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Abstract: This study examines the nonlinear impact of urbanization on public sector expenditure in Iran during
the years of 1960-2014. For this purpose, is used the Smooth Transition Regression model (STR) as one of the
most prominent regime-switching models. The estimated STR model supports a nonlinear threshold behavior in
the relationship between urbanization and public sector expenditure in the country in a two regime structures
with a threshold (optimum) level of about 55.28%. In the first regime, urbanization has a negative impact on
public sector expenditure, because of positive external consequences and economies of scale in the production
of public goods, but after crossing the threshold level (the amount of 55.28 percent), in second regime, its
impact is positive, due to occurrence of the phenomenon external crowded and some negative external
consequences. Accordingly, it can be said that the hypothesis of U-shaped impact of the urbanization on public
sector expenditure has been confirmed in the Iran.
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 بت ایت منظتور از. بررسی کرده استت1393تا1339  در ایران طی سال های،)مطالﻌﮥ حاضر اثرگذاری غیرخطی شهرنشینی را بر مخارج بخش عمومی (دولت
 ضتم،STR  نتایج حاصل از برآورد الگتوی. استفاده شده است، در حکم یکی از برجست تری الگوهای تغییر رژیمی،)STR( الگوی رگرسیون انتقال مالیم
 بتا ستط آستتان ای (بهینت ) حتدود،ستاختاری دو رژیمتی

 نشتان داده کت شهرنشتینی در قالت،تأیید تتأثیر غیرخطتی شهرنشتینی بتر مختارج بختش عمتومی

 شهرنشینی ب علت بروز پیامدهای خارجی مثبت و صرف جوییهتای ناشتی، در رژیم نخست. بر مخارج بخش عمومی در ایران اثر گذاشت است،درصد55/28
درصتد) و در رژیتم55/28  بر مخارج بخش عمومی تأثیر منفی گذاشت است؛ اما پس از عبور از سط آستان ای (مقتدار،از مقیاس در تولید کاالهای عمومی
 شتکلU  بر ای اساس بایتد گفتت فترضیﮥ اثرگتذاری. تأثیرگذاری آن مثبت است، ب علت بروز پدیدﮤ ازدحام خارجی و بﻌضی پیامدهای خارجی منفی،دوم
.شهرنشینی بر مخارج بخش عمومی در ایران رد نمیشود
.)STR(  الگوی رگرسیون انتقال مالیم، مخارج بخش عمومی، شهرنشینی:واژههای کلیدی
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مقدمه
امروزه ب نحو فزآیندهای پذیرفت شده است ک برای

از ستوی دیگتتر ،استتتدالل بﻌضتتی از اقتصتتاددانان در

تحقق توسﻌﮥ اقتصادی و اجتماعی ،وجود بخش عمومی

طرف عترضﮥ دولتت ،سیاستت و بوروکراستی و ،...ایت

(دولت) کارآمد اهمیت اساستی دارد .دولتتی کت قتادر

است ک دولت ممک است برحس برنتامﮥ ختود عمتل

است با تخصیص بهینﮥ هزین ها و درآمتدها اقتصتاد را بت

کند؛ ب ای مﻌنی ک ب صورت الزامی تقاضای مددیتان

سط کارآیی بهتتری ستو دهتد (کوئت  1و همکتاران،

مالیاتی ر یدهنده  6را دنبال نمیکنتد .فترضیﮥ متغیرهتای

 .)2 :2008در ای راستتا ،بررستی عوامتل تأثیرگتذار بتر

اجتمتتاعی نیتتز ،در حکتتم یکتتی دیگتتر از فرضتتی هتتای

مخارج بخش عمومی اهمیت خاصی دارد؛ زیرا یکتی از

مطرحشده در اقتصتاد بختش عمتومی ،افتزایش مختارج

عوامل اصلی تشکیلدهندﮤ درآمد ملی است؛ همچنی با

عمتتتومی را بتت متغیرهتتتای اجتمتتتاعی نظیتتتر جمﻌیتتتت،

تأثیر بر عملکرد سیاستهای متالی ،تغییتر در تصتمیمات

شهرنشتتینی ،نتترف تکفتتل و ...نستتبت متتیدهتتد (علیتتزاده

اقتصتتادی را موجت متیشتتود و از ستتوی دیگتتر نیتز بت

وگلخندان1395 ،ال 136 :و .)137در ای راستا ،متغیر

مﻌیاری مهم برای سنجش اندازﮤ دولتتهتا تبتدیل شتده

شهرنشینی یکتی از متغیرهتای اجتمتاعی بحتثبرانگیتز و

اقتصتتادی از آن

مهمِ تأثیرگتذار بتر مختارج بختش عمتومی استت؛ زیترا

استت .بنتتابرای در شتاخ هتتای مختلت
بحث میشود (شکور.)329 :2011 2 ،

مطالﻌ هتای تجربتی انجتامشتده در ایت زمینت  ،بت نتیجﮥ

در ادبیات بختش عمتومی نیتز بترای توجیت افتزایش

واحد و یکسانی دست نیافت اند.

