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مقدمه
ِ
بخش عمومی
اقتصادهای بازتر برای جبران ریسکهای خارجی وارده به اقتصاد،

بزرگتری دارند .ایده اصلی این است که تکانهها و آشفتگیهای بینالمللی در یک اقتصاد
باز و ناامنیهای پدید آمده از آن ،تدبیر و اقدام دولت را میطلبد ،بهگونهای که برخی از

اقتصاددانان يکي از علتهای بزرگي اندازه دولت در دهههای اخير را باز بودن تجاري
ميدانند .1در اقتصادهای باز ،بهويژه از نظر تجاری ،بنگاهها بهطور بالفعل و يا بالقوه در
معرض ریسکهای گوناگون مانند تغيير قوانين و مقررات صادرات و يا واردات ،تغيير

محدوديتها و ممنوعيتهاي مقداري براي کاالهاي وارداتي يا صادراتي ،تغيير تعرفهها و
يا اقدامات غيرتعرفهاي ،نوسان نرخهای ارز ،نوسان رابطه مبادله ،نوسان سطح فعاليتهاي

اقتصادي در کشورهای شرکاي تجاري ،قرار دارند که وظيفه تثبيت اقتصادي دولت را
امروزه بيش از گذشته ضروري میسازد .در اين راستا ،دولت به ايجاد نهادهاي سياستگذاري

الزم و همچنين وضع سياستهاي اقتصادی مناسب اقدام ميکند که همگي آنها مستلزم
صرف بودجه است.

در بررسی تعیینکنندههای اندازه دولت در دو دهه اخیر ،درجه باز بودن اقتصاد در کانون

توجه محققان قرار گرفته است .این پژوهش براساس تقسیمبندی نماگر توسعه جهانی،2

 ،WDIاز کشورهای با گروه درآمدی پایین ،3به کمک دادههای سالهای  2000تا 2006

این فرضیه را میآزماید که آیا در اقتصادهای بازتر از نظر تجاری ،اندازه دولت بزرگتر

است یا خیر .این مقاله در پنج بخش تدوین شده است .بعد از مقدمه ،در بخش دوم مروری
بر ادبیات موضوع ميآيد که دربرگيرنده نظريهها و کارهاي تجربي است .بخش سوم به

تبیین رابطه میان باز بودن تجاری و اندازه دولت میپردازد .الگوی اقتصادسنجی و تحلیل

خروجيهاي نرمافزار در بخش چهارم و بخش نتیجهگیری در پایان آورده شده است.

1. Rodrik (1998).
2. World Development Indicator.

 .3کشورها عبارتاند از :آلبانی ،آذربایجان ،اردن ،ارمنستان ،اکراین ،اکوادر ،السالوادر ،اندونزی ،ایران ،بلیز ،بوتان،
بولیوی ،پاراگوئه ،پاکستان ،تایلند ،تونس ،جیپوتی ،چین ،ساحلعاج ،سوازیلند ،سودان ،سوریه ،فیلیپین ،کامرون،
کیپورد ،گرجستان ،گواتماال ،لسوتو ،مالدیو ،مراکش ،مصر ،مولداوی ،هند ،هندوراس و نیکاراگوئه.
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 .1مروری بر ادبیات موضوع
نظریههای متنوعي برای تبیین رفتار اندازه دولت در ادبیات بخش عمومی وجود دارد.

نظريه واگنر 1درآمد اقتصاد را مهمترین تعیینکننده اندازه دولت میداند و يا نظريه بامول

2

دلیل بزرگ شدن اندازه دولت را کاربر بودن تولید بخش عمومی در مقایسه با بخش
خصوصی و کارایی پایین آن میداند؛ به همین دلیل ،در طول زمان سهم مخارج دولت در
تولید افزایش مییابد .نظريه ماسگریو 3و روستو ،4موسوم به الگوي توسعهاي دولت ،رشد

بخش عمومي را نتيجه هزينههاي توسعهاي ميداند .نظريه پیکاک و وایزمن 5اندازه دولت را

به تحوالت سياسي و انگيزههاي احزاب سياسي نسبت ميدهد .کلی ( ،6)1976دادههای بین
کشوری  27کشور غیرکمونیست را در دوره زمانی  1961 -1963ــ که در مرحله میانی از
توسعه اقتصادی بودند ــ با درآمد سرانه حدود  250-2250دالر مطالعه کرد و به این نتیجه

رسید که صرفههای مقیاس در تأمین خدمات دولتی ــ که توسط تراکم جمعیت و اندازه

کل جمعیت اندازهگیری میشود ــ تأثیر منفی معنادار بر اندازه دولت دارد .در اين راستا،
مطالعه سونگ لی و لین ،1994 7نيز ثابت کرد که تراکم و اندازه جمعیت با اندازه دولت

رابطهای منفی دارد.

