآورد الگوی نهائی از آزمون والد نیز استفاده شده
است و مساوی صفر بودن هر یک از ضرایب با کمک آزمون والد و آمارههای  Fو کایدو مورد بررسی
قرار گرفته است .برای همه ضرایب مقدار آمارههای  Fو کایدو بزرگتر از جدول بوده است و فقط در
مورد ضریب متغیر تراکم جمعیت یا اثرات مقیاس مقدار آمارههای  Fو کایدو کمتر از جدول بوده است
و این ضریب از نظر آماری در سطح  5درصد معنادار نبوده است.
میزان ضددریب تعیین رگرسددیونهای برآورد شددده در الگوهای پیکاک وایزمن و گوپتا نسددبتاً باال
میبداشدددد ،پس میتوان نتیجده گرفت متغیرهای درآمد )  (Yitیا درآمد سدددرانه )  ، (Yit Nitاثرات
مقیدددددد داس )  ، ( SECitمیزان شهرنشینی )  (URitو نرخ بیکاری )  (UNEM itبه خوبی توانستهاند
تغییرات معیارهای متفاوت اندازه دولت (مخارج دولت(  ،)) Gitنسبت مخارج دولت به درآمد ) (Git Yit

و مخارج سدرانه دولت )  ) (Git N itرا توضدیح دهند .اما میزان ضدریب تعیین رگرسیونهای برآورد
شدده در الگوهای نسدبت پیکاک وایزمن و ماسدگریو در حدود  18درصد میباشد ،پس میتوان نتیجه
گرفت متغیرهای درآمد )  (Yitیا درآمد سران )  ، (Yit Nitاثرات مقیاس )  ، ( SECitمیزان شهرنشینی
)  (URitو نرخ بیکاری )  (UNEM itتوانسددتهاند  18درصددد تغییرات نسددبت مخارج دولت به درآمد
)  (Git Yitرا توضدیح دهند .از سوی دیگر میزان آماره دوربین واتسون در همه الگوها نسبتاً نزدیک
 7بوده است و میتواند بیانگر عدم وجود خودهمبستگی بین جمالت خطا باشد ،هر چند برای دادههای
تابلوئی با دوره کوتاه احتمال بروز چنین مشدکلی نسدبتاً کم میباشد .همچنین با توجه به اینکه روش
برآورد حداقل مربعات وزنی بوده است میتوان ادعا کرد که مشکل ناهمسانی در مقاطع (استانها) اگر
وجود داشته است نیز مرتفع گردیده است.
همانطوریکه مشدداهده میشددود در الگوی پیکاک وایزمن ضددریب درآمد مثبت ،مطابق تئوری و
تقریباً مسداوی  4/44بوده است .یعنی هر یک واحد افزایش درآمد در استانهای کشور به طور متوسط
باعث افزایش  4/44واحد مخارج دولت در اسدتانها شدده اسدت .ضریب اثرات مقیاس منفی و مطابق
تئوری ولی از نظر آماری غیر معنادار بوده اسددت و به همین خاطر تفسددیر نمیشددود .ضددریب میزان
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شدهرنشدینی مثبت و مطابق تئوری و تقریباً مساوی  8/841بوده است .بنابراین هر یک واحد افزایش
میزان شدهرنشدینی که در اثر افزایش جمعیت شهری و یا مهاجرت از روستا به شهر حادث شده است،
باعث افزایش  8/841واحد افزایش مخارج دولت در اسدتانها شدده است .ضریب نرخ بیکاری منفی و
برخالف انتظدار و مقددار آن تقریبداً  -8/880بوده اسدددت .یعنی هر یک واحد افزایش نرخ بیکاری در
اسدتانهای کشدور به طور متوسط باعث کاهش مخارج دولت به میزان  8/880واحد در استانها شده
است.
در الگوی نسددبت پیکاک وایزمن ضددریب درآمد مثبت ،مطابق تئوری و تقریباً مسدداوی  8/44بوده
است .یعنی هر یک واحد افزایش درآمد در استانهای کشور به طور متوسط باعث افزایش  8/44واحد
در نسدبت مخارج دولت به درآمد در اسدتانها شدده است .ضریب اثرات مقیاس منفی و مطابق تئوری
بوده اسدت ولی از نظر آماری غیر معنادار بوده اسدت و به همین خاطر تفسدیر نمیشود .ضریب میزان
شدهرنشدینی مثبت و مطابق تئوری و تقریباً مساوی  8/841بوده است .بنابراین هر یک واحد افزایش
م یزان شدهرنشدینی که در اثر افزایش جمعیت شهری و یا مهاجرت از روستا به شهر حادث شده است
