
Investigating the Validity of Wagner's Law and 
Performance-Based Budget Reform in Public 
Expenditure of Selected Asian Countries

Abstract        Wagner's law indicates a positive long-run equilibrium 
relationship between per capita income growth and the relative size of 
the public sector. Accordingly, the main purpose of this article is to verify 
Wagner's theory and the law on operational budgeting reforms on public 
spending and educational, health, and military priorities. To meet these 
ends, the data of 13 Asian selected countries during 2000-2018 periods 
and the Feasible Generalized Least Squares (FGLS) technique were 
used. The results show that by increase in GDP per capita, the trend 
and structure of public expenditures, educational and health priorities 
will be increasing and significant; But in the military program, this effect 
is negative and significant. This validates the Wagner's law in public 
spending, and educational and health priorities. In addition, the impact 
of performance-based budget Reform has led to changes in the budget 
structure and trend of public spending, but in the educational, health, and 
military priorities, the pertaining significance is not confirmed. In other 
words, due to the lack of change in the structure, trend of expenditures 
and the pattern of budget allocation, the effect of the implementation of 
this law was temporary and not permanent.
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چکيده: با توجه به این که در هر نظام اقتصادی قانون واگنر به وجود رابطه تعادلی بلندمدت مثبت 
بین رشد درآمد سرانه و اندازه نسبی بخش عمومی اشاره دارد، هدف محوری پژوهش حاضر 
اعتبارسنجی نظریه واگنر و قانون اصالحات بودجه ریزی عملیاتی بر مخارج عمومی و اولویت های 
آموزشی، بهداشتی، و نظامی است. بدین منظور از داده های 13 کشور منتخب آسیایی طی 
سال های 2018-2000 و تکنیک حداقل مربعات تعمیم یافته عملی )FGLS( استفاده شد. نتایج 
پژوهش گویای آن است که با افزایش تولید ناخالص ملّی سرانه روند و ساختار مخارج عمومی، 
اولویت های آموزشی و بهداشتی افزایشی و معنادار است. ولی در برنامه نظامی این اثر منفی و 
معنادار است که این امر می تواند دال بر اعتبار قانون واگنر در مخارج عمومی و اولویت آموزشی و 
بهداشتی باشد. عالوه بر این، نتایج در مورد اثر قانون اصالحات بودجه ریزی عملیاتی بیانگر آن است 
که این قانون به تغییر ساختار بودجه و روند مخارج عمومی در این کشورها منجر شده است، اما در 
اولویت های آموزشی، بهداشتی، و نظامی معناداری این ضریب تایید نمی شود، یعنی اثر اجرای این 
قانون به دلیل عدم تغییر در ساختار، روند مخارج و الگوی تخصیص بودجه برنامه های آموزشی، 

بهداشتی، و نظامی در کشورهای مورد مطالعه موقتی است و دائمی نیست.

کليدواژهها:نظریه واگنر، فرضیه ماسگریو، بودجه ریزی عملیاتی، مخارج عمومی، تخصیص 
بودجه.

.G38, E62, N45 :JELطبقهبندي

مقاله پژوهشی

22
51

-9
09

2 )
پي

)چا
اپا 

ش
ه 4

مار
  ش

م   
شش

ت و 
يس

ل ب
سا

14
00 

ان
ست

زم

http://jpbud.ir/browse.php?mag_id=149&slc_lang=fa&sid=1
http://jpbud.ir/browse.php?mag_id=149&slc_lang=fa&sid=1
http://jpbud.ir/browse.php?mag_id=149&slc_lang=fa&sid=1
http://jpbud.ir/browse.php?mag_id=149&slc_lang=fa&sid=1


شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
شم

 ش
ت و

س
ل بی

سا
ه 4

مار
ش

14
00

ن 
ستا

زم

124

مقدمه

در ادبیات اقتصاد و مالیه عمومی بحث اندازه بهینه دولت و رشد اقتصادی محل مناقشه بسیاری 
عملکرد  حداکثر  صاحب نظران  از  عده ای  است.  بوده  عمومی  بخش  سیاستگذاران  و  اندیشمندان  از 
کشور را به حداقل اندازه و دخالت دولت مرتبط می دانند و گروه دیگر برای دولت نقش حداکثری و 
مالکیت همه جانبه بر ابزارهای تولیدی قائل هستند. در این راستا واگنر1 )1877(، »قانون گسترش 
فزاینده فعالیت های دولتی« را مطرح نمود. وی که از پیشگامان این حوزه مطالعات است، بیان می کند 
که رابطه تعادلی بلندمدت بین مخارج عمومی دولت و رشد تولید ناخالص داخلی وجود دارد، یعنی 
کنند  تجربه  را  باالتری   GDP به  دولت  مخارج  نسبت  است  ممکن  ملّی  درآمد  رشد  با  کشورهایی 
)Wagner, 1877(. در حقیقت، تغییرات هزینه های بخش دولتی که خود توجیهی از اندازه دولت در 

و  افزایش مشارکت  اصلی،  دلیل  به سه  است. وی  بوده  واگنر  اصلی  است، دغدغۀ  کشورهای جهان 
اندازه دولت را در اقتصاد اشاره نمود: اوالً، صنعتی و مدرنیزه شدن به جایگزینی فعالیت های دولتی 
رفاهی  و  فرهنگی  نسبی مخارج  واقعی، گسترش  درآمد  رشد  ثانیاً  منجر می شود.  به جای خصوصی 
به در اختیار گرفتن  را ملزم  اقتصادی و تغییرات در فناوری، دولت  توسعه  ثالثاً  را تسهیل می کند. 
مدیریت انحصارات طبیعی برای افزایش کارایی اقتصادی می نماید )Wagner, 1892(. در این نظریه 
مخارج دولت به عنوان پیامد اقتصادی و عاملی برون زاست که به رشد اقتصادی منجر نمی شود. به 
عبارت دیگر، این قانون بیانگر آن است که رشد مخارج دولت به دلیل رشد تقاضای کاالی عمومی 
Se�( به مخارج دولت است ملّی  از درآمد  بنابراین، جهت علیت   و کنترل صرفه های خارجی است. 
drakyan & Varela�Candamio, 2019(. اهمیت این نظریه در کشورهای جهان به اندازه ای است که 

می توان ضمن تعیین میزان مداخله و اندازه دولت، کشورهایی را که طی دهه های آتی با وجود فقدان 
یا کمبود منابع طبیعی در امر صنعتی شدن، گسترش امکانات رفاهی، آموزشی و بهداشتی به موفقیت 
رسیده اند مشخص نمود. از آن جایی که دولت ها برنامه و اهداف خود را اعم از کسب درآمد و هزینه کرد 
اعتبارات بر اساس قوانین و در چارچوب برنامه بودجه عملیاتی می کنند، همچنین به دلیل نواقص و 
کاستی های بودجه ریزي سنتي در خصوص هزینه کرد اعتبارات، میزان اثربخشی و کارایی برنامه ها، و 
این که بودجه با مسائل کالن اقتصادی مرتبط است، بنابراین اجرا و پیاده سازی اصالحات بودجه ریزی 
عملیاتیPBB( 2( به عنوان روشی نوین و عامل اثرگذار دیگری بر مخارج دولت شناخته شده است. 

1. Wagner
2. Performance�Based Budgeting
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اهمیت این موضوع به حدی است که در اقتصاد ایران، قانونگذار  با  هدف  برقراری نظم در  امور  مالی 
 دولت و  لزوم پایداری  تصمیمات بودجه ای  بر  مبنای  افزایش  صرفه  اقتصادی،  کارایی  و  اثربخشی، تغییر 
نظام بودجه ریزی و استقرار بودجه ریزی عملیاتی در قوانین  بودجه  سنواتی و در ماده )138( قانون 
برنامه چهارم توسعه، بند )32( ابالغ سیاست هاي کلی برنامه پنجم توسعه، بخش دوم ماده )8( قانون 
برنامه ششم توسعه، ماده )16( قانون مدیریت خدمات کشوری، و همچنین در بخشنامه بودجه سال 
1389 کل کشور، اجرایی شدن این تکنیک را در دولت و سازمان های ذی ربط الزامی نموده است. نیاز 
به اشاره است که در عمده کشورهای جهان، دهه 1980 نقطه شروع بودجه ریزی عملیاتی با هدف 
ایجاد پیوند بین تخصیص منابع و شاخص های عملکردی دولت بوده، که در بیش تر کشورها با شکست 

مواجه شده است.
که  می دهد  نشان  جهان  کشورهای  در  واگنر  قانون  اعتبارسنجی  خصوص  در  پیشین  مطالعات 
افزایش درآمد سرانه در کشورهای صنعتی به توسعه بخش عمومی منجر خواهد شد. بنابراین، مسیر 
علیت از رشد اقتصادی به مخارج دولت است )Islam, 2010(. با این حال در برخی از کشورها معتبر 
بودن قانون واگنر یا مدل های تعمیم یافته آن تایید نمی شود که این امر به شرایط اقتصادی و اجتماعی 
حاکم بر جامعه بستگی دارد، به گونه ای که ممکن است جهت علیت بین مخارج دولت و رشد درآمد ملّی 
معکوس گردد )Arestis et al., 2021(. همچنین، ادبیات نظری در زمینه اصالحات بودجه ریزی گویای 
آن است که به دلیل افزایش رقابت در ارائه بهتر خدمات با کم ترین هزینه، افزایش پاسخگویی مسئوالن 
مربوطه و سنجش میزان رضایت شهروندان، بیش تر کشورهای دنیا در تالش اند که با اجرای بودجه ریزی 
عملیاتی در برنامه مالی کشور، عالوه بر جلوگیری از اعمال هزینه اضافی در اموال عمومی بتوانند در 
و  باشند  اثرگذار  نیز  دولت  عمومی  مخارج  کاهش  و  اقتصادی،  مقاصد  توسعه  درآمد،  عادالنه  توزیع 
نظام بودجه ریزی فعلی را به نظامی عملکردمحور نزدیک تر سازند )Lee & Wang, 2009(. در واقع، دو 
موضوع مهم در بودجه ریزی عملیاتی کشورهای دنیا آن است که اوالً بودجه تخصیصی دستگاه ها بر 
اساس عملکرد باشد، ثانیاً با بودجه کم تر، محصوالت و خدمات بیش تر و با کیفیت باالتری تولید شود. 
از آن جایی که نظام بودجه ریزی کشور با مشکالت متعددي از قبیل تعیین سقف اعتبار، نفوذ نظرات 
شخصی، نبود توجه به وظایف دستگاه ها، عدم تعیین ارتباط مشخص و دقیق بین اهداف برنامۀ توسعه 
با اهداف بودجه ساالنه کشور، و نبود شفافیت در هزینه کردهای طرح و برنامه ها مواجه است، پیش بیني 
می شود در صورت تدوین بودجه ریزی عملیاتی به طور متوسط ساالنه بین 5 تا 8 درصد صرفه جویي در 

.)Azar et al., 2012( مخارج دولت به خاطر استقرار این نظام حاصل شود
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مروری اجمالی بر گزارش های آماری بنیاد هریتج1 و موسسه فریزر2 در سال  2018 بیانگر آن 
است که کشورهای ژاپن، کره جنوبی، و مالزی از منظر رشد درآمد سرانه و اندازه دولت رتبه اول تا 
سوم کشورهای منتخب آسیایی3 را به خود اختصاص داده اند، در حالی که کشورهای هنگ کنگ و 
تایوان با وجود باالترین رشد درآمد سرانه از نظر اندازه دولت در رده های آخر قرار دارند. بنابراین، 
با توجه به این که در پژوهش های قبلی نظریه واگنر و اثر اصالحات بودجه ریزی عملیاتی بر مخارج 
عمومی به طور همزمان مورد بررسی قرار نگرفته است، پژوهش حاضر می تواند جزو تالش های اولیه 
ناخالص سرانه  تولید  اثرات  که  است  آن  پژوهش حاضر  این رو، هدف  از  قلمداد شود.  راستا  این  در 
بر مخارج  را  )قانون اصالحات بودجه ریزی(  پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی  قانون واگنر( و  )اعتبار 
عمومی و اولویت های آموزشی، بهداشتی، و نظامی بخش دولتی کشورهای منتخب آسیایی ارزیابی 
کند. آنگاه در سال های بعد از پیاده سازی اصالحات، نسبت به پایداری )دائمی یا موقتی بودن( قانون 
اصالحات بودجه ریزی عملیاتی تصمیم گیری نماید. در واقع، این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این 
پرسش های محوری است که آیا نظریه واگنر اعتبار الزم را در کشورهای منتخب آسیایی دارد؟ آیا 
قانون اصالحات بودجه ریزی عملیاتی توانسته تغییراتی در روند مخارج برنامه های آموزش، بهداشت، 
و دفاع ملّی ایجاد نماید؟ و آیا تغییرات در نظام بودجه ریزی کشورهای مورد مطالعه دائمی یا موقتی 
است تا بتواند راهگشایی برای برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی باشد. بدین منظور از داده های 
13 کشور منتخب آسیایی استفاده شد که در بازه زمانی 2018-2000 به اجرا و پیاده سازی قانون 

اصالحات بودجه ریزی عملیاتی پرداخته اند.