در دو دهه اخير با تشديد جهاني شدن ،اقتصاددانان به اين باور رسيدهاندکه باز بودن

اقتصاد بهتنهایی میتواند يکي از تعيينکنندههای اندازه دولت باشد؛ که در اين ارتباط چند

فرضيه وجود دارد .ایده اوليه ارتباط میان باز بودن تجاری و اندازه دولت بهوسيله دیوید
کامرون 8در سال  1978مطرح شد .در این مطالعه که بر پايه مطالعه دادههاي مربوط به 18

کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ،9در دوره زماني 1960تا  1975استفاده

شده است ،باز بودن تجاري تبيين خوبي از حرکت نسبت درآمد مالياتي به توليد ناخالص
1. Wagner.
2. Baumol.
3. Musgrave.
4. Rostow.
5. Peacock and Wiseman.
6. Kelley,A.C.
7. Song Lee,B,.and Lin,S.
8. David Cameron.
9. Organization for Economic Co-operation and Development.
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داخلي بهعنوان معیاری برای اندازه دولت بهدست ميدهد .به عقيده کامرون در اقتصادهاي
بازتر به دلیل داشتن نرخ تمرکز صنعتی باال و اتحادیههای کارگری قوی در تعيين دستمزد

و شرايط کار ،چانهزنیهای گروهی بيشتري دارند که مستلزم مداخله دولت در ساماندهي
پرداختهاي انتقالي و ديگر حمايتهاي اجتماعي است.

بر پايه ايده کامرون ،رودریک ( )1998با بررسی اطالعات مربوط به  23کشور عضو

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ،دریافت که باز بودن تجاری ،موجب رشد اندازه دولت

میشود .وی حتي بیان میکند که این ارتباط مثبت به کشورهاي خارج از این سازمان نيز
قابل تعميم است؛ زیرا به باور او در کشورهاي بازتر از نظر تجاري ،دولت و بازار تا اندازهای

مکمل هم بوده و مخارج دولت در مواجهه با تکانههاي وارده بر اقتصاد نقش جبرانکنندگی

ريسک را دارد .بنابراين ،بر پايه فرضيه جبراني رودريک ،در کشور بازتر از نظر تجاري
اندازه دولت بزرگتر است.

السینا و وازیارگ )1998( ،1در مطالعه تأثير باز بودن تجاري بر اندازه دولت ،بر اندازه

کشور حلقه ارتباطي تأکيد داشتهاند .هزینه سرانه تولید کاالهای عمومی در کشورهاي
کوچک از نظر جمعیتی به دلیل بیبهره بودن این کشورها از صرفههای ناشی از مقیاس ،باال
است .همچنین ،عدم برخورداری از مزایای دسترسی به بازارهای بزرگ در داخل ،موجب

میشود این کشورها به شرایط اقتصاد باز روی آورند؛ بنابراين ،انتظار میرود کشورهای
کوچک نسبت حجم تجارت خارجی بزرگتری در مقایسه با اندازه اقتصادشان داشته باشند.
السینا و پروتی ،)1997( 2با فرضیه کارایی معتقدند جهاني شدن موجب کاهش اندازه

دولت میشود .با جهانی شدن ،دولت بهمنظور پيشگيري از جريان خروج سرمايه و
جابهجايي نامساعد عوامل توليد و در پي آن ،کاهش سطح فعاليتهاي اقتصادي و اشتغال،
مجبور است مالیاتها را کاهش دهد .با توجه به اينکه عمده درآمد دولت برای انجام

مخارج در چارچوب بودجه از ماليات تأمين ميشود ،فرضيه کارایي کاهش مخارج دولت

و اندازه آن را براي اقتصادهاي بازتر پيشبيني ميکند.