باعث افزایش  8/841واحد افزایش در نسبت مخارج دولت به درآمد در استانها شده است .ضریب نرخ
بیکاری منفی و برخالف انتظار بوده اسدددت .مقدار آن تقریباً  -8/880بوده اسد دت .یعنی هر یک واحد
افزایش نرخ بیکاری در استانهای کشور به طور متوسط باعث کاهش نسبت مخارج دولت به درآمد به
میزان  8/880واحد در استانها شده است.
در الگوی ماسدگریو ضدریب درآمد سدرانه مثبت ،مطابق تئوری و تقریباً مسداوی  8/89بوده است.
یعنی هر یک واحد افزایش درآمد سرانه در استانهای کشور به طور متوسط باعث افزایش  8/89واحد
در نسدبت مخارج دولت به درآمد در اسدتانها شدده است .ضریب اثرات مقیاس منفی و مطابق تئوری
بوده اسدت ولی از نظر آماری غیر معنادار بوده اسدت و به همین خاطر تفسدیر نمیشود .ضریب میزان
شدهرنشدینی مثبت و مطابق تئوری و تقریباً مساوی  8/841بوده است .بنابراین هر یک واحد افزایش
میزان شدهرنشدینی که در اثر افزایش جمعیت شهری و یا مهاجرت از روستا به شهر حادث شده است
باعث افزایش  8/841واحد افزایش در نسبت مخارج دولت به درآمد در استانها شده است .ضریب نرخ
بیکاری منفی و برخالف انتظار بوده اسدددت .مقدار آن تقریباً  -8/889بوده اسدددت .یعنی هر یک واحد
افزایش نرخ بیکاری در استانهای کشور به طور متوسط باعث کاهش نسبت مخارج دولت به درآمد به
میزان  8/889واحد در استانها شده است.
در الگوی گوپتا ضدریب درآمد سدرانه مثبت ،مطابق تئوری و تقریباً مساوی  4/89بوده است .یعنی
هر یک واحد افزایش درآمد سدرانه در اسدتانهای کشدور بهطور متوسط باعث افزایش  4/89واحد در
مخارج سرانه دولت در استان ها شده است .ضریب اثرات مقیاس منفی و مطابق تئوری بوده است ولی
از نظر آماری غیر معنادار بوده است و به همین خاطر تفسیر نمیشود .ضریب میزان شهرنشینی مثبت
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و مطابق تئوری و تقریباً مسداوی  8/841بوده اسدت .بنابراین هر یک واحد افزایش میزان شهرنشینی
که در اثر افزایش جمعیت شددهری و یا مهاجرت از روسددتا به شددهر حادث شددده اسددت باعث افزایش
 8/841واحد افزایش در مخارج سددرانه دولت در اسددتانها شددده اسددت .ضددریب نرخ بیکاری منفی و
برخالف انتظار بوده است .مقدار آن تقریباً  -8/889بوده است .یعنی هر یک واحد افزایش نرخ بیکاری
در اسددتان های کشددور به طور متوسددط باعث کاهش مخارج سددرانه دولت به میزان  8/889واحد در
استانها شده است.
 .4-1آزمون قانون واگنر
در پایان بایستی با کمک ضرایب درآمد در همه الگوها در خصوص برقراری قانون واگنر برای استانهای
ایران قضاوت کرد .برای پذیرش قانون واگنر بایستی ضریب درآمد در الگوهای پیکاک وایزمن و گوپتا
یعنی  α 2و  δ2بزرگتر از یک و همچنین ضریب درآمد در الگوهای نسبت پیکاک وایزمن و ماسگریو
یعنی  β 2و  γ 2بزرگتر از صفر باشد .پس از برآورد هر یک از الگوها این کار با استفاده از آزمون والد
انجام شده است که نتایج به صورت خالصه در جدول ( )1آمده است .از آنجا که مقدار آماره کایدو و
آماره  Fبرای همه الگوها نسبتاً باال و به عبارت دیگر سطح معناداری در این آزمونها کمتر از  5درصد
و نزدیک صفر بوده است ،فرض صفر برای همه الگوها رد شده است و بنابراین فرض مقابل مبنی بر
برقراری قانون واگنر در استانهای ایران پذیرفته شده است .پس بر اساس نتایج همه الگوها میتوان
ادعا کرد با افزایش اندازه اقتصاد در استانهای کشور اندازه دولت به نسبت بیشتری افزایش یافته است.
جدول  :4نتایج آزمون والد 1برای بررسی قانون واگنر
الگو