مخارج دولت ،علت های نظری بسیاری ارائ شده است؛

در سالهای گذشت  ،ایران گسترش ستریع شتهرها و

مثل «فرضی واگنتر» 3 ،کت در آن ادعتا متیشتود کشتش

افزایش وشمگیر جمﻌیت شتهری را شتاهد بتوده استت.

درآمدی تقاضا برای کاالهتای بختش عمتومی بیشتتر از

جمﻌیتتت شتتهری ایتتران کتت در نخستتتی سرشتتتماری

واحد است .در نظری های دیگر ،شتو هتای اقتصتادی

انجتتامشتتده در ستتال  1335حتتدود 31درصتتد از کتتل

علت افزایش ناگهانی اندازﮤ دولت بیان شتده استت؛ بت

جمﻌیت بتود ،در آختری سرشتماری در ستال  1390بت

طوری ک اندازﮤ دولت هیچ گاه ب سط پیشی خود بتاز

71/4درصد افزایش یافت .پدیدﮤ افزایش شهرنشتینی در

نمیگردد .همچنی « ،اثر قیمتهای نسبی»  4نیز در حکتم

کشور را باید مﻌلول عواملی نظیر مهاجرت روستاییان ب

علت رشد بخش عمومی مطرح شده است .رویکردهای

شهرها ب علت توسﻌﮥ صنﻌتی ،اسکان و تمرکز عشایر در

5

شهرهای نوبنیاد ،تبدیلشدن تﻌتدادی از نقتا روستتایی

وجتتود دارد کتت بتتر استتاس آن ستتط مختتارج دولتتت

ب شهر و استحال آبادیهای اطراف شتهرهای بتزر

و

نشاندهنتدﮤ تقاضتای مددیتان مالیتاتی ر یدهنتده بترای

افزایش طبیﻌی جمﻌیت نقا شهری دانست (شتکیبایی و

کاالهتتا و ختتدمات عمتتومی استتت (متتداح و همکتتاران،

همکاران.)2 :1394 ،

دیگتتری هتتم در وتتاروو «تئتتوری انتختتا عمتتومی»

تتتاکنون دربتتارﮤ رابطﮥ شهرنشتتینی و مختتارج بختتش

.)730 :1393

عمومی مطالﻌ های داخلی مﻌدودی انجتام شتده کت در
1. Kueh
2. Shakoor
3. Wagner’s law
4. Relative Price Effect
5. Public Choice Theory

بیشتر آنها بررسی ای موضوع هتدف اصتلی نبتوده و بت

6. Voter-Taxpayers
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متغیر شهرنشینی در حکتم متغیتر کنترلتی نگریستت شتده

تتتالش بتترای حفازتتت از دستتتاوردهای جدیتتد را بیشتتتر

استتت؛ همچنتتی بتترای بررستتی ای ت رابط ت از الگوهتتای

خواهتتتتد کتتتترد .پتتتتس افتتتتزایش درآمتتتتدها در نتیجﮥ

خطی استتفاده کترده انتد؛ در حتالیکت ممکت استت از

صتتنﻌتیشتتدن ،مستتتلزم دخالتتت بیشتتتر دولتتت و بختتش

ترکیتت آثتتار مثبتتت و منفتتی شهرنشتتینی بتتر گستتترش

عمومی در اقتصاد است .واگنتر در عتی حتال بت زهتور

مخارج عمومی،کت در ادامت توضتی داده شتده استت،

بخش های خدمات بانکی دولتی ،خدمات قانونی ،رشتد

رابط ای غیرخطی پدید آیتد .بتر ایت استاس در مطتالﻌﮥ

هزین های آموزشوپرورش و خدمات بهداشتی عمتومی

حاضر تالش میشود با ب کتارگیری الگوهتا و ابزارهتای

تأکید کرده و کشش درآمدی تقاضای آنهتا را محاستب

پیشرفت تر در زمینﮥ علم اقتصادسنجی ،ایرادهتای موجتود

کتترده استتت .از نظتتر واگنتتر ،ای ت ختتدمات حساستتیت

در مطالﻌ های پیشی تاحدود بسیاری رفع شتود و نتتایج

درآمدی تقاضای بستیاری دارنتد .از ایت رو بتا افتزایش

درخور اعتمادتری ارائ شود.