بریشگر و هیتیچ ،)2002( 3با بررسی دادههاي مربوط به  14کشور عضو سازمان همکاری
1. Alesina and Wacziarg.
2. Alesina & Perotti.
3. Bretschger and Hettich.
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اقتصادی و توسعه ،در دوره زمانی  1967تا  ،1994دريافتند باز بودن اقتصاد بر رشد مخارج
رفاهی و اجتماعی اثر مثبت و معناداري دارد که تأييد فرضیه جبرانی رودریک است.

دریهر ،)2003( 1با استفاده از روش دادهای پانل بین سالهای 1970تا  ،2000تأثير

جهانی شدن بر مالیاتها و سیاستهای اجتماعی  30کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی

و توسعه را بررسی کرده است .نتیجه اين تحقيق نشان داد که جهانی شدن تأثیری بر مالیاتها

و مخارج اجتماعی دولتی در این کشورها نداشته است.

سانز و والزکوئز ،)2003( 2به کمک دادههاي  26کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی

و توسعه ،طی سالهای 1970تا  ،1997تأثیر باز بودن مالی اقتصاد بر اندازه دولت را بررسی

کردهاند .در این مطالعه ،از سرمایهگذاری مستقیم خارجی بهعنوان معیار باز بودن استفاده
شده است .این دو محقق سازگار با فرضيه جبراني رودريک ،دريافتند باز بودن اقتصاد اثر
مثبت و معناداري بر مخارج دولت در بخش تأمین اجتماعی و مخارج بهداشتی دارد.

موالنا 3و همکاران ( ،)2004با ارائه دادههای سری زمانی مربوط به  23کشور عضو

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ،در دوره زمانی  1948تا  ،1998با استفاده از روش
خودرگرسیون برداری ،به آزمون فرضیه جبرانی رودریک در چارچوب علّیت گرنجری

پرداختند ،در این فرضیه جهت اثرگذاري از باز بودن تجاري به اندازه دولت است .با وجود

آنکه در اين تحقيق براي اثبات فرضيه جبراني رودريک نتيجه قويای بهدست نيامد ،اما
براي سه کشور انگلستان ،ژاپن و نروژ اين فرضيه تأييد شد.

گارن و تراسک ،)2005( 4فرضيه جبراني رودريک را به کمک دادههاي بین کشوری

آزمودند .در اين تحقيق براي متغير اندازه دولت ،هم از معیار بودجهای و هم از معيار
غیربودجهای مانند ،کنترل قیمتها و يا مالکیتهاي دولتي استفاده شده است .بر اساس

نتايج این تحقيق ،در کشورهای بستهتر از نظر تجاری ،اندازه دولت بزرگتر است .همچنین
دريافتند ارتباط ضعیفی ميان نوسان رابطه مبادله با اندازه دولت وجود دارد.

لیبراتی ،)2006( 5به کمک دادههاي  16کشور شامل کشورهای مهم اروپایی ،آمریکا،
1. Dreher.
2. Sanz and Velazquez.
3. Molana.
4. Garen and Trask.
5. Liberati.
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استرالیا و کانادا به روش دادههای تابلویی نامتوازن ،1تأثير باز بودن مالی و تجاری بر

اندازه دولت را بررسي کردهاند .نتایج اين تحقيق سازگار با فرضیه کارایی السینا و پروتی

نشاندهنده اثر منفی و معنادار باز بودن مالی ،بر اندازه دولت و توزیع مخارج عمومی در
سطوح مرکزی و محلی است.

شلتون ،)2007( 2در مطالعه خود مخارج دولت را در سه گروه مخارج ،آموزشی،

بهداشتی ،دفاعی دستهبندی کرد و فعالیتهای دولت را در دو سطح ،مرکزی و محلی در
نظر گرفت .او به کمک اطالعات مربوط به  100کشور جهان در دوره زمانی  1970تا 2000

و بهکارگیری روش دادههای تابلویی دريافت که باز بودن تجاری بر اندازه دولت اثر مثبت

و معناداری دارد.