تشریحومقایسهبودجهریزیسنتیوعملياتی

از آن جایی که غیرعملیاتی و شفاف نبودن نظام بودجه ریزي هر کشور هزینه زیادي را به اقتصاد آن 
کشور تحمیل می کند، بنابراین آشنایی با نظام بودجه ریزی می تواند به درک صحیح سیر تطور مسئولیت 
پاسخگویی عمومی و تحقق و ارتقای این مسئولیت کمک شایانی نماید. از این رو، دو نظام بودجه ریزی 

سنتی و عملیاتی برای شناخت ماموریت و اهدافی که هر یک به دنبال دارد، تشریح می شود. 

1. www.heritage.org
2. www.fraserinstitute.org

پاکستان،  مالزی،  الئوس،  جنوبی،  کره  ژاپن،  هنگ کنگ،  ایران،  مطالعه:  مورد  آسیایی  منتخب  کشورهای   .3
فیلیپین، چین، سریالنکا، تایوان، تایلند، و ویتنام.
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بودجه ریزی متداول )سنتی( بودجه ای است که اعتبارات هر سازمان دولتی به تفکیک فصول و 
مواد و هزینه مشخص می شود، یعنی در این روش نوع و ماهیت هزینه معلوم، اما مشخص نیست که 
هر هزینه برای نیل به کدام هدف یا اجرای کدام برنامه و فعالیت خاص انجام شده است. مهم ترین 
هدف در این برنامه ریزی صرفه جویی در منابع است و اهداف صرفاً بر ابزار مالی، دریافت و پرداخت هاي 
بخش دولتی استوارند. در این نظام بودجه ریزی، به جای تمرکز بر نتایج و خروجی های حاصل از برنامه 
بر تخصیص منابع و کنترل ورودی ها متمرکز است و عملکرد واحدهای مصرف کننده  به طور عمده 
بودجه و نتایج عملی حاصل از تخصیص بودجه مد نظر قرار نمی گیرد )Jones et al., 2013(. در این 
نظام بودجه ریزی، حفظ و کنترل مخارج دولت در چارچوب اعتبارات مصوب است تا هیچ هزینه اي 
از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر هزینه در محل و مواد خود به مصرف برسد. اما معایبی از قبیل 
بر  تمرکز  نبود  و  اصلی  اهدف  از  منابع خارج  هزینه کرد  اجرایی،  فعالیت دستگاه هاي  نبود شفافیت 
فعالیت هاي اصلی سازمان، نبود نظارت موثر بین بودجه و نتایج عملکرد، محدودیت اختیارات مدیران 
با شرایط حاکم  نبود تصمیم گیری متناسب  پاسخگویی مدیران،  اعتبارات، محدودیت  در هزینه کرد 
بر جامعه در بخش نظارت، دیکته کردن برنامه و فصول هزینه به سازمان ها، چانه زنی بر سر ازدیاد 
قدرت  و  نفوذ  که  به سازمان هایی  بیش تر  بودجۀ  و تخصیص  فعالیت،  و  ازدیاد عملکرد  نه  اعتبارات 
 Alipour et al.,( بیش تري دارند، به بی عدالتی و عدم رعایت منطق در توزیع اعتبارات منجر شده است
2013(. بنابراین، در دوران معاصر بودجه ریزی عملیاتی یک اصالح سازمانی برای دگرگونی سیستم 

مخارج عمومی از یک فرایند داده و ستانده محور به فرایند ستانده و پیامدمحور طراحی شده است. از 
منظر صندوق بین المللی پول، بودجه ریزی عملیاتی مجموعه روش ها و سازوکارهایی است که ارتباط 
بین اعتبارات تخصیصی به دستگاه هاي اجرایی با پیامدها را از طریق بکارگیري اطالعات عملکردي 
در تخصیص منابع مشخص می کند. در واقع، در تنظیم این نوع بودجه، به جاي توجه به وسایل اجرای 
فعالیت ها، کاالها، و خدماتی که دولت خریداري می کند، خوِد فعالیت و مخارج کارهایی که باید انجام 
 Robinson & Brumby,( شود مورد توجه است و خروجی ها بر مبناي قیمت تمام شده تعریف می شوند
2005(. در حقیقت، بودجه عملیاتی نوعی سیستم بودجه ریزی است که بر رابطه بودجۀ هزینه شده و 

نتایج مورد انتظار تاکید دارد، یعنی بودجه  عملیاتی محصول برنامه ریزی سیاستی و راهبردی است که 
تصمیمات مربوط به اهداف خاص سیاستی و تخصیص بهینه منابع بر پایه نتایج گرفته می شود. در 
این فرایند، منابع پولی آشکار یا ضمنی تخصیص یافته به دولت حاصل نتایج عملکردی دولت است و 
دولت با توافق و قراردادها ضمن تهیه برنامه راهبردی هر سازمان، زمینۀ دستیابی به نتایج و عمکرد 
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بهتر را برای مدیران برنامه، قانونگذاران، و مجریان فراهم می کند. مهم ترین ویژگی این نوع بودجه، 
تلفیق اهداف نظام مدیریت بودجه با نظارت بر منابع و حفظ نتایج برنامه و پاسخگویی مناسب است. 
در این بودجه ریزی، عملکرد خوب تشویق و عملکرد نامطلوب تنبیه می شود. ضمناً تصمیم در مورد 
تخصیص یا عدم تخصیص اعتبارات تا حد زیادی بر اساس کارایی و اثربخشی خدمات انجام می شود، 
بدین معنا که میزان مشخصی از اعتبارات هزینه شده در هر برنامه باید مجموعه معینی از اهداف را 
محقق سازد )Andrews & Hill, 2003(. از طرفی استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی مستلزم پذیرش 
تغییرات اساسی در نظام بودجه و قوانین و مقررات مالی است. اجرای این راهبرد تحول نه به یکباره، 
بلکه به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت می گیرد. در واقع، نظام بودجه ریزی عملیاتی حول 
دو محور »ارتباط شاخص عملکرد و ارزیابی« و »ارتباط بودجه و نتایج« می چرخد که در این چارچوب 
بخش های مختلف سازمان بر اساس شاخص های عملکرد پاسخگو هستند و مدیران در تعیین شیوه 

.)Babajani & Osta, 2015( نیل به نتایج از اختیار عمل بیش تری برخوردارند

مبانینظریپژوهش

در دنیای رو به رشد امروزی نقش و اندازه دولت یکی از بحث های مهم و جدال برانگیز در اقتصاد 
ایفا می کند. در یک  اقتصادی  بخش عمومی است که نقش اساسی در تجزیه وتحلیل سیاستگذاری 
دیدگاه کلی، اندازه دولت که بیانگر درجه مداخله دولت در اقتصاد است، به حجم عملیاتی انجام شده 
توسط سازمان های وابسته اعم از سازمان های منطقه ای، ایالتی، شهرداری ها، و سازمان تامین اجتماعی 
امر از طریق  با وظایف آن باشد که این  باید متناسب  بنابراین، برنامه ها و اهداف دولت  اشاره دارد. 
بودجه دولت انجام می شود. در واقع، بودجه دولت سندی است که برای یک سال مالی تهیه می شود و 
حاوی پیش بینی درآمدها، سایر منابع تامین اعتبار، و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که به 
دستیابی به سیاست ها و هدف های قانونی منجر می شود. به عبارتی دیگر، بودجه نشان دهندۀ تناسب 
برنامه ها و اهداف با وظایف دولت است و می تواند اندازه مطلوب و نگرش دولت به مسائل اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی را نشان دهد )سیف اللهی، 1397(. در این خصوص، بودجه ریزی عملیاتی 
تحول برجسته ای در نظام بودجه ریزی دولت به شمار می آید که توانسته نقش موثری در رشد و توسعه 
کشورها ایفا نماید. از طرفی اندریوز و هیل )2003(، بیان می کنند که بودجه عملیاتی قانونی را بکار 
می گیرد که بر اساس آن تصمیمات بودجه ای باید مبتنی بر عملکرد گذشته باشد. هرچند این شیوه 
بودجه ریزی می تواند به مزیت هایی از قبیل افزایش کارایی، پاسخگویی، سهولت نظارت، و شفافیت 
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 Andrews( اطالعات توسط دولت منجر شود، اما اثرات انتظاری آن بر مخارج دولت مشخص نیست
بودجه ریزی  بین  رابطه  با وجود آن که سیاستگذاران و نظریه پردازان  راستا،  این  Hill, 2003 &(. در 

عملیاتی و مخارج دولت را پذیرفته اند، اما در مورد این ارتباط اتفاق نظری وجود ندارد و سه دیدگاه 
متفاوت می توان ارائه نمود، به گونه ای که در دیدگاه اول اعتقاد بر این است که بودجه ریزی عملیاتی 
به افزایش پاسخگویی، سهولت نظارت، و کاهش در هزینه های دولت منجر می شود. در دیدگاه دوم، 
این دیدگاه،  افزایش مخارج دولت منجر می شود. در حقیقت، در  به  بودجه ریزی عملیاتی  معتقدند 
بر  برنامه های عمومی دولت  رأی دهندگان می دهد که  به  را  اعتماد  این  بودجه ریزی عملیاتی  قانون 
اساس نتایج ملموس ارائه می شود که این امر طرفداران برنامه های دولت را افزایش می دهد و چتری 
حمایتی را برای عملکرد مالی دولت فراهم می کند. در این دیدگاه، مسائل سیاسی و اقتصادی از قبیل 
شیوه حکمرانی، تولید ناخالص ملّی، درآمد سرانه، نرخ بیکاری، جمعیت شهری، و جمعیت فعال نیز بر 
مخارج دولت موثرند. طرفداران دیدگاه سوم، بر این عقیده اند که بودجه ریزی عملیاتی بر عملکرد مالی 
دولت اثر چندانی ندارد )Crain & O’Roark, 2004(. شایان اشاره است که در بیش تر مطالعات تجربی، 
دیدگاه دوم به عنوان دیدگاه غالب شناخته شده و سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی دالیل اصلی 
افزایش اندازه دولت را به نقش دولت در فراهم کردن امکانات الزم برای رشد و توسعه و افزایش در 

.)Crain & O’Roark, 2004( درآمدهای سرانه یا مسائل سیاسی نسبت داده اند
البته نقطه شروع حوزه مطالعاتی نقش دولت و اندازه مخارج عمومی به اواخر قرن نوزدهم نسبت 
داده می شود و مفسران با ارائه نظریه های مفهومی مختلف از قبیل »قانون واگنر و فرضیه ماسگریو«1، 
ـ  اداری  »بوروکراسی  سیاسی«3،  فرایند  و  عمومی  »مخارج  رایزمن«2،  و  پیکاک  جانشین  »فرضیه 
اقتصادی«4، و »رویکرد ادغام شده مدلسازی رشد مخارج عمومی«5 به تفسیر رابطه مخارج عمومی 
دولت و درآمد ملّی می پردازند. برای مثال واگنر )1883؛ 1892(، از پیشگامان این نظریه، با ارائه دو 
الگوی بازسازی جامعه و کشش درآمدی تقاضا به تفسیر نظریه خود می پردازد. در حقیقت، واگنر به 
استناد الگوی بازسازی جامعه معتقد است، مادامی که اقتصادهای نوظهور از جوامع کشاورزی به سمت 
صنعتی شدن پیش می روند، ماهیت روابط بین بازارها گسترده تر و واحدها و موسسه های موجود در 
این بازارها نیز پیچیده تر می شود. عالوه بر این، شهرنشینی و تراکم زیاد جمعیت موجب بروز پیامدهای 
1. Wagner’s Law & Musgrave’s Hypothesis
2. Peacock & Wiseman’s Displacement Hypothesis
3. Public Expenditure & Political Process
4. The Economics of Bureaucracy
5. Modelling Public Expenditure Growth: An Integration Approach
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خارجی می شود که مداخله یا قانونگذاری بخش عمومی ضرورت می یابد. بدیهی است با مدرنیزه شدن 
از پیش  تامین شده دولتی بیش  به مقدار و تنوع کاالهای عمومی  نیاز  اقتصاد و توسعه شهرنشینی 
بخش های خدمات  واگنر ظهور  نشان می دهد.  را  دولت  مخارج  افزایش  امر  این  و  احساس می شود 
بانکی دولتی، خدمات قانونی، خدمات بهداشتی، رشد هزینه های عمومی آموزش، مدیریت برنامه های 
توسعه شهری، و تهیه زیرساخت های توسعه ای را عامل افزایش مخارج دولت می داند. همچنین، وی با 
توجه به الگوی کشش درآمدی تقاضا بیان می کند که چون کاالهای عمومی از قبیل آموزش، توسعه 
زیرساخت ها، خدمات بهداشتی، و مراقبت های دارویی کشش درآمدی باالیی دارند، بنابراین با رشد 
درآمد ملّی واقعی برای اجرایی شدن این دست از خدمات، مخارج عمومی با سرعت بیش تری افزایش 
می یابد. به عبارت دیگر، با افزایش درآمد ملّی، جامعه تمایل دارد منابع بیش تری را برای تهیه کاال و 
خدمات عمومی نسبت به کاالی خصوصی صرف نماید. عالوه بر این، برای حذف تمایالت انحصاری 
و افزایش کارایی اقتصادی بخش هایی که مستلزم سرمایه گذاری باالست، حضور پررنگ دولت الزامی 
که  است  اشاره  شایان  داشت.  خواهد  پی  در  را  دولت  مخارج  افزایش  عوامل  این  مجموع  که  است 
این الگو بر اساس دو فرض لوکس بودن کاالهای عمومی و این که توسعه اقتصادی به شکست بازار 
منجر می شود، استوار است )Kesavarajah, 2012; Dollery & Singh, 1998(. در این راستا، ماسگریو1 
این  بر  آن ها  می کنند.  مطرح  را  عمومی  مخارج  رشد  توسعه ای  الگوی   ،)1959( رستو2  و   ،)1969(
عقیده اند که دولت در مرحله اولیه، میانی، و پایانی توسعه متحمل هزینه هایی می شود که در مراحل 
مختلف توسعه متفاوت از یکدیگرند. در واقع، در این الگو در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، نرخ رشد 
هزینه های عمومی بسیار زیاد خواهد بود، زیرا در این مرحله، بخش عمومی به تدارک امکانات اساسی 
و زیرساختی )باالسری اجتماعی( از قبیل جاده، حمل ونقل، اعمال نظم و قانون، بهداشت و آموزش، 
و دیگر سرمایه گذاری های مربوط به نیروی انسانی می پردازد و بیش تر این پروژه ها مستلزم سرمایۀ 
باالست. بنابراین، هزینه دولت پیوسته افزایش می یابد. در مراحل میانی نیز هرچند دولت به عرضه 
کاالهای سرمایه ای می پردازد، اما سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز به همراه آن افزایش می یابد، در 
حالی که در مرحله سوم و رسیدن به بلوغ اقتصادی هرچند سرمایه گذاری زیربنایی کاهش می یابد، اما 
همچنان سرمایه گذاری اجتماعی و خدمات رفاهی جایگزین آن می شود. البته در همه مراحل توسعه 
نارسایی های بازار وجود دارد که می تواند حرکت به مرحله بلوغ اقتصادی را ُکند کند و نیاز به مشارکت 