درآمتد حقیقتی در اقتصتاد ،مختتارج عمتومی بترای ایت
خدمات ب نسبت بیشتری گسترش و افتزایش متییابتد و

مبانی نظری.

ای ب نوبﮥ خود ،افزایش نسبت مخارج عمومی بت تولیتد

بررسی علتت هتای افتزایش مختارج دولتت یکتی از
موضتوعهتای اساستی در اقتصتاد بختش عمتومی استت.
نخستی بررسیهای انجامشده دربارﮤ علتهای گسترش

ناخالص ملی را باعث متیشتود (متوالیی و گتلخنتدان،
.)110 :1392
مطالﻌ های اقتصاد بختش عمتومی دربتارﮤ شناستایی

بخش عمومی ،بت اقتصتاددان مﻌتروف آلمتانی آدولت

عوامل تﻌیی کنندﮤ اندازﮤ دولت ،ب ایتدهپتردازی واگنتر

واگنر  )1883( 1نسبت داده شده است ک ب قانون واگنر

منتهی نشد و پتس از آن نیتز نظریت هتای متﻌتددی ارائت

و

و وایتزم  )1961( 3بتا ارائت «نظریت

یا قانون توضی رشد دولتت مﻌتروف استت (پیکتا

شده است .پیکا

اسکات .)2 :2000 2 ،واگنر بیان میکند بتا رشتد درآمتد

ورفدندهای رشد مخارج دولت»  4بیان کردهانتد در هتر

سران  ،اندازﮤ نسبی بخش عمومی نیتز افتزایش متییابتد.

نظتام مبتنتیبتر دموکراستی کت متردم دربتارﮤ میتزان بتتار

بیانیﮥ واگنر برمبنای حرکتی تجربی استوار است؛ بت ایت

مالیتتاتی مناستت نظتتر دارنتتد ،افتتزایش هتتزینﮥ عمتتومی

صورت کت او مسئلﮥ رشتد بختش عمتومی ونتد کشتور

دولتها ب شدت محدود میشود؛ اما در وضع نامطلو

اروپایی ،آمریکا و ژاپ را بررستی کترده استت؛ ست س

اجتماعی نظیر جنگ ،زلزل و سیل دولتهتا بت افتزایش

عوامتل تﻌیتی کننتتده در تغییتر نستبت هتتزینﮥ عمتومی بت

یکبارﮤ هزین های خود و ب دنبال آن ستط مالیتاتهتا

تولید ناخالص ملی را دربتارﮤ آن کشتورها توضتی داده

ناگزیر میشوند ک هروند از نترف پذیرفتت شتده تجتاوز

است .او تصری کرده است زمتانیکت اقتصتاد بت ستوی

متتتیکنتتتد ،در موقﻌیتتتت ختتتار ،عمتتتوم متتتردم آن را

صتتنﻌتیشتتدن پتتیش رود ،ماهیتتت ارتبتتا بتتی گستتترش

می پذیرند .درنتیج  ،نسبت هزین هتای عمتومی بت تولیتد

بازارها و رفتار کارگزاران اقتصتادی پیچیتدهتتر خواهتد

ناخالص ملتی جهشتی ناگهتانی پیتدا متی کنتد .بتا پایتان

شد .حل وفصل ای پیچیدگی در ارتبا بازارها و دیگتر

حتتوادف فاجﻌ ت آمیتتز ،نتترف متناس ت مالیتتاتی ب ت ستتط

عناصتتر اقتصتتادی ،نیتتاز بت وضتتع قتتوانی و قراردادهتتا و

نخستتت ختتود بتتاز نمتتیگتتردد و از ایت رو ،هزینت هتتای

1. Adolph Wagner
2. Peacock & Scott

3. Peacock and Wiseman
4. The Retched Theory of Government Growth
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عمومی افزایش یافت نیز ب سط پیشی خود باز نخواهتد

میدهد (گلخندان)49 :1394 ،؛ اما دیدگاه دوم مﻌتقتد

گشت.