بناروچ و پاندی ،)2008( 3با بررسی دادههای مربوط به  96کشور جهان در دوره زمانی

 1970تا  ،2000به کمک روش دادههای تابلویی به بررسی رابطه علّيت ميان باز بودن
تجاری و اندازه دولت پرداختهاند .نتایج بیانگر وجود رابطه علّي منفی و معنادار بین اندازه

دولت و باز بودن تجاری است .همچنین آنها در یک مدل جداگانه با بهکارگيري روش
رگرسیون دادههای تابلویی با اثرات ثابت ،فرضیه جبراني رودریک را آزمودند؛ نتیجه نشان

داد ارتباط معنيداري ميان باز بودن تجاری و اندازه دولت وجود ندارد.

بورقی ،)2008( 4به کمک دادههاي مربوط به  23کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی

و توسعه ،در دوره زمانی  1980تا  ،2003نشان داد که سياستهاي حمایتي دولت در بازار
کار میتواند بر میزان ارتباط بین باز بودن تجاری و اندازه دولت اثر بگذارد.

مطالعه هويکاه و همکاران ،)2008( 5براي چهار کشور عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا

در دوره زماني  1974تا  ،2006با استفاده از مدل خودرگرسيون با وقفه توضيحي 6نشان داد
که باز بودن تجاري بر اندازه دولت اثر مثبت و معناداري دارد.

مطالعه رام ،)2009( 7با بهکارگيري دادههاي مربوط  150کشور در سالهاي 1960
1. Unbalance Panel data.
2. Shelton.
3. Benarroch and Pandey .
4. Borghi.
5. Hui Kueh.
6. ARDL.
7. Ram .
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تا  ،2000در قالب مدل رگرسيون با دادههاي تابلویی بهطور جداگانه اثر اندازه کشور بر

باز بودن تجاري ،اثر اندازه کشور بر اندازه دولت و اثر باز بودن تجاري بر اندازه دولت
را مطالعه کرده و آزموده است .برآوردها به روش رگرسيون با اثرات ثابت نشان داد که
اندازه کشور بر باز بودن تجاري اثر مثبت و معناداري داشته و اندازه کشور بر اندازه دولت
تأثير معنيداري ندارد .همچنين باز بودن تجاري بر اندازه دولت بهگونهاي مثبت و معنادار
اثر ميگذارد.

دادگر و نظری ( ،)1387در مقاله خود تأثیر جهانی شدن تجارت بر اندازه دولت ایران را

در سالهای  1353تا  1385بررسی کردهاند .اين پژوهش درجه باز بودن تجاری را بهعنوان

شاخص جهانی شدن در نظر گرفته و در این ارتباط از نسبت مجموع صادرات و وادرات به
تولید ناخالص داخلی استفاده کرده است .همچنين ،متغیرهای دیگری مانند شاخص صنعتی

شدن ،رشد اقتصادی ،تورم و اندازه دولت (نسبت مخارج کل دولت به تولید ناخالص
داخلی) در مدل برآوردي وارد شدند که به کمک روش خودرگرسیون برداری 1و تحلیل

تکانهها و تجزیه واریانس بررسی انجام گرفت .نتيجه این پژوهش نشان داد که جهانی شدن
تجارت موجب بزرگ شدن اندازه دولت در ایران شده است؛ همچنین جهانی شدن از میان
دیگر متغیرهای توضیحی بیشترین اثر را بر اندازه دولت دارد.

 .2تبیین رابطه میان باز بودن تجاری و اندازه دولت
در اینجا برای نشان دادن اینکه چگونه باز بودن تجاري به بزرگ شدن اندازه دولت

میانجامد ،یک الگوی ساده با الهام از کار رودریک ارائه میشود که در برگيرنده بخش
خصوصی (بنگاه و خانوار) ،بخش عمومی و بخش خارجی است .هدف این الگو این است

که نشان دهد چگونه افزایش در ریسک تجاری موجب تخصیص مجدد منابع بهسمت

فعالیت بخش عمومی میشود.