1. Musgrave 
2. Rostow
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و دخالت دولت را در مواجه شدن با این نارسایی ها بیش تر نماید. باالخره، در مرحله پایانی مصرف 
و تولید انبوه، دولت برای توسعه جامعه تساوی گرا زمان بیش تری صرف می کند و هزینه های بخش 
عمومی به علت انجام برنامه های توزیع رفاهی )نگهداری سطح درآمد، هزینه های انتقالی، و برنامه های 

توزیع مجدد درآمد( نسبت به دیگر اقالم هزینه به طور معناداری رشد می کند. 
همچنین پیکاک و وایزمن1 )1961؛ 1979(، دیدگاه خود را بر اساس فرضیه جانشین و نظریه 
سیاسی هزینه عمومی بیان می کنند. به اعتقاد آن ها، با افزایش اندازه دولت و پیامدهای سوء آن، به 
افزایش  پاسخگویی مسئوالن، تشکیل گروه های ذی نفع و مسائل سیاسی، مخارج دولت  دلیل عدم 
از  می یابد که به رشد بخش عمومی منجر می شود، زیرا گروه های ذی نفع مجموعۀ سازمان یافته ای 
رأی دهندگان فردی هستند که سیاست ویژه ای را ترجیح می دهند و می توانند خواست خود را به 
به خاطر  این دیدگاه دولت  به عبارتی دیگر، در  بار مالی دولت می افزایند.  بر  بقبوالنند. پس  دولت 
جلب نظر رأی دهندگان، مجبور به کاهش مالیات ها و افزایش مخارج در زمینه تولید کاالهای عمومی 
می شود که این امر تشدید رشد اندازه و مخارج دولت را در پی دارد. عالوه بر این، آن ها معتقدند که 
شرایط نامطلوب اجتماعی مانند جنگ، قحطی، سیل و زلزله می تواند روند منظم افزایش هزینه های 
بود  خواهند  خود  هزینه های  افزایش  به  ناگزیر  دولت ها  نیز  مواردی  چنین  در  بزند.  به هم  را  دولت 
)Aladejare, 2013(. در ادامه، اقتصاددانان با تعمیم فرم های تبعی قانون واگنر به بررسی ارتباط مخارج 

عمومی و درآمد ملّی پرداختند. برای مثال پیکاک و وایزمن )1961(، برای محاسبه کشش مخارج 
نسبت به درآمد از معادله لگاریتمی به شرح رابطه )1( استفاده نمودند.

5 
 

انحصاری و افزایش  حذف تمایالت برای ،این عالوه بر .خصوصی صرف نمایدکاالی  نسبت بهبرای تهیه کاال و خدمات عمومی 
این عوامل افزایش مجموع که  استحضور پررنگ دولت الزامی  ،ستگذاری باال هایی که مستلزم سرمایهکارایی اقتصادی بخش

که لوکس بودن کاالهای عمومی و ایناساس دو فرض این الگو بر  که است اشارهشایان . را در پی خواهد داشتمخارج دولت 
، این راستا در .(Kesavarajah, 2012; Dollery & Singh, 1998) استوار است ،شود میمنجر بازار توسعه اقتصادی به شکست 

در دولت اند که  ها بر این عقیدهآن کنند.میج عمومی را مطرح ای رشد مخار الگوی توسعه، (3151) 0رستوو ، (3111) 3ماسگریو
که در مراحل مختلف توسعه متفاوت از یکدیگرند. در واقع، در  شودمیهایی  هزینه و پایانی توسعه متحمل ،مرحله اولیه، میانی

زیرا در این مرحله، بخش عمومی به  ،دهای عمومی بسیار زیاد خواهد بویه توسعه اقتصادی، نرخ رشد هزینهاین الگو در مراحل اول
و دیگر  ،آموزش ونقل، اعمال نظم و قانون، بهداشت و حمل، جادهاجتماعی( از قبیل  باالسریاساسی و زیرساختی ) تدارک امکانات

نه دولت پیوسته هزی ،بنابراین االست.ب ها مستلزم سرمایۀ تر این پروژهپردازد و بیش میهای مربوط به نیروی انسانی  گذاری سرمایه
گذاری بخش خصوصی نیز  اما سرمایه ،پردازد میای  کاالهای سرمایهبه عرضه چند دولت هرنیز در مراحل میانی  یابد. افزایش می

گذاری زیربنایی کاهش  سرمایهو رسیدن به بلوغ اقتصادی هرچند در مرحله سوم  که در حالی ،یابد به همراه آن افزایش می
های بازار  همه مراحل توسعه نارساییالبته در  شود. گذاری اجتماعی و خدمات رفاهی جایگزین آن می ن سرمایهاما همچنا ،یابد می

ه شدن با این را در مواجو نیاز به مشارکت و دخالت دولت  کندرا کُند  غ اقتصادیبلومرحله تواند حرکت به  وجود دارد که می
تری صرف گرا زمان بیشدولت برای توسعه جامعه تساوی ،مصرف و تولید انبوهپایانی در مرحله  ،الخرها. بنمایدتر ها بیش نارسایی

های  و برنامه ،های انتقالی های توزیع رفاهی )نگهداری سطح درآمد، هزینه های بخش عمومی به علت انجام برنامه و هزینه کندمی
 کند.  میطور معناداری رشد مد( نسبت به دیگر اقالم هزینه بهتوزیع مجدد درآ

اساس فرضیه جانشین و نظریه سیاسی هزینه عمومی بیان  خود را بر دیدگاه ،(3111 ؛3113) 1پیکاک و وایزمن همچنین
نفع ذی هایتشکیل گروه ،مسئوالنیی خگوعدم پاس دلیله ب ،با افزایش اندازه دولت و پیامدهای سوء آن ،هابه اعتقاد آن .کنند می

نفع مجموعۀ های ذی زیرا گروهشود، میمنجر رشد بخش عمومی  به که یابدمی افزایشمخارج دولت  ،ل سیاسیو مسائ
توانند خواست خود را به دولت  می و دهند ای را ترجیح می که سیاست ویژههستند دهندگان فردی  ای از رأی یافتهسازمان
مجبور به  ،دهندگان جلب نظر رأی به خاطر دولتدر این دیدگاه به عبارتی دیگر، فزایند. ا میبر بار مالی دولت  پس .دبقبوالنن

در پی که این امر تشدید رشد اندازه و مخارج دولت را  شودمیها و افزایش مخارج در زمینه تولید کاالهای عمومی  کاهش مالیات
روند منظم افزایش تواند  جنگ، قحطی، سیل و زلزله می مانند که شرایط نامطلوب اجتماعی دها معتقدنآن ،این عالوه بر دارد.

(. Aladejare, 2013های خود خواهند بود ) ها ناگزیر به افزایش هزینه بزند. در چنین مواردی نیز دولتهم  بههای دولت را  هزینه
مثال برای  پرداختند.ی ارتباط مخارج عمومی و درآمد ملّ بررسیبه های تبعی قانون واگنر  میم فرمبا تعاقتصاددانان در ادامه، 

 استفاده نمودند.  (3رابطه )محاسبه کشش مخارج نسبت به درآمد از معادله لگاریتمی به شرح  برای، (3113) پیکاک و وایزمن
(3)    (    )          (     )      
رابطه  با تعمیم، (3111) 4گوپتا. رشد مخارج واقعی دولت به رشد تولید ناخالص داخلی واقعی وابسته است ،(3اساس رابطه ) بر 
رشد مخارج سرانه واقعی دولت به رشد تولید  که ،تاکید نمود واعتبار قانون واگنر را با افزایش جمعیت بررسی توان می( 3)

 .وابسته است (0رابطه )ناخالص داخلی سرانه به صورت 
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مدل  ،وابسته به رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه استمخارج دولت  کهبا تاکید بر این ،(3111) 5گوفمنهمچنین 
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واقعی سرانه است، مدل تعمیم یافته دیگری را به صورت رابطه )3( فرمول بندی می کند.
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رشد مخارج سرانه واقعی دولت به رشد تولید  که ،تاکید نمود واعتبار قانون واگنر را با افزایش جمعیت بررسی توان می( 3)

 .وابسته است (0رابطه )ناخالص داخلی سرانه به صورت 

(0)    (    
  

)          (
     

  
)      

مدل  ،وابسته به رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه استمخارج دولت  کهبا تاکید بر این ،(3111) 5گوفمنهمچنین 
  کند. میبندی  فرمول (1رابطه )صورت  یافته دیگری را بهتعمیم

(1)    (    )           (
     

  
)      

                                                           
1. Musgrave  
2. Rostow 
3. Peacock & Wiseman 
4. Gupta 
5. Goffman 

                    )3(

به جای  با در نظرگرفتن مخارج مصرفی دولت  را  الگوی مشابهی  پریور1 )1972(  این،  بر  عالوه 
مخارج کل دولت به عنوان متغیر وابسته در نظر می گیرد.

6 
 

عنوان متغیر  جای مخارج کل دولت بهدولت به گرفتن مخارج مصرفیرا با در نظر مشابهی الگوی (3110) 3رپریواین، عالوه بر 
 .گیردمیوابسته در نظر 

(4)    (    )           (    )      
رشد در سهم مخارج  ،(3111ماسگریو )طرفی گرفته نشده است. از نظر اثرات افزایش در جمعیت در ،(4در حقیقت در رابطه )

 داند.  به تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی وابسته می (5)صورت رابطه  اسمی را بهاسمی دولت به تولید ناخالص داخلی 
(5)    (     

     
)          (

     
  

)      

جای تولید ناخالص از تولید ناخالص داخلی واقعی به کند و واگنر را در شرایط نسبی بیان می قانون ،(3112) 0مانهمچنین 
 . نمایدمیاستفاده  (1رابطه )به فرم تبعی عنوان متغیر وابسته  داخلی سرانه به

(1)    (     
     

)          (     )      
شود که نسبت مخارج اسمی دولت به تولید ناخالص داخلی اسمی به تولید  مالحظه می ،(1یافته رابطه )اساس مدل تعمیم بر

دلیل رشد مخارج که شود  با مرور اجمالی بر ادبیات نظری مشاهده می (.Jobarteh, 2017است )ناخالص داخلی واقعی وابسته 
 آورده شده است. (3جدول )ختصار در ابه  هابرخی از آن است کهعوامل متعددی دیگری  ،یعمومی دولت عالوه بر درآمد ملّ

 
 های مختلف در مورد عوامل موثر بر رشد مخارج دولت : دیدگاه1جدول 

تکنیک  / مکانیبازه زمانی پژوهشگر)ان(
 ها یافته متغیر مستقل تغیر وابستهم برآورد

Hook (1962) 
  ئدسو

(3151-3131) 
آمار 

 توصیفی
مخارج کل و مخارج 

 غیرنظامی

، مخارج اجرایی، آموزش و پرورش
بهداشت، امنیت اجتماعی، مذهب، 
 سایر خدمات اقتصادی و اجتماعی

قانون واگنر نسخه  1اعتبار 
رشد دولت  اما ،شود تایید می

 .ارتباطی به قانون واگنر ندارد

Gupta (1967) 
  کشور آفریقایی 05

(3115) OLS 

مخارج اجرایی و 
مخارج مصرفی 

 نظامی دولت
GNP اقعی سرانهو 

کشش مخارج نسبت به 
درآمد باالست و پشتیبان 

قانون واگنر وجود  برای قوی
 .دارد

Buchanan 
(1977) 