است افزایش شهرنشینی پدیدﮤ ازدحام خارجی و بﻌضی

از نظتتر بتتامول  ،)1967( 1بهتترهوری نیتتروی کتتار در

پیامتتتدهای ختتتارجی منفتتتی ماننتتتد آلتتتودگیهتتتای

بخش دولتی ،در مقایس با بخش خصوصتی ،ضتﻌی تتر

زیست محیطی ،افزایش برخوردهای اجتمتاعی ،افتزایش

استت؛ در حتتالی کت نترف افتتزایش دستتتمزد در ایت دو

جرم وجنایت و ایجاد زیرساخت های شهری را بت همتراه

بخش یکسان است .بنتابرای بهتای تمتامشتدﮤ کاالهتا و

می آورد .نظر ب اینک ای پیامتدها راهحتل خصوصتی و

خدمات دولتتی در مقایست بتا بختش خصوصتی فزونتی

غیردولتی ندارنتد بت متداخلﮥ بیشتتر دولتت و درنهایتت،

می گیرد؛ یﻌنی سهم هزین های دولت در تولید ناختالص

افتزایش انتتدازﮤ دولتت منجتتر متیشتتود (گوپتتتا:2000 4 ،

داخلی افتزایش متی یابتد .ماستگریو  )1969( 2و روستتو

3

6و.)7

( )1960گتتواهی دادهانتتد ممکتت استتت رشتتد مختتارج

جتر و پارمتر  )2012( 5با گستترش الگتوی آلیستینا و

عمتتومی بتتا الگوهتتای رشتتد و تتتوسﻌﮥ اقتصتتادی جوامتتع

واژیار

 (A&W) )1998( 6در زمینﮥ تأثیر جمﻌیتت بتر

مرتبط باشد .در مراحل نخست رشد و توسﻌﮥ اقتصتادی،

اندازﮤ دولت ،تأثیر شهرنشینی را بر اندازﮤ دولت بررستی

سرمای گتذاری بختش عمتومی در حکتم نستبتی از کتل

جبتتری کردنتتد n .فتترد را بتتا درآمتتد یکستتان  yدر نظتتر

ستترمای گتتذاری در اقتصتتاد وشتتمگیر استتت؛ بنتتابرای

بگیریتتد ک ت دربتتارﮤ دو کتتاال تصتتمیمگیتتری متتیکننتتد:

هزین های زیربنایی ماننتد راه ،سیستتمهتای حمتلونقتل،

مصرف انبوه کاالی عمومی بدون رقیت ) (gو مصترف

قتتوانی ومقتتررات ،بهداشتتت ،تﻌلتتیموتربیتتت و ستتتایر

سرانﮥ کاالی خصوصی .تمام افراد ترجی هتای یکستانی

ستترمای گتتذاریهتتا در ستترمایﮥ انستتانی برعهتتدﮤ بختتش

دارند ،بتا یتک تفتاوت s :فترد (بتا  )s ≤ nکت در شتهر

عمومی است.

زندگی متی کننتد بتا  n − sفترد کت در روستتا زنتدگی

گروهی از نظری ها و مطالﻌت هتای تجربتی اقتصتادی

متتتیکننتتتد ،موقﻌیتتتتت متفتتتاوتی دارنتتتد .در ادامتتت ،

نیتز علتتهتتای گستترش انتتدازﮤ دولتت را در متغیرهتتای

ترجی هتای افتراد بترای کتاالی عمتومی و کشتش

جمﻌیتی مانند جمﻌیت کل ،میزان شهرنشینی ،بار تکفتل،

جایگزینی را نشان میدهد .ایت ادعتا ممکت استت کت

تتتراکم جمﻌیتتت و نتترف رشتتد جمﻌیتتت جستتتوجتتو

افراد شهری برای کتاالی عمتومی تمایتل اضتافی دارنتد

کردهاند.