اقتصادی با مقدار  Xعرضه ثابت از کاالی صادراتی را در نظر بگیرید .در این اقتصاد،

دو نوع کاالی دیگر تولید میشود :یکی کاالی مصرفی خصوصی و دیگری کاالی فراهم
شده بهوسیله دولت .این اقتصاد یک واحد موجودی کار نرمالشده دارد که  λمیزان آن
1. Vector Autoregressive.
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در بخش عمومی و  1-λدر بخش خصوصی بهکار گرفته میشود .همچنین بپذيريد که Π

قیمت کاالی صادراتی برحسب کاالی وارداتی؛ یعنی رابطه مبادله است که توزیعی تصادفی
با میانگین

2

و  σ Πواریانس دارد .فرض کنيد کاالی صادراتی در داخل مصرف نشده و

کاالی وارداتی نیز در داخل توليد نمیشود .با فرض توازن تجاری ،همواره اقتصاد ΠX

مقدار کاالی وارداتی را خریداری میکند .در اینجا با واردات بهعنوان کاالی واسطهای

رفتار شده و فرض میشود بهرهوري تولید بخش خصوصی را افزایش دهد .تابع تولید
برای کاالی خصوصی نسبت به نیروی کار بهصورت ) C=XΠ(1-λخطی است .نکته مهم

اين است که بهرهوري توليد داخل به سطح واردات بستگي دارد که کانالی براي سرايت
ريسک مربوط به تجارت بر اقتصاد داخل محسوب میشود .همچنين ،عرضه کاالی عمومی

به نیروی کار بهکار گرفته شده در بخش عمومی بستگی دارد بهگونهای که ) G=h(λبوده

و  h''(λ)˂0 ، h'(λ)˃0است.

به این مسأله میتوان بهعنوان فرآیند تعیین اندازه بهینه بخش عمومی در ارتباط با نوسان

در مبادله نگاه کرد که در آن دولت اندازه بخش عمومی  λرا پیش از دانستن  ،Πتعیین

میکند .برای سادگی تحلیل کاالی فراهمشده بهطور عمومی  Gو کاالی خصوصی  Cدر
ِ
ِ
کامل یکدیگر فرض میشوند؛ پس هر دو در تابع مطلوبیت خانوار نماینده
جانشین
مصرف

حضور دارند .بیشینهساز رفاه برابراست با:
()1

]))maxλV(λ) E[U(ΠX(1-λ)+h(λ

تابع مطلوبیت دارای ویژگیهای  U'˃0و  U''˂0است .با بهکارگيري تقریب مرتبه دوم

تیلور برای )) U(ΠX(1-λ)+h(λحول  Πو گرفتن انتظارات میتوان ) V(λرا بهصورت زیر
نشان داد:

()2

در معادله ( ،)2مطلوبیت انتظاری برحسب واریانس رابطه مبادله ،بیان شده است .با

تعريف  R XσΠبهعنوان معیار در معرض ریسک خارجی بودن ،شرط مرتبه اول بهینهیابی
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دولت را داريم:
()3
شرط مثبت بودن عبارت داخل قالب  U"'(0)˃0است؛بهعبارت دیگر خانوار نماینده

نسبت به مصرف ،احتیاط میکند .1این فرض در اینجا نیز درنظر گرفته میشود .داللت
مستقیم بهینهیابی دولت این است که در معرض ریسک خارجی بودن یعنی  ،R˃0به یک

سطح بهینه بزرگتر از اندازه بخش عمومی ،λ ،میانجامد .دواقتصاد  Aو  Bرا در نظر

بگیرید که در همه زمينهها يکساناند ،اما بگونههاي متفاوت در معرض ريسک خارجي
قرار دارند؛ يعني  RA=0و  RB˃0است .شرط مرتبه اول بهینهیابی دولت در اقتصاد  Aبه

 h'(λ)= Xساده میشود ،درحاليکه برای اقتصاد  ،Bهمواره  h'(λ)˂ Xاست .از آنجا که

 h'(λ)˂0است ،آنگاه  λA˂ λBاست .پس افزایش در ریسک صادرات ،تخصیص مجدد
منابع اقتصادی است بهسمت یک فعالیت مطمئن؛ یعنی دولت ،حتی با وجود آنکه بازدهی

فعالیتهای دولت کمتر از بازدهی دیگر فعالیتها باشد.