  آمریکا
(3112-3120) OLS مخارج دولت 

جمعیت، شهرنشینی، ساختار 
تقاضای کاالی عمومی و اقتصادی، 

، تامین خدمات، عوامل سیاسی
 ریزی، بوروکراسی ، بودجهامنیت

 .شودقانون واگنر تایید می

Wagner & 
Weber (1977) 

 کشور 14
 هانج

OLS 
(Log-

Linear) 
 مخارج دولت

واقعی   GNPاساس مخارج واقعی بر
ی واقعی سرانه، سرانه و درآمد ملّ

 GNPاساس  مصرف واقعی دولت بر
 واقعی سرانه

قانون واگنر تنها در برخی 
 .شودموارد تایید می

Chrystal & Alt 
(1979) 

  انگلستان
(3111-3122) TSLS 

مخارج دولت در کاال 
 .شودقانون واگنر تایید نمی به هزینه عوامل GDP و خدمات

Lowery & 
Berry (1983) 

  آمریکا
(3111-3141) OLS 

نسبت مخارج دولت 
 به ستاده کل

صنعتی شدن، رشد جمعیت، 
 شهرنشینی

برخی از شواهد قانون واگنر 
 .شود تایید می

Lybeck (1986) 
 OECDکشور  30
(3110-3112) 

OLS 
TSLS 

سهم مخارج دولت 
با پرداخت  GDPبه 

و بدون پرداخت 
انتقالی، سهم درآمد 

 GDPمالیاتی به 

کارخانه، سهم جمعیت  سهم شاغالن
کل به مناطق شهری، جنگ، نسبت 

، نسبت GDPصادرات و واردات به 
نرخ تورم و درآمد متوسط به میانگین، 

ها، مالیات تمالیات، کسری بودجه ملّ
رخ بیکاری، سهم مالیات مستقیم، ن

در برخی از موارد شواهدی از 
 .شود قانون واگنر تایید می

                                                           
1. Pryor 
2. Mann 

      )4(
در حقیقت در رابطه )4(، اثرات افزایش در جمعیت در نظرگرفته نشده است. از طرفی ماسگریو 
)1969(، رشد در سهم مخارج اسمی دولت به تولید ناخالص داخلی اسمی را به صورت رابطه )5( به 

تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی وابسته می داند. 
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عنوان متغیر  جای مخارج کل دولت بهدولت به گرفتن مخارج مصرفیرا با در نظر مشابهی الگوی (3110) 3رپریواین، عالوه بر 
 .گیردمیوابسته در نظر 

(4)    (    )           (    )      
رشد در سهم مخارج  ،(3111ماسگریو )طرفی گرفته نشده است. از نظر اثرات افزایش در جمعیت در ،(4در حقیقت در رابطه )

 داند.  به تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی وابسته می (5)صورت رابطه  اسمی را بهاسمی دولت به تولید ناخالص داخلی 
(5)    (     

     
)          (

     
  

)      

جای تولید ناخالص از تولید ناخالص داخلی واقعی به کند و واگنر را در شرایط نسبی بیان می قانون ،(3112) 0مانهمچنین 
 . نمایدمیاستفاده  (1رابطه )به فرم تبعی عنوان متغیر وابسته  داخلی سرانه به

(1)    (     
     

)          (     )      
شود که نسبت مخارج اسمی دولت به تولید ناخالص داخلی اسمی به تولید  مالحظه می ،(1یافته رابطه )اساس مدل تعمیم بر

دلیل رشد مخارج که شود  با مرور اجمالی بر ادبیات نظری مشاهده می (.Jobarteh, 2017است )ناخالص داخلی واقعی وابسته 
 آورده شده است. (3جدول )ختصار در ابه  هابرخی از آن است کهعوامل متعددی دیگری  ،یعمومی دولت عالوه بر درآمد ملّ

 
 های مختلف در مورد عوامل موثر بر رشد مخارج دولت : دیدگاه1جدول 

تکنیک  / مکانیبازه زمانی پژوهشگر)ان(
 ها یافته متغیر مستقل تغیر وابستهم برآورد

Hook (1962) 
  ئدسو

(3151-3131) 
آمار 

 توصیفی
مخارج کل و مخارج 

 غیرنظامی

، مخارج اجرایی، آموزش و پرورش
بهداشت، امنیت اجتماعی، مذهب، 
 سایر خدمات اقتصادی و اجتماعی

قانون واگنر نسخه  1اعتبار 
رشد دولت  اما ،شود تایید می

 .ارتباطی به قانون واگنر ندارد

Gupta (1967) 
  کشور آفریقایی 05

(3115) OLS 

مخارج اجرایی و 
مخارج مصرفی 

 نظامی دولت
GNP اقعی سرانهو 

کشش مخارج نسبت به 
درآمد باالست و پشتیبان 

قانون واگنر وجود  برای قوی
 .دارد

Buchanan 
(1977) 

  آمریکا
(3112-3120) OLS مخارج دولت 

جمعیت، شهرنشینی، ساختار 
تقاضای کاالی عمومی و اقتصادی، 

، تامین خدمات، عوامل سیاسی
 ریزی، بوروکراسی ، بودجهامنیت

 .شودقانون واگنر تایید می

Wagner & 
Weber (1977) 

 کشور 14
 هانج

OLS 
(Log-

Linear) 
 مخارج دولت

واقعی   GNPاساس مخارج واقعی بر
ی واقعی سرانه، سرانه و درآمد ملّ

 GNPاساس  مصرف واقعی دولت بر
 واقعی سرانه

قانون واگنر تنها در برخی 
 .شودموارد تایید می

Chrystal & Alt 
(1979) 

  انگلستان
(3111-3122) TSLS 

مخارج دولت در کاال 
 .شودقانون واگنر تایید نمی به هزینه عوامل GDP و خدمات

Lowery & 
Berry (1983) 

  آمریکا
(3111-3141) OLS 

نسبت مخارج دولت 
 به ستاده کل

صنعتی شدن، رشد جمعیت، 
 شهرنشینی

برخی از شواهد قانون واگنر 
 .شود تایید می

Lybeck (1986) 
 OECDکشور  30
(3110-3112) 

OLS 
TSLS 

سهم مخارج دولت 
با پرداخت  GDPبه 

و بدون پرداخت 
انتقالی، سهم درآمد 

 GDPمالیاتی به 

کارخانه، سهم جمعیت  سهم شاغالن
کل به مناطق شهری، جنگ، نسبت 

، نسبت GDPصادرات و واردات به 
نرخ تورم و درآمد متوسط به میانگین، 

ها، مالیات تمالیات، کسری بودجه ملّ
رخ بیکاری، سهم مالیات مستقیم، ن

در برخی از موارد شواهدی از 
 .شود قانون واگنر تایید می

                                                           
1. Pryor 
2. Mann 

                       )5(

همچنین مان2 )1980(، قانون واگنر را در شرایط نسبی بیان می کند و از تولید ناخالص داخلی 
استفاده  رابطه )6(  تبعی  فرم  به  وابسته  به عنوان متغیر  ناخالص داخلی سرانه  تولید  به جای  واقعی 

می نماید. 
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عنوان متغیر  جای مخارج کل دولت بهدولت به گرفتن مخارج مصرفیرا با در نظر مشابهی الگوی (3110) 3رپریواین، عالوه بر 
 .گیردمیوابسته در نظر 

(4)    (    )           (    )      
رشد در سهم مخارج  ،(3111ماسگریو )طرفی گرفته نشده است. از نظر اثرات افزایش در جمعیت در ،(4در حقیقت در رابطه )

 داند.  به تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی وابسته می (5)صورت رابطه  اسمی را بهاسمی دولت به تولید ناخالص داخلی 
(5)    (     

     
)          (

     
  

)      

جای تولید ناخالص از تولید ناخالص داخلی واقعی به کند و واگنر را در شرایط نسبی بیان می قانون ،(3112) 0مانهمچنین 
 . نمایدمیاستفاده  (1رابطه )به فرم تبعی عنوان متغیر وابسته  داخلی سرانه به

(1)    (     
     

)          (     )      
شود که نسبت مخارج اسمی دولت به تولید ناخالص داخلی اسمی به تولید  مالحظه می ،(1یافته رابطه )اساس مدل تعمیم بر

دلیل رشد مخارج که شود  با مرور اجمالی بر ادبیات نظری مشاهده می (.Jobarteh, 2017است )ناخالص داخلی واقعی وابسته 
 آورده شده است. (3جدول )ختصار در ابه  هابرخی از آن است کهعوامل متعددی دیگری  ،یعمومی دولت عالوه بر درآمد ملّ

 
 های مختلف در مورد عوامل موثر بر رشد مخارج دولت : دیدگاه1جدول 

تکنیک  / مکانیبازه زمانی پژوهشگر)ان(
 ها یافته متغیر مستقل تغیر وابستهم برآورد

Hook (1962) 
  ئدسو

(3151-3131) 
آمار 

 توصیفی
مخارج کل و مخارج 

 غیرنظامی

، مخارج اجرایی، آموزش و پرورش
بهداشت، امنیت اجتماعی، مذهب، 
 سایر خدمات اقتصادی و اجتماعی

قانون واگنر نسخه  1اعتبار 
رشد دولت  اما ،شود تایید می

 .ارتباطی به قانون واگنر ندارد

Gupta (1967) 
  کشور آفریقایی 05

(3115) OLS 

مخارج اجرایی و 
مخارج مصرفی 

 نظامی دولت
GNP اقعی سرانهو 

کشش مخارج نسبت به 
درآمد باالست و پشتیبان 

قانون واگنر وجود  برای قوی
 .دارد

Buchanan 
(1977) 

  آمریکا
(3112-3120) OLS مخارج دولت 

جمعیت، شهرنشینی، ساختار 
تقاضای کاالی عمومی و اقتصادی، 

، تامین خدمات، عوامل سیاسی
 ریزی، بوروکراسی ، بودجهامنیت

 .شودقانون واگنر تایید می

Wagner & 
Weber (1977) 

 کشور 14
 هانج

OLS 
(Log-

Linear) 
 مخارج دولت

واقعی   GNPاساس مخارج واقعی بر
ی واقعی سرانه، سرانه و درآمد ملّ

 GNPاساس  مصرف واقعی دولت بر
 واقعی سرانه

قانون واگنر تنها در برخی 
 .شودموارد تایید می

Chrystal & Alt 
(1979) 

  انگلستان
(3111-3122) TSLS 

مخارج دولت در کاال 
 .شودقانون واگنر تایید نمی به هزینه عوامل GDP و خدمات

Lowery & 
Berry (1983) 

  آمریکا
(3111-3141) OLS 

نسبت مخارج دولت 
 به ستاده کل

صنعتی شدن، رشد جمعیت، 
 شهرنشینی

برخی از شواهد قانون واگنر 
 .شود تایید می

Lybeck (1986) 
 OECDکشور  30
(3110-3112) 

OLS 
TSLS 

سهم مخارج دولت 
با پرداخت  GDPبه 

و بدون پرداخت 
انتقالی، سهم درآمد 

 GDPمالیاتی به 

کارخانه، سهم جمعیت  سهم شاغالن
کل به مناطق شهری، جنگ، نسبت 

، نسبت GDPصادرات و واردات به 
نرخ تورم و درآمد متوسط به میانگین، 

ها، مالیات تمالیات، کسری بودجه ملّ
رخ بیکاری، سهم مالیات مستقیم، ن

در برخی از موارد شواهدی از 
 .شود قانون واگنر تایید می

                                                           
1. Pryor 
2. Mann 

                      )6(

بر اساس مدل تعمیم یافته رابطه )6(، مالحظه می شود که نسبت مخارج اسمی دولت به تولید 
ناخالص داخلی اسمی به تولید ناخالص داخلی واقعی وابسته است )Jobarteh, 2017(. با مرور اجمالی 
ادبیات نظری مشاهده می شود که دلیل رشد مخارج عمومی دولت عالوه بر درآمد ملّی، عوامل  بر 

متعددی دیگری است که برخی از آن ها به اختصار در جدول )1( آورده شده است.

1. Pryor
2. Mann
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جدول1:دیدگاههایمختلفدرموردعواملموثربررشدمخارجدولت

بازهزمانی/پژوهشگر)ان(
مکانی

تکنيک
یافتههامتغيرمستقلمتغيروابستهبرآورد

Hook )1962( سوئد
)1913-1958(

آمار 
توصیفی

مخارج کل و مخارج 
غیرنظامی

مخارج اجرایی، آموزش و پرورش، بهداشت، 
امنیت اجتماعی، مذهب، سایر خدمات اقتصادی 

و اجتماعی

اعتبار 3 نسخه قانون واگنر تایید 
می شود، اما رشد دولت ارتباطی به 

قانون واگنر ندارد.

Gupta 
)1967(

25 کشور 
آفریقایی 
)1965(

OLS مخارج اجرایی و مخارج
GNP واقعی سرانهمصرفی نظامی دولت

کشش مخارج نسبت به درآمد 
باالست و پشتیبان قوی برای 

قانون واگنر وجود دارد.

Buchanan 
)1977(

آمریکا 
)1902-1970(

OLSمخارج دولت
جمعیت، شهرنشینی، ساختار اقتصادی، تقاضای 
کاالی عمومی و خدمات، عوامل سیاسی، تامین 

امنیت، بودجه ریزی، بوروکراسی
قانون واگنر تایید می شود.