ک ت ای ت از نزدیتتکتربتتودن آنهتتا ب ت همشتتهریان ختتود

ب طور کلی ،از لحاظ نظری اثر شهرنشینی بتر انتدازﮤ

(ازدحام بیشتر) ناشی است .ای ترجی اضافی با نشتان

دولت مبهم است .در ای راستا دو دیدگاه کلتی وجتود

داده میشود .باتوج بت ایت توضتی هتا ،متیتتوان تتابع

دارد :براساس دیدگاه نخست ،افزایش میزان شهرنشتینی

مطلوبیت کل را در قال

یک تابع ( CESتابع با کشتش

با متمرکزکردن جمﻌیت باعث ایجاد پیامدهای ختارجی

جایگزینی ثابت) و ب صورت رابطﮥ زیر نشان داد (جتر و

مثبتتت و صتترف جتتوییهتتای ناشتتی از مقیتتاس در تولیتتد

پارمتر.)4 :2012 ،

کاالهتای عمتومی متتیشتود و انتتدازﮤ دولتت را کتتاهش
1. Baumol
2. Musgrave
3. Rostow

4. Gupta
5. Jetter & Parmetter
6. Alesina & Wacziarg

تأثیر غیرخطی شهرنشینی بر مخارج بخش عمومی :رویکرد الگوی رگرسیون انتقال مالیم

رابط 1

U = [(n − s)μgα + (n − s)(1 − μ)c α
+ s(μ + δ)gα + s(1
1
α ]α

− μ − δ)c

شهرنشتتینی وابستتت استتت؛ بتترای مثتتال ،در کشتتوری بتتا

مطلوبیتتتت جمﻌیتتتت روستتتتایی از کتتتاالی عمتتتومی و
خصوصی را نشان میدهد؛ در حالیک جمل هتای ستوم
و وهتارم بت ترتیت مطلوبیتتت جمﻌیتت شتتهری را نشتتان
می دهد .ای تابع مطلوبیت با ستادهستازی بت شتکل زیتر
نوشت میشود:
1
s
U = nα [(μ + δ ) gα + (1 − μ
n
1
s αα
] − δ )c
n

در حکم فرض آخر ،محدودیت بودجﮥ کل را بتا در
نظر گترفت درآمتد شخصتی  ،yبت صتورت زیتر فترض
میکنیم:
ny = nc + g

رابط 3

است سط بهینﮥ هر دو کتاالی عمتومی و خصوصتی را
با بیشین سازی مقید محاسب کترد (جتتر و پتارمتر:2012 ،
 .)4دربتتارﮤ کتتاالی عمتتومی ،ستتط بهین ت از رابطﮥ زیتتر
محاسب میشود:
y

s
1
1−μ−δ
1
n
(+
)1−α
n
μn + δs

جمﻌیتت بت طتور کامتل روستتایی ( ،)s = 0باتوجت بت
درجﮥ جانشتتینی بتتی کتتاالی عمتتومی و خصوصتتی ،س ت
نتیجت بت دستتت متتیآیتتد :اگتتر  α < 0باشتتد ،افتتزایش
جمﻌیت بر اندازﮤ دولت اثر منفی دارد؛ اگر 0 < 𝛼 < 1

باشد ،ای اثر مثبت است؛ اگر  α = 0باشد اثری وجتود
ندارد .ای نتایج تأییدکنندﮤ نتایج الگتوی  A&Wاستت.
بتتا ایت حتتال بتترای  ،0 < 𝑠 < nنتتتایج بت دستتتآمتتده
پیچیدهتتر متیشتود و عتالوهبتر درجﮥ جانشتینی ( ) ،بت
عوامل ترجی ها یﻌنی و بستگی دارد.
 .افتتزایش در نتترف شهرنشتتینی (یتتک افتتزایش در
s

نسبت  )nبدون ابهام است و بت دولتت بتزر تتر منجتر
g
yn

∂

میشود؛ یﻌنتی . ∂s > 0 :بایتد توجت کترد حتتی بترای
( α = 0کشش جانشتینی واحتد) ایت اثتر ،مثبتت بتاقی

باتوج ب مفروضهتای ذکرشتده ،بت راحتتی ممکت

رابط 4

ال  .تأثیر افزایش جمﻌیتت بتر انتدازﮤ دولتت متبهم
استتت .ای ت اثرگتتذاری ب ت عتتواملی ماننتتد نتترف واقﻌتتی

در رابطﮥ ذکرشده جمل های نخست و دوم ب ترتیت

رابط 2

47

= g

می ماند .برخالف توضی های باال ،دربارﮤ مبحث انتدازﮤ
جمﻌیت ک اثر آن بر اندازه دولتت بت مقتدار  αوابستت
بود (جتر و پارمتر.)5 :2012 ،
بت طتور خالصت  ،الگتتوی نظتری کت جتتر و پتتارمتر
( )2012ارائ کردند بی نرف شهرنشینی و انتدازﮤ دولتت
رابط ای مثبت پیشبینتی متیکنتد؛ امتا رابطﮥ بتی انتدازﮤ
کلی جمﻌیت و اندازﮤ دولت ب عواملی وابست است کت