 .3الگوی اقتصادسنجی و تحلیل نتایج
با توجه به تبیین انجام گرفته مبنی بر اثرگذاری مثبت باز بودن تجاری بر اندازه دولت

معادله رگرسیونی جهت بررسی رابطه باز بودن تجاری و اندازه دولت اینگونه است:
()4

In Gov.S.it=αi+β(In Open.)it+γ(Controls)it+εit

در معادله ( i )4نشانگر  35کشور با گروه درآمدی متوسط به پایین و  tنشانگر بازه

زمانی سالهای  2000تا  2006است .در اينجا In Gov.S. ،لگاریتم اندازه دولتIn Open. ،

لگاریتم باز بودن تجاری و  Controlsنشانگر متغیرهایی همچون تولید ناخالص داخلی
سرانه ،نسبت شهرنشینی و اندازه کشور است.

در معادله  ،4براي اندازه دولت از نسبت هزینههای جاری (مصرفی) دولت به تولید

ناخالص داخلی ،براي باز بودن تجاري از نسبت مجموع ارزش صادرات و واردات کاالها
1. D. Romer (2006).
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و خدمات به تولید ناخالص داخلی ،براي متغير نسبت شهرنشيني از نسبت جمعیت شهری
به کل جمعیت ،براي متغير تولید ناخالص داخلی سرانه از تولید ناخالص داخلی سرانه به

قیمتهای ثابت (برحسب دالر آمریکا) و همچنين از جمعیت کل کشور بهعنوان معياري
براي اندازه کشور استفاده شده است .همه متغيرها برحسب دالر آمریکا و سال پایه 2000

بوده و برگرفته از مجموعه اطالعات نماگرهاي توسعه جهاني 1است.

در برآورد الگو برای بررسی تأثیر باز بودن تجاری بر اندازه دولت از روش اقتصادسنجی

ِ
تابلویی  35کشور با گروه درآمدی متوسط به پایین استفاده شده است .روش
دادههای

انتخابی جهت برآورد بر اساس آماره لیمر و آزمون هاسمن ،روش اثرات ثابت است.

برای رفع مشکل خودهمبستگی مثبت در الگوی برازششده ،از روش تفاضل اول

2

استفاده شده است .آماره دوربین واتسون در جدول ( )1حکایت از عدم خودهمبستگی در
الگوی برازششده دارد .همچنين با توجه به اینکه عموماً در دادههاي پانل مشکل ناهمساني

واريانس وجود دارد ،در اينجا روش حداقل مربعات تعميميافته 3بهکار رفته است .همچنین،
متغیر باز بودن تجاری براساس معیار آکائیک با یک وقفه در الگوي برآوردي آمده است

که ميتواند بهدليل وجود قراردادهای تجاری ،تأخير در اثرگذاري سیاستهای تجاري و
تعرفهاي دولت ،تحوالت سیاسی منطقهاي و تحريم اقتصادي باشد .با توجه به اطالعات

جدول ( ،)1مقدار  R 2نشان میدهد متغيرهاي بهکار رفته در الگو 99 ،درصد از تغييرات
اندازه دولت را در کشورهاي مورد مطالعه توضيح داده و آماره  Fبرآوردي ،گوياي معنادار

بودن الگو است.

ضريب برآوردي متغیر باز بودن تجاری ،β ،داراي عالمت مثبت بوده و از نظر آماري

معنادار است ،بهگونهای که با افزايش يک درصدي در معيار باز بودن تجاري ،انداز دولت
به میزان  0 /0 5درصد افزایش مییابد؛ بنابراین ،فرضيه جبراني رودريک تأیید میشود.

بهعبارت دیگر ،در این کشورها ،رأیدهندگان به دولت فشار میآورند تا برای رویاروی با
ریسکهای خارجی ناشی از باز بودن اقتصاد ،مخارج رفاهیشان را افزایش دهد.