Wagner 
& Weber 
)1977(

34 کشور
جهان

OLS
)Log�

Linear(
مخارج دولت

مخارج واقعی بر اساس GNP واقعی سرانه و 
درآمد ملّی واقعی سرانه، مصرف واقعی دولت بر 

اساس GNP واقعی سرانه

قانون واگنر تنها در برخی موارد 
تایید می شود.

Chrystal & 
Alt )1979(

انگلستان 
)1900-1976(

TSLS مخارج دولت در کاال و
قانون واگنر تایید نمی شود.GDP به هزینه عواملخدمات

Lowery & 
Berry )1983(

آمریکا 
)1948-1979(

OLS نسبت مخارج دولت به
برخی از شواهد قانون واگنر تایید صنعتی شدن، رشد جمعیت، شهرنشینیستاده کل

می شود.
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ادامهجدول1:دیدگاههایمختلفدرموردعواملموثربررشدمخارجدولت

بازهزمانی/پژوهشگر)ان(
مکانی

تکنيک
یافتههامتغيرمستقلمتغيروابستهبرآورد

Lybeck 
)1986(

12 کشور 
OECD

)1960-1982(

OLS
TSLS

سهم مخارج دولت به 
GDP با پرداخت و بدون 
پرداخت انتقالی، سهم 
GDP درآمد مالیاتی به

سهم شاغالن کارخانه، سهم جمعیت کل به مناطق 
 ،GDP شهری، جنگ، نسبت صادرات و واردات به

نسبت درآمد متوسط به میانگین، نرخ تورم و 
مالیات، کسری بودجه ملّت ها، مالیات مستقیم، نرخ 
بیکاری، سهم مالیات ایالت غیرفدرال، نسبت قیمت 

GDP مخارج دولت به تورم زای

در برخی از موارد شواهدی از 
قانون واگنر تایید می شود.

Ram )1986( 63 ایالت
آمریکا

OLS
و علیت 
گرنجری

شاغالن نظامی و غیرنظامی، اشتغال نظامی شامل اشتغال دولت
آموزش ایالت محلی

اعتبار قانون واگنر به شدت تایید 
می شود.

Neck & 
Schneider 

)1988(

اتریش 
)1955-1985(

OLSمخارج دولت

جمعیت، نسبت قیمت کاالی عمومی به 
خصوصی، اشتغال در تولیدات صنعتی، درصدی 
از نرخ مشارکت خوداشتغالی مردان، سهم درآمد 

کشاورزی از درآمد ملّی

قانون واگنر را پشتیبانی می کند.

Yousefi & 
Abizadeh 

)1992(

30 ایالت 
آمریکا )1985-

)1951
OLSمخارج کل دولت

سطح مطلوب مخارج دولت، ستاده بالقوه ایالتی، 
نسبت شهرنشینی، مخارج خصوصی، نسبت 

وابستگی
قانون واگنر تایید می شود.

Henrekson 
)1993(

سوئد 
)1961-1990(

OLSبه قیمت عوامل و جمعیتمخارج کل نظامی دولت GDP
رشد مخارج دولت ارتباطی به 

قانون واگنر ندارد.
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ادامهجدول1:دیدگاههایمختلفدرموردعواملموثربررشدمخارجدولت

بازهزمانی/پژوهشگر)ان(
مکانی

تکنيک
یافتههامتغيرمستقلمتغيروابستهبرآورد

Hackl et al. 
)1993(

استرالیا
1960-1986

OLS نسبت مخارج دولت
GDP به

GDP واقعی، سهم شاغالن صنعتی، نرخ مشارکت مردان، 
اشتغال کشاورزی به سهم ستاده، متغیر مصنوعی جنگ 
و انتخابات، سن، نسبت صادرات و واردات به GDP، نرخ 
اشتغال و تورم، کسری حساب جاری، تشکیالت اتحادیه، 
سهم مالیات مستقیم، شاخص هرفیندال، جمعیت، نسبت 

قیمت نسبی کاالی عمومی به خصوصی

قانون واگنر را پشتیبانی 
می کند.

Hondroyiannis 
& Papapetrou 

)1995(

یونان
)1951-1992(

MLM مخارج کل دولت
واقعی

مخارج مصرفی واقعی به GDP، نسبت GDP واقعی به 
جمعیت، نسبت مخارج دولت به GDP، نسبت مخارج 

دولت به جمعیت

اعتبار قانون واگنر تایید 
نمی شود.

Ferris )2003(
20 کشور عضو 

OECD
)1970-1997(

ECM سهم مخارج دولت
به ستاده واقعی

قیمت نسبی خدمات دولتی، میانگین درآمد واقعی، 
اندازه جمعیت، نسبت درآمد متوسط به میانگین درآمد، 

مجموعه متغیرهای سیاسی

نتایج در کوتاه مدت با قانون 
واگنر ناسازگار و در بلندمدت 

سازگار است.

Crain & 
O’Roark 
)2004(

42 ایالت 
آمریکا )1997-

)1970
OLS

مخارج سرانه دولت، 
نسبت مخارج دولت 

به فروش

درآمد سرانه، نرخ بیکاری، لگاریتم جمعیت، جمعیت 
فعال، جمعیت شهری به عنوان درصد جمعیت، ایدئولوژی 
دولت، ایدئولوژی شهروندان، دموکراسی دولت، بودجه ریزی 

عملیاتی

مخارج دولت پس از انجام 
بودجه ریزی عملیاتی افزایش 

می یابد و قانون واگنر در 
برخی موارد تایید می شود.

Rajkumar 
& Swaroop 

)2008(
OLSمخارج سالمت

نرخ مرگ ومیر افراد کم تر از 5 سال، سهم مخارج سالمت 
عمومی به GDP، GDP سرانه، شاخص فساد، کیفیت 

بوروکراسی اداری، سواد مردان، نابرابری درآمد، دسترسی به 
آب سالم، مسافت

قانون واگنر در مخارج سالمت 
تایید نمی شود.
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با مرور اجمالی ادبیات نظری مشاهده می شود که بررسی رابطه مخارج دولت و رشد درآمد ملّی 
اقتصاددانان، سیاستگذاران، مقامات نظارتی، و پژوهشگران  قانون واگنر کانون توجه  اعتبارسنجی  و 
بوده و هرچند مطالعات زیادی به بررسی عوامل موثر بر رشد مخارج دولت پرداخته اند، اما در میان 
عوامل اثرگذار بر رشد مخارج دولت به مسئلۀ بودجه ریزی عملیاتی کم تر توجه شده است که در ادامه 

به اختصار به برخی از مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش اشاره می شود.
قاضی و همکاران1 )2021(، با بهره گیری از داده سری زمانی سال های 2018-1960 و سه الگوی 
تعمیم یافته مدل واگنر به بررسی رابطه مخارج دولت و تولید ناخالص داخلی واقعی در اقتصاد مصر 
می پردازند. آن ها درمی یابند که در بلندمدت رابطه بین مخارج دولت و تولید ناخالص داخلی وجود 
دارد و رابطه علیت دوجانبه بین متغیرهای مذکور تایید می شود. سدرکیان و والرا ـ کاندمیو )2019(، 
با بررسی فرضیه کینز و قانون واگنر در ارمنستان و اسپانیا طی سال های 2014-1996 می پردازند. 
نتایج گویای آن است که مخارج دولت در کوتاه مدت عامل موثری بر رشد اقتصادی است. عالوه بر 
اقتصادی  اثر مخارج دولت بر رشد  تابع واکنش آنی نشان می دهد که  نتایج تجزیه واریانس و  این، 
پس از 20 دوره کاماًل میرا می شود. نتایج همچنین نشان می دهد که صرف نظر از اندازه و ماهیت 
دارد، در حالی که  اقتصادی  با رشد  رابطه مثبتی  بهداشت  این کشورها، هزینه های عمومی  اقتصاد 
ساسونگکو  دارند.  معناداری  و  منفی  رابطه  ملّی  ناخالص  تولید  با  کشور  دو  هر  در  عمومی  حمایت 
و همکاران2 )2019(، به بررسی رابطه مخارج دولت و تولید ناخالص ملّی در منطقه ملّی راهبردی 
جاوای اندونزی طی سال های 2017-2012 می پردازند. آن ها از تکنیک پنل دیتا و آزمون علیت پنلی 
استفاده می کنند. نتایج بیانگر رابطه یک جانبه منفی از رشد اقتصادی به سمت هزینه دولت وجود 
باعث کاهش هزینه دولت در کوتاه مدت می شود.  اقتصادی دوره قبل  افزایش رشد  دارد. همچنین، 
در نتیجه، قانون واگنر در این منطقه اعتبار الزم را ندارد که دلیل آن ناکارایی موسسه ها، تفاوت در 
است.  اقتصادی  بهره ور  بخش های  در  دولتی  منسجم  برنامه های  فقدان  و  منطقه ای،  هزینه  ساختار 
بنابراین، برای تحقق همکاری و توزیع بهتر مخارج منطقه ای در بخش های بهره ور، بر اساس منافع 
اولویت دار و با هدف رفاه جامعه، به فضای نهادی مناسب و هماهنگ نیاز است. آدینک3 )2019(، به 
بررسی دلیل افزایش خدمات آموزش در ایالت گووا می پردازد. وی درمی یابد که حکمرانی خوب عامل 
افزایش مخارج آموزشی است. عالوه بر این، ارتباط دوجانبه مثبت و معنادار بین حکمرانی خوب و 

1. Ghazy et al.
2. Sasongko et al.
3. Addink 
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خدمات آموزش به توسعه هر دو بخش منجر شده است. آفونسو و آلوز1 )2019(، به بررسی و بازبینی 
قانون واگنر می پردازند. آن ها از داده های 14 کشور اروپایی طی سال های 2013-1996 و روش های 
معادالت رگرسیونی به ظاهر نامرتبطSUR( 2( برای ارزیابی کشش  مخارج عمومی استفاده می کنند. 
نتایج گویای آن است که قانون واگنر در سناریوهای مختلف برای کشورهای اتریش، فرانسه، هلند، و 
پرتغال تایید می شود. در کشور هلند، هزینه های مربوط به حفاظت از محیط زیست با نسبت بیش تر 
از رشد اقتصادی افزایش می یابد، اما در کشور فرانسه، این وضعیت در خدمات مسکن و رفاه اجتماعی 
محقق می شود. عالوه بر این، یونان تنها کشوری است که مخارج عمومی در تمام سناریوها به شدت 
افزایشی است. سیدرگرانگ3 )2018(، به بررسي تاثیر بودجه ریزی عملیاتی بر مخارج دولت مرکزي 
مي پردازد. وي با بهره گیری از قانون واگنر و ضمن بکارگیری داده های کشورهای آسیایی در بازه زمانی 
2010-1993 و روش گشتاور تعمیم یافتهGMM( 4( به این مهم توجه می کند. نتایج نشان می دهد 
که به دلیل وجود اهداف چندگانه، مسائل فني، نبود شفافیت در تعیین منابع و نتایج عملکرد، و در 
نهایت نبود روش هاي فني مناسب در سنجش طرح ها تاثیر بودجه ریزی عملیاتی بر ساختار مخارج 
دائمی نیست. اکتاویا5 )2017(، به بررسي اثر اجرای بودجه ریزی عملیاتی بر بهره وري و عملکرد مالي 
در دولت هاي محلي اندونزي و مقایسۀ میزان کارایي و عملکرد مالي قبل و بعد از اجراي بودجه ریزی 
عملیاتی می پردازد. وی از روش تحلیل پوششي داده هاDEA( 6( طی سال های 2015-2000 استفاده 
اجراي  از  پس  اندونزي  محلي  دولت هاي  مالي  عملکرد  و  کارایي  که  می دهد  نشان  نتایج  می کند. 
بر  منفي  اثر  مالي  عملکرد  و  کارایي  برعکس،  اما  است،  یافته  افزایش  پیوسته  عملیاتی  بودجه ریزی 
کارایي اجراي سیاست بودجه ریزی عملیاتی در کل کشور داشته است. بارا و همکاران7 )2015(، به 
سال های 1951-2009  ایتالیا طی  کشور  مالی  موسسه های  بر  بودجه ریزی  اصالحات  تاثیر  بررسی 
می پردازند. آن ها از روش تصحیح خطا استفاده می کنند و ضمن بررسی رابطه مخارج عمومی و درآمد 
ملّی اثرات تغییرات قوانین و مقررات بودجه ای، اصالحات بودجه ریزی، و رویه ها و مقررات را نیز مورد 
واکاوی قرار می دهند. شواهد تجربی آن ها ضمن تایید قانون واگنر بیانگر آن است که واکنش مخارج 

1. Afonso & Alves
2. Seemingly Unrelated Regression
3. Srithongrung
4. Generalized Method of Moments
5. Oktavia
6. Data Envelopment Analysis
7. Barra et al.
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عمومی دولت در شرایط اجرای بودجه ریزی عملیاتی کاهش یافته است. ماگازینو و همکاران1 )2015(، 
با هدف تعیین رابطه بین هزینه های عمومی و درآمد کل، به بررسی اثر جانشین پیکاک و وایزمن و 
قانون واگنر می پردازند. بدین منظور از داده 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بازه زمانی 2013-1980 و 
تکنیک اقتصادسنجی پویای پنلی استفاده می شود. آن ها عالوه بر مخارج دولت از سهام مشهود دولتی 
و مخارج سرمایه گذاری نیز استفاده می کنند. نتایج نشان می دهد که یک درصد افزایش تولید ناخالص 
ملّی، سهم مخارج دولت بین 0/01 تا 0/62 تغییر می کند. همچنین، ضمن تایید رابطه بلندمدت بین 