باتوج ب رابطﮥ ذکرشده ،ب راحتی ممک است نترف

مشاهدﮤ آنها بسیار سخت است؛ مانند درجﮥ جانشینی یتا

بهینﮥ مخارج دولت ب ( GDPانتدازه دولتت) را از رابطﮥ

ترجی های بی کاالی عمومی و خصوصتی کت ممکت

زیر محاسب کرد:

است خار یک کشتور باشتد .بتا ایت حتال ،بترخالف
1

رابط 5

s
1
1−μ−δ
n
(1 + n
)1−α
μn + δs

g 
= )
yn

از تحلیل های ایستتای ذکرشتده ،دو نتیجﮥ اصتلی بت
ای شرح گرفت میشود:

(

نتایج الگوی نظری ای پژوهش ک فرضهتای ستادهای
دارد ،بسیاری از مطالﻌ های تجربی ،اثر شهرنشتینی را بتر
اندازﮤ دولت منفی ب دستت آوردهانتد .بنتابرای بررستی
نتتوع اثرگتتذاری شهرنشتتینی بتتر انتتدازﮤ دولتتت ،در هتتر
نمونتت ای بتت آزمتتون و بررستتی تجربتتی احتیتتاج دارد؛
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همچنتتی ممک ت استتت از ترکی ت آثتتار مثبتتت و منفتتی
شهرنشینی بر انتدازﮤ دولتت ،نتوعی رابطﮥ غیرخطتی بتی

آلیسینا و واژیتار

( )1998بتا بهترهگیتری از روش
3

حتداقل مربﻌتات مﻌمتتولی ) (OLSو دادههتای ترکیبتتی

ای متغیرها ب وجود آید ک باید در مطالﻌ های تجربتی

کشورهای مختل

مدنظر قرار گیرد.

نشتتان دادهانتتد بتتی متغیرهتتای جمﻌیتتتی ،هتتر س ت متغیتتر
لگاریتم جمﻌیت کل و نرف شهرنشینی و تراکم جمﻌیتت

مطالعههای تجربی.
پترو  )2015( 1در مطالﻌ ای و بتا استتفاده از رویکترد
متوستتطگیتتری الگتتوی بیتتزی ،تﻌیتتی کننتتدههتتای قتتوی
مختتارج دولتتت را در  89کشتتور جهتتان طتتی ستتالهتتای
1971تتتا2010م (دادههتتا بتت صتتورت میتتانگی  5ستتال )
بررسی کرده است .یافت های ای پژوهش نشان میدهتد
در بی متغیرهای جمﻌیتی ،جمﻌیتت کتل کتاهشدهنتدﮤ
اندازﮤ دولت کل و مرکزی است؛ امتا جمﻌیتت بتیش از
 65سال و شهرنشینی بر اندازﮤ دولت کل و مرکتزی اثتر
مثبت دارند.
جتتر و پتتارمتر ( )2013در مطالﻌت ای بت دنبتال یتتافت
پاسخی ب ای پرستش بودنتد :آیتا شهرنشتینی بت مﻌنتای
دولت بزر تر است؟ یافت های ای پژوهش بتا استتفاده
از دادههتای ترکیبتتی  175کشتور دنیتتا طتی دورﮤ زمتتانی
1960تتتا 2010و بتت کتتارگیری روش حتتداقل مربﻌتتات
مﻌمتولی ) (OLSنشتان متیدهتتد شهرنشتینی بتر مختتارج
دولت اثتر مثبتت و قتوی داشتت استت؛ بت گونت ای کت
1درصتد افتتزایش در نترف شهرنشتتینی ،بت طتتور متوستتط
مخارج عمومی را 2درصد افزایش میدهد.
بنتتاروو و پانتتدی  )2008( 2بتتا استتتفاده از دادههتتای
ترکیبتتتی  96کشتتتور مختلتت

دنیا طتی دورﮤ زمتانی 1985تتا1989

دنیتتتا طتتتی دورﮤ زمتتتانی

1970تا 2000نشان داده اند لگاریتم شهرنشینی بر مخارج
مصرفی دولت اثر منفی ،اما بیمﻌنا ،داشت است.