فرضیه صفر

آماره آزمون

مقدار آماره آزمون

درجه آزادی

سطح معناداری

پیکاک وایزمن

2  1

پیکاک وایزمن
نسبت پیکاک وایزمن
نسبت پیکاک وایزمن

2  1

2  0
2  0

آماره F
آماره کایدو
آماره F
آماره کایدو

48/95

()4 , 881
4
()4 , 881
4

8/8887
8/8887
8/8887
8/8887

ماسگریو

2 0

آماره F

2/91

()4 , 881

8/8854

آماره کایدو

2/91
2/91
2/91

4

8/8810
8/8854
8/8810

ماسگریو
گوپتا
گوپتا

2 0
2  1
2  1

آماره F
آماره کایدو

48/95
48/95
48/95

()4 , 881
4

منبع :محاسبات تحقیق

نتیجه گیری
در مدلهای کالن مخارج عمومی روند مخارج عمومی در طول یک دوره طوالنی نشان داده میشود.
در واقع در این مدلها ،مطالعه رشد مخارج عمومی در یک دوره مورد نظر است .این مدلها شامل
1. Wald Test
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مدلهای توسعه رشد مخارج عمومی ،قانون واگنر و تحلیل پیکاک و وایزمن است .بر اساس قانون
واگنر ،با افزایش درآمد در یک اقتصاد مخارج بخش عمومی به مقدار بیشتری افزایش مییابد .واگنر
رشد بخش عمومی برخی از کشورهای اروپایی ،آمریکا و ژاپن را مطالعه کرده است و نظریه خود را
براساس این تجربیات بیان کرده است .در این تحقیق اعتبار قانون واگنر برای  70استان کشور در
دوره  4808-94مورد بررسی قرار گرفته است.
هدف از این تحقیق آن بوده است که رابطه بین اندازه بخش عمومی (مخارج دولت ،نسبت مخارج
دولت به درآمد یا مخارج سرانه دولت در استانها) و اندازه اقتصاد (درآمد یا درآمد سرانه در استانها)
مورد بررسی قرار گیرد .برای این منظور از چهار الگوی معروف پیکاک -وایزمن ،نسبت پیکاک-وایزمن،
ماسگریو و گوپتا در این زمینه استفاده شده است .در الگوی پیکاک -وایزمن رابطه بین مخارج دولت و
درآمد در استانها بررسی شده است .در الگوی نسبت پیکاک-وایزمن رابطه بین نسبت مخارج دولت به
درآمد و درآمد در استانها بررسی شده است .در الگوی ماسگریو رابطه بین نسبت مخارج دولت به درآمد
و درآمد سرانه در استانها بررسی شده است .و در الگوی گوپتا رابطه بین مخارج سرانه دولت و درآمد
سرانه در استانها بررسی شده است .البته تأثیر عوامل دیگری مانند تراکم جمعیت ،نرخ شهرنشینی و
نرخ بیکاری در استانها نیز بر اندازه بخش عمومی در استانها مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به اینکه ماهیت دادهها به صورت ترکیبی بوده است ،ابتدا هر یک از الگوها به روش اثرات
ثابت و اثرات مشترک برآورد شدهاند .با توجه به اینکه در همه الگوها مقدار آماره  Fاز مقدار جدول
بزرگتر بوده است ،روش اثرات ثابت پذیرفته شده است .سپس هر چهار الگو به روش اثرات تصادفی
برآورد شدهاند و بر اساس مقدار آماره هاسمن بین روش اثرات تصادفی و اثرات ثابت ،روش اثرات ثابت
انتخاب شده است .نتایج بدست آمده به روش اثرات ثابت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
در الگوی پیکاک وایزمن هر یک واحد افزایش درآمد در استانهای کشور به طور متوسط باعث
افزایش  4/44واحد مخارج دولت در استانها شده است .در الگوی نسبت پیکاک وایزمن هر یک واحد
افزایش درآمد در استانهای کشور به طور متوسط باعث افزایش  8/44واحد در نسبت مخارج دولت به
درآمد در استانها شده است .در الگوی ماسگریو هر یک واحد افزایش درآمد سرانه در استانهای کشور
به طور متوسط باعث افزایش  8/89واحد در نسبت مخارج دولت به درآمد در استانها شده است .در
الگوی گوپتا هر یک واحد افزایش درآمد سرانه در استانهای کشور به طور متوسط باعث افزایش 4/89