متغیرها سرعت تعدیل اندک و بین 0/38- و 0/48- قرار دارد.
با تغیرات سنی  ارتباط مخارج اجتماعی دولت  به بررسی  کیهانی حکمت و همکاران )2018(، 
رشد  که  می رسند  نتیجه  این  به  آن ها  می پردازند.   1350-1395 سال های  طی  ایران  در  جمعیت 
جمعیت و به تبع آن ساختار متفاوت سنی ایجادشده، سبب ایجاد یک فشار مالی به دولت در جهت 
رفع نیازهای اقشار مختلف جامعه می شود. یعنی ارتباط مثبت و معنادار بین مخارج آموزش و جمعیت 
تایید می شود. اشرفی و عرب یارمحمدی )2018(، در پژوهش خود که با هدف بررسی تاثیر مخارج 
بخش دفاع بر رفاه عمومی در 47 کشور توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده بود، به این نتیجه 
دست می یابند که مخارج دفاعی با رفاه عمومی ارتباط منفی دارد و مسئوالن مربوطه در خصوص 
بررسی  به   ،)2018( صیادی  و  رافعی  نمایند.  برنامه ریزی  باالیی  احتیاط  با  باید  مخارج  این  صرف 
سیاستگذاری مالی دولت بر رفاه اجتماعی می پردازند. بدین منظور با استفاده از تکنیک خودرگرسیون 
با وقفه گستردهARDL( 2( طی سال های 1393-1350 در ایران به این مهم پرداخته می شود. آن ها 
نشان می دهند که در بلندمدت رابطه مثبت و معناداری بین مخارج جاری با خدمات رفاه اجتماعی 
وجود دارد، در حالی که در کوتاه مدت، رابطه منفی و معنادار بین متغیرهای مذکور تایید می شود. 
فرجی دیزجی و همکاران )2017(، نتیجه می گیرند که با برقراری دموکراسی و حاکمیت قانون در 
و  قلیزاده  داد.  کاهش  را  دولت  نظامی  مخارج  می توان  نفت  صادرکنندۀ  توسعه  حال  در  کشورهای 
کهن روز )2015(، به بررسی ضرورت روش بودجه ریزی عملیاتی در نظام آموزش عالی کشور ایران 
می پردازند. آنان پنج عامل موثر شامل عوامل فنی، انسانی، محیطی، مدیریتی، و ساختاری را بررسی 
نظام  در  عملیاتی  بودجه ریزی  پیاده سازی  در  مدیریتی  عوامل  که  است  آن  گویای  نتایج  می کنند. 
آموزشی بیش ترین تاثیر را دارد. عسگری و بادپا )2015(، با هدف بررسی تاثیر مخارج بخش عمومی 

1. Magazzino et al.
2. Auto Regressive Distributed Lags
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و خصوصی بر سالمت افراد جامعه در بازه زمانی 1391-1374 در ایران به این نتیجه دست می یابند 
که مخارج خصوصی بخش سالمت رابطه معناداری با سالمت افراد جامعه دارد، اما این نسبت برای 

مخارج عمومی بسیار بیش تر از مخارج خصوصی است. 
با بررسی ادبیات و به منظور بررسی شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجه ریزی عملیاتی 
قرار  آزمون  مورد  زیر  به شرح  فرضیه ها  پژوهش،  استناد هدف  به  و  آسیایی  منتخب  در کشورهای 

می گیرند:
و مخارج عمومی در چهار سناریو شامل مخارج کل دولت، مخارج  ملّی سرانه  بین درآمد   :H1

بهداشت، آموزش، و دفاع ملّی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 
H2: قانون اصالحات بودجه ریزی عملیاتی در کشورهای منتخب آسیایی تاثیر مثبت و معناداری 

بر مخارج عمومی و اولویت های آموزشی، بهداشتی، و نظامی دارد. 

روششناسیپژوهش

جامعهونمونهآماری
هدف این پژوهش، بررسی شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجه ریزی عملیاتی کشورهای 
و  آسیایی  کشورهای  شامل  پژوهش  آماری  جامعه  است.   2000-2018 سال های  بازه  در  منتخب 
نمونه آماری 13 کشور منتخب است که به اجرا و پیاده سازی قانون اصالحات بودجه ریزی عملیاتی 
به  تحول  راهبرد  این  اجرای  و  عملیاتی  بودجه ریزی  نظام  استقرار  آن که  دلیل  به  البته  پرداخته اند. 
صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است، کشورهای مورد مطالعه پاکستان از سال 2009، 
کره جنوبی، الئوس، و فیلیپین از سال 2007، ایران، چین، و سریالنکا از سال 2005، هنگ کنگ از 
سال 2004، ژاپن و ویتنام از سال 2002، تایوان و تایلند از سال 2001، و مالزی از سال 1990 است 
)www.adb.org(. دلیل انتخاب کشورهای مذکور وجود اطالعات جامع و کامل برای متغیرهای مورد 

مطالعه و پیاده سازی قانون اصالحات بودجه ریزی عملیاتی در این کشورهاست. 

ساختارالگو
اصالحات  اثر  و  واگنر  قانون  از  شواهدی  بررسی  منظور  به  گردید،  بیان  پیش تر  که  همان طور 
بودجه ریزی عملیاتی در کشورهای منتخب آسیایی و به استناد هدف پژوهش، به مدلی مستدل نیاز 
بودجه ریزی  پیاده سازی  اثرات  و  واگنر  قانون  اعتبارسنجی  به  متفاوت  در سناریوهای  بتوان  تا  است 
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عملیاتی در کشورهای منتخب پرداخت. بنابراین، با بهره گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل عسگری 
اصالحات  و  سرانه  ملّی  درآمد  اثر  متفاوت،  سناریوی  چهار  در   )2017( جوبارته  و   )2015( بادپا  و 
بودجه ریزی عملیاتی بر مخارج کل دولت، مخارج بهداشت، آموزش، و دفاع ملّی بررسی می شود. بدین 

منظور الگوی پژوهش به شرح رابطه )7( ارائه می شود.
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 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

           )7(
 برداری از متغیرهای کنترل 
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  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 
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به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
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      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
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 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            
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گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
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برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
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 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

)11(                 سناریوی چهارم

11 
 

 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

 GDP به  دولت  مخارج  لگاریتم   

11 
 

 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

مطالعه،  مورد  کشور  و  زمان  بیانگر   

11 
 

 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

فوق  روابط  در 
 GDP به  آموزش  لگاریتم مخارج   
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 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

واقعی،   GDP به  لگاریتم مخارج سالمت   

11 
 

 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

واقعی، 
ناخالص  تولید  لگاریتم   

11 
 

 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

GDP واقعی،  به  لگاریتم مخارج نظامی و دفاع ملّی   

11 
 

 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

واقعی، 
 نرخ بیکاری، 

11 
 

 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

 لگاریتم بهره وری کشاورزی، 

11 
 

 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

 لگاریتم جمعیت، 

11 
 

 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

ملّی واقعی سرانه، 
پیاده سازی مقدار یک  برای سال های  بودجه ریزی که  قانون اصالحات   

11 
 

 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

 حکمرانی خوب، 

11 
 

 کره، 0221پاکستان از سال کشورهای مورد مطالعه  ،راهبرد تحول به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است
سال  زا ویتنام و ، ژاپن0224سال از  کنگ ، هنگ0225سال از  و سریالنکا ،چین ،ایران، 0221و فیلیپین از سال  ،، الئوسجنوبی
وجود  مذکورانتخاب کشورهای دلیل  .(www.adb.org) است 3112سال از  مالزیو ، 0223سال تایوان و تایلند از ، 0220

  .استدر این کشوره ریزی عملیاتی صالحات بودجهسازی قانون ا برای متغیرهای مورد مطالعه و پیادهاطالعات جامع و کامل 
 ساختار الگو

ریزی عملیاتی در کشورهای  شواهدی از قانون واگنر و اثر اصالحات بودجهنظور بررسی م به ،بیان گردید ترپیشکه طور همان
به اعتبارسنجی قانون واگنر وت ی متفاهابه مدلی مستدل نیاز است تا بتوان در سناریو پژوهش،هدف  استناده و بمنتخب آسیایی 

گیری از ادبیات نظری و الهام از مدل  با بهره ،پرداخت. بنابراینریزی عملیاتی در کشورهای منتخب  بودجه سازی اثرات پیاده و
ریزی عملیاتی بر ی سرانه و اصالحات بودجهاثر درآمد ملّ ،تفاوتسناریوی م چهاردر  (0231جوبارته )و  (0231سیدرگرانگ )

ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
                                                                

 سناریوی دوم (1)
                                                                 

 سناریوی سوم  (32)
                                                                 

 سناریوی چهارم (33)
                                                                 

لگاریتم مخارج         واقعی، GDPلگاریتم مخارج دولت به       بیانگر زمان و کشور مورد مطالعه،      در روابط فوق 
 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
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و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 
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ارائه  (1رابطه )به شرح  پژوهشالگوی  بدین منظور شود. ررسی میب یو دفاع ملّ ،ارج بهداشت، آموزشمخارج کل دولت، مخ
 شود. می

(1)                            
برداری از متغیرهای کنترل شامل عوامل دموکراسی و     تولید ناخالص داخلی،       مخارج دولت،       که  طوری به

متعدد تالش گردیده  شایان ذکر است که در مطالعات تجربیدهد.  نشان میجمله خطا را      و ،سیاسی موثر بر مخارج دولت
الگوی  ،بنابراین .شودامل موثر بر رشد مخارج عمومی نسبت به تعمیم مدل واگنر و اعتبارسنجی آن اقدام با شناسایی عو است که
 .خواهد بود (1رابطه )به شرح سناریوی متفاوت  چهاردر  پژوهشتجربی 

 سناریوی اول  (1)
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 GDPبه  یملّ دفاعگاریتم مخارج نظامی و ل        واقعی، GDPلگاریتم مخارج آموزش به         واقعی، GDPسالمت به 

      وری کشاورزی،  لگاریتم بهره       لگاریتم جمعیت،         سرانه،ی واقعی ملّلگاریتم تولید ناخالص         ،واقعی
سازی مقدار یک و در بقیه موارد های پیاده ریزی که برای سال قانون اصالحات بودجه       حکمرانی خوب،      نرخ بیکاری،

 .دهد هر معادله را نشان میجمله خطای     و  ،سناریو چهارضرایب برآوردی در             ، کند مقدار صفر را اختیار می
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جمله خطای هر معادله را نشان می دهد. ضمناً تمامی متغیرهای معادالت فوق به قیمت ثابت سال 
پایه 2010 واقعی شده اند. ذکر این نکته ضروری است که برای آزمون فرضیه اعتبار قانون واگنر باید 
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آزمون  که برای . ذکر این نکته ضروری استاند واقعی شده 0232به قیمت ثابت سال پایه  فوقتمامی متغیرهای معادالت  ناًضم

ضرایب ریزی عملیاتی  بررسی فرضیه اثر اصالحات بودجه برایو              باید ضرایب مطمح نظراعتبار قانون واگنر  فرضیه
تا  (1) ابطواز برآورد معادالت ر پیش ،در ادامه. و مورد آزمون قرار گیرند شوند شده برآوردهای ذکردر سناریو            

خودهمبستگی بین  نبودو  ،های ایستایی متغیرها، واریانس همسانی آزمون به انجامالزم است  سناریوی مختلف چهاردر ( 33)
و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا  ،ها یا پنل بودن داده Poolیص لیمر برای تشخ Fجمالت خطا، آزمون 

معادالت روابط )8( تا )11( در چهار سناریوی مختلف الزم است به انجام آزمون های ایستایی متغیرها، 
یا   Pool برای تشخیص  لیمر   F آزمون  بین جمالت خطا،  نبود خودهمبستگی  و  واریانس همسانی، 
پنل بودن داده ها، و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل پنل با اثرات ثابت یا تصادفی پرداخته شود. 
پس از انجام آزمون های تشخیصی مدل نهایی تخمین زده می شود و ضرایب برآوردی مورد آزمون و 

تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. 