1. Petro
2. Benarroch & Pandey

بتتر نتترف مختتارج مصتترفی بتت تولیتتد ناختتالص داخلتتی
(شاخص اندازه دولت) اثر منفی و مﻌنادار داشت اند.
گتتلخنتتدان ( )1395در قال ت

الگتتویی خطتتی و بتتا

استفاده از الگتوی تصتحی خطتای بترداری )VECM( 4
نشان داده است افزایش شهرنشینی باعث گسترش اندازﮤ
دولتتت در ایتتران طتتی دورﮤ زمتتانی 1358تتتا 1393شتتده
است.
علیتتتزاده و گتتتلخنتتتدان ( ) 1395بتتتا استتتتفاده از
رویکتترد متوستتطگیتری بیتزی برآوردهتتای کالس تیکی

5

( ،)BACEطی دورﮤ زمانی 1358تا ،1391نشان دادهانتد
متغیر شهرنشینی برخالف متغیرهای اجتماعی جمﻌیتت و
بار تکفتل ،بتر انتدازﮤ دولتت در ایتران اثتر قتوی نداشتت
است.
گتتلخنتتدان ( )1394در مطتتالﻌﮥ کشتتورهای گتتروه
دی هشت طی دورﮤ زمانی 1995تا 2011و بتا استتفاده از
تحلیلهای همانباشتگی پانلی با مسئلﮥ وابستتگی مقطﻌتی
و روش ب روزرسانی مکرر و ب طور کامل تﻌتدیلشتده

6

) ،(Cup-FMب ای نتیج رسیده است ک اندازﮤ دولتت
از میزان شهرنشینی تأثیرپذیری منفی و مﻌنادار دارد.
علیزاده و گتلخنتدان ( )1393بتا مطتالﻌﮥ  15کشتور
درحتتتالتوستتتﻌ و بتتتا استتتتفاده از روش گشتتتتاورهای
تﻌمتتیمیافت ت  ،(GMM) 7ب ت ای ت نتیج ت رستتیدهانتتد ک ت
تأثیرپذیری اندازﮤ دولت از میزان شهرنشینی منفی است.
3. Ordinary Least Square
4. Vector Error Correction Model
5. Bayesian Averaging of Classical Estimates
Approach
6. Continuously-Updated and Fully-Modified
7. Generalized Method of Moment

تأثیر غیرخطی شهرنشینی بر مخارج بخش عمومی :رویکرد الگوی رگرسیون انتقال مالیم

نوبهتتار ( )1391در بررستتی عوامتتل متتدثر بتتر انتتدازﮤ
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روش پژوهش.

واقﻌتتتی دولتتتت در اقتصتتتاد ایتتتران طتتتی دورﮤ زمتتتانی

در ای مطالﻌ  ،باتوج ب در دستترس بتودن دادههتا،

1353تا 1388و با استفاده از رویکترد خودرگرستیون بتا

از آمار سالیانﮥ دورﮤ 1339تتا 1393استتفاده شتده استت.

وقف های توزیﻌی  ،(ARDL) 1ب ای نتیج رسیده استت

متغیرهای استفادهشده نیز شاخص اندازﮤ بختش عمتومی

افتزایش

(دولت) ،نسبت مختارج کتل دولتت بت تولیتد ناختالص

در بلندمدت ،افزایش میزان شهرنشتینی موجت
رشد اندازﮤ دولت در کشور شده است.

با بررسی مطالﻌ های تجربی ب ایت نتیجت متیرستیم

داخلی ) (G.Sizeبرحس درصتد و میتزان شهرنشتینی،

5

نستتبت جمﻌیتتت شهرنشتتی ب ت کتتل جمﻌیتتت برحستت

کت تتاکنون در زمینﮥ رابطﮥ شهرنشتینی و مختارج بختتش

درصتتد ،استتت .منبتتع دادههتتای آمتتاری ایتت متغیرهتتا

عمومی ،مطالﻌ های داخلتی و حتتی ختارجی مﻌتدودی

و ستتایت بانتتک مرکتتزی جمهتتوری استتالمی ایتتران و

انجام شده است ک در بیشتر آنهتا بررستی ایت موضتوع

و سایت شاخصهتای تتوسﻌﮥ جهتانی  (WDI) 6متﻌلتق

هدف اصلی نبوده است و ب متغیتر شهرنشتینی در حکتم

ب بانک جهانی است.