واحد در مخارج سرانه دولت در استانها شده است .بر اساس این نتایج قانون واگنر برای استانهای
کشور تأیید شده است .با توجه به تائید قانون واگنر باید انتظار داشت که با افزایش رشد اقتصادی در
استانهای کشور اندازه دولت به میزان بیشتری افزایش خواهد یافت.
ضریب اثرات مقیاس منفی و مطابق انتظار ولی از نظر آماری معنادار نبوده است و به همین خاطر
تفسیر نشده است .در صورتی که بخش عمده خدمات عمومی (مانند آموزش و پرورش و بهداشت و
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سالمت) نسبتاً همگن باشد ،میتوان یک رابطه معکوس بین تراکم جمعیت محلی و اندازه دولت را
انتظار داشت .تراکم جمعیت محلی برای بیان اثرات مقیاس به صورت کل جمعیت استان تقسیم بر تعداد
شهرستان در یک استان اندازهگیری میشود .از معنادار نبودن ضریب تراکم جمعیت میتوان نتیجه
گرفت که خدمات عمومی مانند آموزش و پرورش و به ویژه بهداشت و سالمت در استانهای
کشور همگن نبوده است.
در هر چهار الگو ضریب میزان شهرنشینی مثبت و مطابق انتظار و تقریباً بین  8/841تا  8/841بوده
است .بنابراین هر یک واحد افزایش میزان شهرنشینی که در اثر افزایش جمعیت شهری و یا مهاجرت
از روستا به شهر حادث شده است ،باعث افزایش  8/841تا  8/841واحد افزایش در فرمهای متفاوت
مخارج دولت در استانها شده است .پس میتوان نتیجه گرفت در استانهای کشور مخارج دولت بیشتر
به سمت شهرها سرازیر بوده است و روستاها بر اساس معیار سرانه کمتر از خدمات عمومی بهره بردهاند.
به همین خاطر با بزرگتر شدن نسبت جمعیت شهری اندازه دولت نیز بزرگتر شده است.
در همه الگوها ضریب نرخ بیکاری منفی و برخالف انتظار و مقدار آن تقریباً بین  -8/880تا -8/889
بوده است .یعنی هر یک واحد افزایش نرخ بیکاری در استانهای کشور بهطور متوسط باعث کاهش
مخارج دولت به میزان  8/880تا  -8/889واحد در استانها شده است .انتظار میرود که اندازه نسبی
جمعیت بدون کار (در مقایسه با جمعیت دارای کار) سطح مخارج عمومی را افزایش دهد .مارتین ()4907
همبستگی مثبت بین مخارج عمومی و نسبت جمعیت دانشآموزی و افراد پا به سن را بدست آورد.
دانشآموزان تقاضا برای خدمات آموزشی و پرورشی دارند در حالی که افراد مسن به مراقبتهای
بهداشتی بیشتر نیاز دارند .معموالً بیکاران از دولتهای محلی درخواست مخارج بیشتری برای جبران
بیکاری و آموزش شغلی دارند .بنابراین ،انتظار میرود دولت در استانهایی بزرگتر باشد که افراد بدون
کار درصد بیشتری از جمعیت را تشکیل میدهند .حال آنکه نتایج این تحقیق بر خالف شواهدی است
که کوساک ،نوترمنز و رین ( )4909و اندرسن و اسپاینگ ( )4991از رابطه مثبت بین نرخ بیکاری و
اندازه دولت ارائه کردند.
شواهد در کشور نشان میدهد استانهایی که به دلیل فراهم بودن زیرساختهای اقتصادی مناسب
از رشد و توسعه بیشتری برخوردار بوده ،دارای نرخ بیکاری کمتری بوده ،توانستهاند کل بودجه اختصاص
داده شده از طرف دولت را مصرف نمایند و حتی در آن سال یا سالهای بعد تقاضای بودجه بیشتری
نیز داشته باشند .برعکس استانهایی که از زیرساختهای اقتصادی مناسب برخوردار نبوده و از رشد و
توسعه کمتری برخوردار بوده ،و دارای نرخ بیکاری بیشتری نیز بودهاند ،در برخی سالها قادر به مصرف
بودجه اختصاص داده شده از طرف دولت نبودهاند و حتی مقداری از آن در پایان سال به خزانه عودت
داده شده است .با توجه به این موارد رابطه معکوس بین اندازه دولت و نرخ بیکاری در استانهای کشور
با شرایط اقتصادی استانها نمیتواند بیارتباط باشد.
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