تعریفمتغيرها
انتقالی دولت است.  مخارجدولت: شامل کلیه مخارج مصرفی، سرمایه گذاری، و پرداخت های 
در واقع، خرید کاالها و خدمات برای استفاده فعلی توسط دولت، برای تامین مستقیم نیازهای فردی 
و  کاالها  به  دولت  دستیابی  همچنین،  است.  دولت  نهایی  مصرف  هزینه های  جزو  جامعه  یا جمعی 
خدمات با هدف ایجاد منافع آینده مانند سرمایه گذاری در زیرساخت ها یا هزینه های تحقیق به عنوان 

.)Barro, 2007( سرمایه گذاری دولت طبقه بندی می شود
مخارجبهداشت: شامل کلیه مخارج بهداشتی صرف شده توسط بخش خصوصی و عمومی در 
اجرایی است.  برنامه های پیشگیری، سالمت عمومی، و مدیریت  ارائه کاال و خدمات دارویی،  زمینۀ 
تامین اجتماعی و مخارج خصوصی کلیه  از طرفی، مخارج عمومی تمامی مخارج دولتی و صندوق 
مخارج پرداخت از جیب مردم، بیمه درمانی خصوصی، و سایر صندوق های خصوصی را در بر می گیرد 

  .)OECD, 2019(

مخارجآموزشی: هزینه مربوط به موسسه های آموزشی و غیرآموزشی مانند آموزش دانش آموزان، 
خرید خدمات آموزشی، تامین هزینه زندگی دانشجویان، و سایر هزینه خارج از موسسه ها را پوشش 
می دهد. همچنین، هزینه عمومی آموزش به هزینه  های تمام نهادهای عمومی از جمله وزارت آموزش 

.)OECD, 2019( و پرورش، وزارتخانه ها و سایر سازمان های دولتی وابسته است
مخارجنظامی: تمامی هزینه هایی که توسط بخش های دفاعی یا دیگر بخش ها صورت می گیرد، 
نگهداری نیروهای نظامی از قبیل خرید تولیدات و ابزار نظامی، تاسیسات نظامی، سربازگیری، تربیت، 
تجهیز، نقل و انتقال، تغذیه، پوشاک و مسکن نیروهای مسلح، و پرداخت دستمزد مراقبت های پزشکی 

.)IMF, 2020( و دیگر خدمات به آن ها را در بر می گیرد
به دست  بیکار( ضربدر 100  و  )شاغل  فعال  به جمعیت  بیکار  نسبت جمعیت  از  بيکاری:  نرخ

می آید )مرکز آمار ایران، 1398(.
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توليدناخالصداخلی: ارزش پولی کاالها و خدمات نهایی که در یک کشور و در یک بازه زمانی 
.)WDI, 2019( مشخص تولید می گردد و توسط کاربر نهایی خریداری می شود

ناخالص  تولید  به  نسبت  کشاورزی  محصوالت  ستاده  از  درصدی  بیانگر  کشاورزی:  بهرهوری
.)Srithongrung, 2018( داخلی است

اعمال  عمومی  به شکل سیاست  را  روشی  مقتدر  نهادهای  و  دولتی  مقامات  حکمرانیخوب: 
می کنند تا کاال و خدمات را ارائه دهند که تحت عنوان حکمرانی نامیده می شود. این شاخص شامل 
حق اعتراض و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کنترل خشم و تروریسم، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین 
تنظیم گری، حاکمیت قانون، و کنترل فساد می شود و این شاخص در محدوده 2/5 تا 2/5- قرار دارد 

 .)Kaufmann et al., 2011(

تجزیهوتحليلیافتهها

در بخش پیشین بیان گردید که با بهره گیری از مدل تجربی معرفی شده در چهار سناریوی روابط 
)8( تا )11( می توان اثر مخارج سرانه و قانون اصالحات بودجه ریزی عملیاتی را بر کل مخارج دولت، 
تخمین  با  و  داد  قرار  ارزیابی  مورد  ملّی  دفاع  و  نظامی  مخارج  و  بهداشت،  مخارج  آموزش،  مخارج 
ضرایب برآوردی مدل، نسبت به اعتبار قانون واگنر و اصالح بودجه ریزی عملیاتی اقدام نمود. از این رو، 
برای دستیابی به اهداف مذکور و تجزیه وتحلیل داده ها از اطالعات و آمار 13 کشور منتخب آسیایی 
بانک جهانی و نرم افزار آماری Stata16.0 استفاده شد.  پایگاه داده ها و اطالعات آماری  از  مستخرج 
البته پیش از برآورد مدل برای جلوگیری از وجود رگرسیون جعلی الزم است ایستایی متغیرها بررسی 
شود. بدین منظور در ابتدا از آزمون ایستایی نسل اول اسمیت، پسران و شین )IPS( استفاده شد. از 
آن جایی که در شرایط وجود وابستگی بین مقاطع آزمون های ایستایی نسل اول اعتبار و صحت الزم 
را ندارند، آزمون وابستگی بین مقاطع بررسی می شود و در صورت تایید وجود وابستگی بین کشورها 
آزمون ایستایی نسل دوم پسران1 )2007( انجام می گیرد که نتایج برآورد در جدول )2( ارائه می شود.

1. Pesaran
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جدول2:آزمونایستاییووابستگیمقطعیمتغیرها

ناممتغير

IPSآزمون
آزموندیکیفولر
تعميمیافتهپسران

CIPS

آزمونوابستگی
درجهمقطعیپسران

همانباشتگی
متغيرها

درسطح
تفاضل
مرتبه
اول

تفاضلدرسطح
مرتبهاول

آماره
CD

سطح
معناداری

لگاریتم مخارج دولت 
LEG

-0/759-11/739-1/705-3/546
3/44)0/001(I)1(

)0/224()0/000()0/563()0/000(
لگاریتم تولید ناخالص 

LGPS سرانه
1/400-6/062-1/596-2/792

36/96)0/000(I)1(
)0/919()0/000()0/707()0/000(

لگاریتم تولید ناخالص 
LGDP

1/001-6/096-1/596-2/792
38/02)0/000(I)1(

)0/842()0/000()0/707()0/000(
لگاریتم مخارج 
LHEL سالمت

0/935-12/734-1/390-4/865
8/89)0/000(I)1(

)0/825()0/000()0/898()0/000(
لگاریتم مخارج 
LEdu آموزش

-0/906-12/378-1/646-4/188
-2/32)0/021(I)1(

)0/183()0/000()0/644()0/000(
لگاریتم مخارج نظامی 

LMil
-1/293-9/571-2/064-3/997

2/33)0/020(I)1(
)0/098()0/000()0/134()0/000(

لگاریتم جمعیت 
Lpop

1/978-3/037-1/177-2/614
30/34)0/000(I)1(

)0/976()0/001()0/979()0/001(
لگاریتم بهره وری 
LAgr کشاورزی

0/844-9/663-1/559-3/701
9/58)0/000(I)1(

)0/801()0/000()0/750()0/000(

Une نرخ بیکاری
-1/557-8/706-2/143-3/915

9/97)0/000(I)1(
)0/060()0/000(0/083)0/000(

Gv حکمرانی دولت
-1/341-9/540-1/665-2/502

6/40)0/000(I)1(
)0/090()0/000()0/618()0/004(

توضیح:اعدادداخلپرانتزسطحمعناداریمتغیرهارانشانمیدهد.
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نتایج آزمون ایستایی متغیرها در جدول )2( بیانگر آن است که تمام متغیرها در سطح غیرایستا 
هستند و با یک بار تفاضل گیری ایستا می شوند. عالوه بر این، آزمون وابستگی مقطعی متغیرها وجود 
نتایج  از صحت  اطمینان  برای  بنابراین،  می نماید.  تایید  را  مقاطع  در  اخالل  بین جمالت  وابستگی 
پژوهش، آزمون نسل دوم ایستایی دیکی فولر تعمیم یافته نیز انجام می شود که همان نتایج قبلی را 
تایید می کند. از این رو، می توان نتیجه گرفت که تمام متغیرهای پژوهش بر اساس آزمون ایستایی 
نسل اول و دوم هم انباشتگی از مرتبه اول هستند. پس برای اتکاپذیر بودن نتایج برآورد مدل و نبود 
رگرسیون کاذب، آزمون هم انباشتگی کائو1 مورد بررسی قرار می گیرد که نتایج این آزمون وجود رابطه 
بلندمدت بین متغیرها را نشان می دهد. در ادامه، آزمون F لیمر برای تشخیص Pool یا پنل بودن 
از آزمون  با استفاده  اثرات ثابت،  داده ها مورد بررسی قرار گرفت و در صورت رد فرضیۀ زاید بودن 
هاسمن باید مدل پنل با اثرات ثابت و تصادفی را شناسایی نمود که نتایج مربوط به این آزمون ها در 

چهار سناریوی متفاوت در جدول )3( آورده شده است. 

جدول3:آزمونتشخیصیFلیمروهاسمندرسناریوهایمختلف

معادله
آزمونهاسمنآزمونFليمر

آمارهسطحمعناداریآمارهسطحمعناداری
0/005(x2 = 18/68(F= 190/60)0/000(سناریوی اول متغیر وابسته مخارج دولت

0/002(x2 = 21/41(F= 84/71)0/000(سناریوی دوم متغیر وابسته مخارج آموزش
0/000(x2 = 24/63(F= 96/35)0/000(سناریوی سوم متغیر وابسته مخارج بهداشت
0/000(x2 = 31/36(F= 148/75)0/000(سناریوی چهارم متغیر وابسته مخارج نظامی

نتایج جدول )3( بیانگر آن است که به استناد آماره F لیمر فرضیه صفر زاید بدون اثرات ثابت 
در هر چهار سناریو رد می شود و مدل های برآوردی از نوع پنل هستند. همچنین، با توجه به آزمون 
بنابراین، مدل های  برآوردی رد شده است.  اثرات تصادفی در مدل های  با  هاسمن فرضیه صفر پنل 
مذکور در هر چهار سناریو مدل پنل با اثرات ثابت را نشان می دهند. عالوه بر این، آزمون های همسانی 
و نبود خودهمبستگی برای شناسایی ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی بین جمالت اخالل 

انجام گرفت که نتایج آن در جدول )4( ارائه شده است.

1. Kao Cointegration Test
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جدول4:آزمونواریانسهمسانیونبودخودهمبستگیجمالتاخاللدرسناریوهایمختلف

معادله
آزموننبودخودهمبستگیآزمونهمسانیواریانس

آمارهسطحمعناداریآمارهسطحمعناداری
0/000(F= 38/877(x2 = 482/46)0/000(سناریوی اول متغیر وابسته مخارج دولت

0/000(F= 33/545(x2 = 482/46)0/000(سناریوی دوم متغیر وابسته مخارج آموزش
0/000(F= 52/458(x2 = 482/46)0/000(سناریوی سوم متغیر وابسته مخارج بهداشت
0/005(F= 12/129(x2 = 482/46)0/000(سناریوی چهارم متغیر وابسته مخارج نظامی

نتایج جدول )4( بیانگر آن است که در هر چهار سناریو فرضیه های صفر واریانس همسانی و نبود 
خودهمبستگی جمالت اخالل رد شده است. بنابراین، با استفاده از روش حداقل مربعات تعیم یافته 
عملیFGLS( 1( می توان به برآورد ضرایب مدل و تفسیر نتایج پرداخت. نیاز به اشاره است که نتایج 

حاصل از برآورد ضرایب، به منظور آزمون فرضیه های پژوهش در جدول )5( ارائه شده است.

جدول5:برآوردمعادلهمخارجدولتدرچهارسناریویمختلفبهروشحداقلمربعاتتعمیمیافته
)FGLS(عملی

معادله
وضرایببرآوردی

سناریویاول
LEG

سناریویدوم
LEdu

سناریویسوم
LHel

سناریویچهارم
LMil

Constant جمله ثابت
0/527*-0/105-2/480**1/732
)0/304()0/380()0/451()0/417(

لگاریتم تولید ناخالص 
LGPS سرانه

0/165**0/134**0/293**-0/153**

)0/030()0/043()0/045()0/043(

Lpop لگاریتم جمعیت
0/091**0/03020/259**0/047
)0/026()0/038()0/043()0/045(

لگاریتم بهره وری 
LAgr کشاورزی

0/062**-0/085**0/025-0/036
)0/017()0/021()0/041()0/035(

اصالحات بودجه ریزی 
Ref

0/154**0/0070/0120/002
)0/016()0/024()0/022()0/024(

1. Feasible Generalized Least Square
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ادامهجدول5:برآوردمعادلهمخارجدولتدرچهارسناریویمختلفبهروشحداقلمربعات
)FGLS(تعمیمیافتهعملی

معادله
وضرایببرآوردی

سناریویاول
LEG

سناریویدوم
LEdu

سناریویسوم
LHel

سناریویچهارم
LMil

Une نرخ بیکاری
0/010*0/021**0/0080/029**

)0/006()0/007()0/007()0/007(

Gv شیوه حکمرانی
0/0060/027*0/029**-0/026*

)0/009()0/016()0/126()0/015(
Wald 69/71 =**153/79 =**42/66 =**70/66 =آماره**

توضیح:عالمت*و**بیانگرمعناداریضرایبدرسطحاحتمال10و5درصدواعدادداخلپرانتزانحرافمعیاررانشانمیدهند.