1. World Development Indicator (2008).
2. AR (1).
3. Generalized Least Square.
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جدول 1ـ نتايج برآورد الگو به روش اثرات ثابت
متغییرها

ضرایب

انحراف معیار

آماره t

احتمال

عرض از مبدأ

12/56

0/88

14/24

0/0000

لگاریتم باز بودن تجاری با یک دوره وقفه

0/05

0/009

5/11

0/0000

لگاریتم اندازه کشور

-0/84

0/09

-8/69

0/0000

لگاریتم شهرنشینی

1/11

0/21

7/50

0/0000

لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه

-0/39

0/01

-20/9

0/0000

)AR (1

0/39

0/03

11/45

0/0000

معناداري کل رگرسيون (آماره )F

1633/04

آماره ی دوربین ـ واتسون

2/20

آماره  Fمقيد
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آماره ی کای ـ دو (آزمون هاسمن)

15/06

R2

0/99

منبع :محاسبات تحقيق با استفاده از نرمافزار .EViews6

متغیر اندازه کشور ،اثر منفی و معنادار بر اندازه دولت دارد که با فرضيه السينا و وازيارگ

سازگار است .بهعبارت دیگر ،اندازه دولت در کشورهای کوچک در مقایسه با کشورهای
بزرگ نسبتاً بیشتر است .ضريب متغیر اندازه کشور  0/84برآورد میشود؛ یعنی یک

درصد افزایش در اندازه کشور ،به دلیل صرفههای ناشی از مقیاس تولید کاالی عمومی از
اندازه دولت به میزان  0/ 84درصد ميکاهد .متغیر شهرنشینی نیز مطابق انتظار ،اثر مثبت و

معناداری بر اندازه دولت داشته و کشش برآوردي آن  1/1درصد است؛ يعني یک درصد
افزایش در نسبت شهرنشینی ،اندازه دولت را بيش از يک درصد افزایش میدهد.

متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه ،اثر منفی و معناداری بر اندازه دولت دارد؛ بهگونهاي

که یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه ،اندازه دولت را به میزان 0/39

درصد کاهش میدهد .این نتيجه با قانون واگنر ناسازگار است و باید گفت الگوی واگنر
از یک بدنه نظری قوی و منسجم در بخش عمومی برخوردار نبوده و تنها بر پایه تجربه

برخی از کشورها در جریان صنعتی شدن تدوین شده است .مطالعات تجربی گوناگونی نیز

178

پژوهشنامه بازرگانی

برای آزمون قانون واگنر انجام شده است .برای نمونه ،وهاب ( 1)2004قانون واگنر را در

کشورهای اروپایی تأیید کرد .سینها )2007( 2به بررسی قانون واگنر در کشور تایلند و دوره
زمانی  1950تا  2003پرداخت؛ نتایج این بررسیها حکایت از ارتباط ضعیف مخارج دولت

و تولید ناخالص داخلی در این کشورها داشت.

جمعبندی و نتیجهگیری
ِ
دولت کشورهای با گروه
هدف از این مطالعه بررسی تأثیر باز بودن تجاری بر اندازه

درآمدي متوسط به پايين ــ از جمله ايران ــ است .در اين مطالعه ،دادهها بهصورت پانل
وارد شده ،سپس با استفاده از آزمون  Fلیمر و آزمون هاسمن ،روش اثرات ثابت براي

برآورد مدل ،تأييد شده است .نتایج حاصل از برآورد الگو در کشورهای با گروه درآمدی
متوسط به پایین در دوره زمانی سالهای  2000تا  ،2006از تأثیر مثبت و معنادار باز بودن

تجاری بر اندازه دولت حکايت دارد .به این معنی که باز بودن تجاری یا رقابت بینالمللی
بیشتر دولتها ،کشورهای مذکور را وامیدارد مخارجشان را بهسمت فعالیتهایی همچون

آموزش هدایت کنند؛ زیرا برای گسترش سرمایه انسانی و برخورداری از قدرت رقابتی
ضروری است .به اين ترتيب ،براساس تحقيق حاضر ،فرضيه جبراني رودريک مبني بر
اينکه باز بودن تجاري اندازه دولت را بزرگ میکند ،پذیرفته میشود.
ِ
جديد دولتها مبني برکوچکسازي اندازهشان از
این تحقیق با توجه به رويکرد
يک سو ،و روند افزايشي تعامالت تجاري با ديگر کشورها از سوي ديگر ،نشان داد که

سياستگذاران در فرآیند بزرگشدن اندازه دولت ،بايد آگاهانه روند کوچکسازي را با

کاهش تصديگريهاي غيرضروري دنبال کنند ،نه با کمرنگ ساختن نقش جبراني دولت
براي حمايت بخش خصوصي در برابر تکانهها و آشفتگيهاي بينالمللي.

1. Wahab.
2. Sinha.
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