نتایج جدول )5( گویای آن است که در چهار سناریو، اکثر ضرایب برآوردی در سطح احتمال 5 و 
10 درصد مطابق انتظار است و معناداری آن تایید می شود. عالوه بر این، مقدار آماره Wald و سطح 
احتمال آن معناداری کل مدل رگرسیون را تایید می کند. در این پژوهش، ضرایب دو متغیر لگاریتم 
تولید ناخالص ملّی سرانه و اثر اصالحات بودجه ریزی عملیاتی ضرایب مطمح نظر است که باید مورد 
بررسی دقیق تر قرار گیرند. در خصوص لگاریتم تولید ناخالص ملّی سرانه می توان بیان نمود که ضریب 
این متغیر در تمام سناریوها از نظر آماری معنادار است و از آن جایی که این کشورها، کشورهای در 
را در  بهداشتی  و  آموزشی  افزایش مخارج  توسعه  ابتدای مرحله دوم  توسعه ای هستند که در  حال 
اولویت قرار داده اند، بنابراین با افزایش تولید ناخالص ملّی سرانه، روند و ساختار کلی مخارج دولت، 
برنامه های آموزشی و بهداشتی به ترتیب با ضریب 0/165، 0/134، و 0/293 افزایش می یابد. یعنی 
قانون واگنر  اعتبار  برنامه های آموزشی، و بهداشتی پذیرفته می شود و  در مخارج دولت،   H1 فرضیه
تایید می گردد. اما اثرات کاهشی تولید ناخالص ملّی سرانه در برنامه نظامی با ضریب 0/153- دال بر 

رد فرضیه H1 در این سناریو و عدم اعتبار قانون واگنر در این بخش خواهد بود. 
همچنین، در مورد اثر قانون اصالحات بودجه ریزی عملیاتی می توان اذعان نمود که در سناریوی 
اول این تاثیر بر مخارج دولت مثبت و معنادار است، یعنی قانون اصالحات بودجه ریزی عملیاتی ضمن 
تایید فرضیه H2 به تغییر ساختار بودجه و روند مخارج دولت در این کشورها منجر شده است. اما در 
دیگر سناریوها معناداری این ضریب تایید نمی شود، یعنی فرضیه H2 در برنامه های آموزشی، بهداشتی، 
و نظامی رد می شود و این بدان معناست که این قانون در ساختار، روند مخارج، و الگوی تخصیص 
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بودجه برنامه های آموزشی، بهداشتی، و مخارج نظامی تغییرات اساسی ایجاد ننموده است. از آن جایی 
که استقرار اصالحات بودجه ریزی عملیاتی به تغییر ساختار و روند بودجه مخارج دولت منجر شده و 
اجرای این راهبرد تحول دفعی نبوده و به صورت تدریجی و در روند تکاملی صورت گرفته است، الزم 
است آزمون پایداری نتایج ساختار مخارج عمومی دولت و اولویت های آموزشی، بهداشتی، و مخارج 
نظامی با وارد نمودن سال های بعد از اصالحات به عنوان متغیر مستقل در مدل انجام شود که نتایج 

آن در جدول )6( ارائه شده است.

جدول6:آزمونپایداریاثراصالحاتبودجهریزیعملیاتیدرچهارسناریویمختلف

معادله
وضرایببرآوردی

سناریویاول
LEG

سناریویدوم
LEdu

سناریویسوم
LHel

سناریویچهارم
LMil

Constant جمله ثابت
2/64**1/420**1/330**-1/270
)0/143()0/194()0/271()0/285(

لگاریتم تولید ناخالص 
LGPS سرانه

0/026**0/004**0/041**0/056**

)0/003()0/006()0/007()0/006(

Lpop لگاریتم جمعیت
0/083**0/0070/213**0/126**

)0/026()0/032()0/044()0/049(
لگاریتم بهره وری 
LAgr کشاورزی

-0/042**-0/088**-0/092-0/017
)0/018()0/022()0/041()0/031(

اصالحات بودجه ریزی 
Ref

0/154**0/0040/0190/002
)0/016()0/029()0/022()0/024(

سال های بعد از 
AftRef اصالحات

0/010**0/0070/0180/006
)0/003()0/005()0/033()0/004(

Une نرخ بیکاری
0/013**0/018**0/0060/021**

)0/005()0/007()0/007()0/007(

Gv شیوه حکمرانی
0/0010/033*0/031**-0/007

)0/011()0/018()0/011()0/004(
Wald 215/34 =**184/65 =**28/66 =**200/26 =آماره**

توضیح:عالمت*و**بیانگرمعناداریضرایبدرسطحاحتمال10و5درصدواعدادداخلپرانتزانحرافمعیاررانشان
میدهد.



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
شم

 ش
ت و

س
ل بی

سا
ه 4

مار
ش

14
00

ن 
ستا

زم

148

نتایج جدول )6( معناداری بیش تر ضرایب برآوردی و آماره Wald معناداری کل مدل رگرسیون 
بودجه ریزی عملیاتی  اثر  پایداری  آزمون  این،  بر  تایید می کند. عالوه  احتمال 5 درصد  را در سطح 
سال های بعد از اصالحات در سناریوی مخارج دولت بیانگر آن است که در سال های بعد از اصالحات، 
اثر بودجه ریزی بر مخارج عمومی دائمی و پایدار است. اما در سناریوهای دیگر معناداری این ضریب 
تایید نمی شود، یعنی این قانون در روند مخارج و الگوی تخصیص بودجه برنامه های آموزشی، بهداشتی، 
و نظامی تغییرات اساسی ایجاد نکرده و احتماالً این تغییرات موقتی و گذرا بوده است که دلیل آن 
می تواند فقدان داده های دقیق در تخصیص هزینه  در هر اولویت، فقدان رابطه بین ستانده و پیامد 
نبود تقارن  نبود کارکرد صحیح قراردادهای عملکردی، و  ناکارایی و مشکل فساد،  این کشورها،  در 

اطالعاتی مدیران باشد.

بحثونتيجهگيری

در این پژوهش اثر قانون اصالحات بودجه ریزی عملیاتی و نظریه واگنر در چهار سناریوی مخارج 
کلی دولت و اولویت های آموزشی، بهداشتی، و نظامی بررسی شد.

نتایج بیانگر آن است که تاثیر قانون اصالحات بودجه ریزی عملیاتی تنها در مخارج عمومی دولت 
تکنیکی  مشکالت  وجود  دلیل  به  نظامی  و  بهداشتی،  آموزشی،  برنامه های  در  اما  است،  تایید شده 
گزارش های  کامل  افشای  و  شفافیت  قبیل  از  پایه  مالی  مدیریت  فقدان  هزینه،  و  مخارج  تخصیص 
میان  اطالعاتی  تقارن  نبود  عملکردی،  قراردادهای  نامناسب  کارکرد  فساد،  وجود  ساالنه،  مالی 
مدیران، وزارتخانه های مالی و کارگران، الگوبرداری از برنامه ریزی عملیاتی کشورهای پیشرفته، نبود 
زیرساخت های الزم در پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی، عدم ارتباط تخصیص منابع و نتایج عملکرد 
در این کشورها، و عوامل سازمانی مانند نیاز قانونی و الزامات سیاسی اثر پیاده سازی این قانون در 
اولویت ها و برنامه های آموزشی، بهداشتی، و نظامی تایید نمی شود. نتایج این بخش با سیدرگرانگ 

)2018( سازگار است. 
از طرفی، به دلیل آن که در این کشورها در مراحل اولیه توسعه، دولت به تدارک امکانات اساسی 
انسانی  نیروی  و دیگر سرمایه گذاری های  آموزش  بهداشت،  قبیل جاده، حمل ونقل،  از  زیرساختی  و 
می پردازند، بنابراین اندازه مخارج دولت، آموزشی، و بهداشتی به طور پیوسته افزایش می یابد و این 
با ماسگریو )1969(، روستو )1959(، راجکومار و سوارپ )2008(، و آفونسو و آلوز )2019(  نتایج 
همسوست. عالوه بر این، تاثیر مثبت ضرایب بیکاری بر مخارج در سناریوهای مختلف بدان علت است 



 ...
ی

یز
ه ر

دج
 بو

ت
حا

صال
ن ا

انو
ر ق

و اث
نر 

واگ
یه 

ظر
ی ن

نج
رس

تبا
اع

ان
کار

هم
 و 

زاد
ی آ

ران
 نو

انه
سم

149

که از یک سو جامعه بیکار عامل استفادۀ یک طرفه از منابع و سرمایه کشور محسوب می شود و چون 
به  جامعه  بیکاران  افزایش  بنابراین  است،  کامل  اشتغال  ایجاد شرایط  دولت  تشکیل  اهداف  از  یکی 
افزایش مخارج دولت منجر می شود. از سوی دیگر، افزایش بیکاری به دلیل آموزش های غیرکاربردی 
و نامتناسب با نیازهای جامعه، بکارگیری افراد غیرمتخصص و بی توجهی به شایسته ساالری در انتصاب 
انسانی  نیروی  که  آن جایی  از  داشت.  خواهد  پی  در  را  آموزشی  مخارج  غیراصولی  افزایش  مشاغل، 
سرمایه اصلی هر کشور است که حفاظت از آن در برابر خطرات و تهدیدات امنیتی و نظامی ضروری 
است و افزایش جمعیت نیز نمایانگر آینده ای است که جمعیت جوان به سن کار می رسند و با گذر 
زمان سالخوردگی افزایش می یابد، بنابراین مجموع این عوامل به دلیل تغییر در نیازهای مردم جامعه، 
افزایش تقاضای کاال و خدمات، و احتیاج به تجهیزات و تسلیحات نظامی برای افزایش نظم و امنیت 
به افزایش اندازه دولت و مخارج نظامی منجر خواهد شد. این نتایج با بوکنان )1977(، نِک و اشنایدر 

)1988(، و هاکل و همکاران )1993( سازگار است. 
این  هرچند  که  نمود  اذعان  می توان  عمومی  مخارج  بر  حکمرانی  شاخص  تاثیر  خصوص  در 
ضریب از نظر آماری معنادار نیست، اما بیانگر تاثیر مثبت حکمرانی خوب بر مخارج دولت است. زیرا 
وجود نهادهای دولتی مقتدر و پاسخگو در یک جامعه، ضمن فراهم کردن زمینۀ همکاری مردم در 
فعالیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با ایجاد محیط امن و بدون خشونت، شفاف سازی 
حقوق مالکیت، کنترل فساد و نظارت کافی باعث افزایش بازدهی و گسترش بخش عمومی می شوند. 
از طرفی، در کشورهای مورد مطالعه با وجود کمبود منابع مالی و انسانی، کیفیت خوب حکمرانی به 
بهبود فرایند خرج کرد مخارج دولت در برنامه های بهداشتی و آموزشی منجر شده، در حالی که مخارج 
نظامی کاهش یافته است. نتایج این بخش با تهانه و همکاران )2020(1، راجکومار و سوارپ )2008(، 

و ملکی حسنوند و همکاران )2019( همسوست. 
در خصوص سهم پژوهش حاضر می توان ادعا نمود که در این پژوهش، ضمن اعتبارسنجی قانون 
واگنر، اوالً به بررسی اثر پیاده سازی اصالحات بودجه ریری عملیاتی بر مخارج عمومی و اولویت های 
یا  دائم  پایداری  آزمون  ثانیاً  پرداخته شد.  آسیایی  منتخب  نظامی کشورهای  و  بهداشتی،  آموزشی، 
موقت قانون بودجه ریزی عملیاتی در کشورهای مذکور مورد ارزیابی قرار گرفت، و ثالثاً از منظر بازه 
زمانی، کشورهای منتخب، و همزمانی اثر تغییر تولید ناخالص سرانه و بودجه ریزی عملیاتی نسبت 
به مطالعات گذشته متفاوت است و سهم بسزایی در توسعه ادبیات تجربی و شناسایی عوامل موثر بر 

1. Thanh et al.
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مخارج عمومی دارد که می تواند راهگشایی برای برنامه ریزان و صاحب نظران اقتصادی باشد.
بر اساس این و به استناد نتایج پژوهش، به مدیران و برنامه ریزان توسعه اقتصادی توصیه می شود 
اصالحات  قانون  پیاده سازی  به  نسبت  هزینه،  و  مخارج  تخصیص  بهینه  تکنیک  از  بهره مندی  با  که 
کامل  افشاگری  و  شفافیت  فساد،  رفع  مالی،  مدیران  به  نمایند.  اقدام  عملکردمحور  بودجه ریزی 
پیاده سازی  و  اجرا  منظور  به  کارگران  و  وزارتخانه  مدیر،  بین  اطالعاتی  تقارن  ساالنه،  مالی  گزارش 
دخالت  که  می شود  توصیه  سیاستگذاران  به  این،  بر  عالوه  می شود.  پیشنهاد  عملیاتی  بودجه ریزی 
دولت در فعالیت های اقتصادی بیش از حد گسترش نیابد، زیرا گسترش دخالت دولت زمینه را برای 

رانت جویی، ناکارامدی، فساد، و انحصار دولتی فراهم می کند. 
در خصوص پیشنهادهای آتی به پژوهشگران توصیه می شود که با ورود متغیرهای کنترلی سیاسی 
بررسی  این  همچنین،  گیرد.  قرار  ارزیابی  مورد  مجدد  عمومی  مخارج  در  تغییر  میزان  اجتماعی،  و 
می تواند در دیگر کشورهای جهان که قانون بودجه ریزی عملیاتی را اجرایی نموده اند، مورد بررسی 

قرار گیرد و نتایج با یکدیگر مقایسه شود. 
از عمده ترین محدویت های پژوهش حاضر می توان به عدم اجرا و پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی 
در تمام کشورهای آسیایی اشاره نمود. بنابراین، در تعمیم نتایج باید جانب احتیاط را رعایت نمود. در 
نهایت، دسترسی نداشتن به داده متغیرهای سیاسی و اجتماعی در برخی از این کشورها مانع بررسی 
این عوامل بر مخارج عمومی و اولویت های خدماتی، رفاه اجتماعی، مسکن، و حفظ محیط زیست شده 

است.

اظهاریهقدردانی

نویسندگان این پژوهش از توصیه های اندیشمندانۀ داوران محترم و ناشناس که در بهبود کیفی 
مقاله نقش مهمی داشته اند و نیز از ویراستار علمی »نشریه برنامه ریزی و بودجه« )مازیار چابک( کمال 

تشکر و قدردانی را دارند. 
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