متغیری کنترل نگریست شتده استت؛ همچنتی بت منظتور
بررسی ای رابط  ،از الگوهای خطی استتفاده کتردهانتد.
در حالی ک ممک است از ترکی آثتار مثبتت و منفتی
شهرنشینی بر گسترش مختارج عمتومی ،کت در قستمت
پیشی توضی داده شد ،رابطت ای غیرخطتی پدیتد آیتد.
بتتر ای ت استتاس در مطتتالﻌﮥ حاضتتر ،تتتالش متتیشتتود بتتا
ب کتارگیری الگتوی رگرستیون انتقتال مالیتم ،(STR) 2
ایرادهتتتای موجتتتود در مطالﻌتت هتتتای پیشتتتی تاحتتتدود

شکل  -1روند میزان شهرنشینی و اندازﮤ دولت در

وشمگیری رفع شتود و نتتایج درختور اعتمتادتری ارائت

ایران (1339تا) 1393

شتتتود .الگتتوی  STRاستتتتفادهشتتتده در ایتت مطالﻌت ت ،

منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا و WDI

درجایگاه برجستت تتری الگتوی تغییتر رژیمتی 3 ،شتکل

شکل  1روند میزان شهرنشینی و انتدازﮤ دولتت را در

تابﻌی خار و محدودکننتده را بتر رابطﮥ بتی متغیرهتای

ایران طی دورﮤ زمانی بررسیشده نشان میدهد .بررستی

الگو تحمیل نمی کند؛ بلک رابطﮥ غیرخطی محتمتل بتی

ای شکل نشان میدهتد در دورﮤ زمتانی 1339تتا،1393

متغیرهتتتتا را بتتتتا استتتتتفاده از تتتتتابع انتقتتتتال  4و مبنتتتتای

رونتتد شهرنشتتینی در ایتتران بتتا نتترف تاحتتدودی ثابتتت،

مشتتاهدههتتای متغیتتتر آستتتان ای بتت شتتیوهای پیوستتتت

ب ت صتتورت صتتﻌودی بتتوده استتت .گفتنتتی استتت میتتزان

الگوستتازی متتیکنتتد (جﻌفتتری صتتمیمی و همکتتاران،

شهرنشینی طی دورﮤ مطالﻌت شتده بتا نترف رشتد متوستط

.)22 :1393

1/44درصتتدی از رقمتتی مﻌتتادل 33/74درصتتد در ستتال
 1339بتت رقمتتی مﻌتتادل 72/86درصتتد در ستتال 1393
1. Auto regression Distributed Lag
2. Smooth Transition Regression
3. Regime-Switching
4. Transition Function

رستتیده استتت .ایتت امتتر نشتتاندهنتتدﮤ رشتتد وشتتمگیر
5. Degree of Urbanization
6. World Development Indicators
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شهرنشتتینی در ایتتران طتتی دهتت هتتای گذشتتت استتت.

الگتتوهتتا ،انتقتتالهتتای بتتی رژیتتمهتتای مختل ت
1

را تتتابع

2

همچنی  ،براساس شکل  1نتیج میگیریم اندازﮤ دولتت

الجستیک یا تابع نمایی تبیی میکند .بر ای استاس و

در اقتصاد ایران ،برخالف متغیتر میتزان شهرنشتینی ،طتی

ب پیروی از تراسورتا  ،)2004( 3الگوی  STRزیتر بترای

دورﮤ بررسیشده نوسانهای وشمگیری داشت استت .بت

بررسی اثرگذاری غیرخطی میتزان شهرنشتینی بتر انتدازﮤ

طور کلی باید گفت اندازﮤ دولت پس از روند افزایشتی

بخش عمومی در ایران لحاظ شده است:

آن از ابتدای دورﮤ بررسیشده تا سال  ،1357ک در ای
ستتال متغیتتر انتتدازﮤ دولتتت بتتا رقمتتی حتتدود 50درصتتد
بیشتتری مقتدار ختود را طتتی دوره بررستیشتده داشتتت ،
روندی کاهشی (نزولی) داشت و گاه در برختی ستالهتا
روند ثابتی داشت است.
در ای ت مطالﻌ ت  ،ب ت منظتتور بررستتی تتتأثیر غیرخطتتی
شهرنشینی بر اندازﮤ بخش عمتومی در ایتران ،از الگتوی
رگرستتیون انتقتتال مالیتتم ) (STRاستتتفاده شتتده استتت.
گفتنتتی استتت س ت ویژگتتی اساستتی الگوهتتای  STRدر
مقایس بتا الگوهتای متﻌتارف ،باعتث متیشتود موضتوع
پژوهش با دقت بیشتری بررستی شتود .ایت ست ویژگتی
عبارت اند از :ال  .نحوﮤ اثرگذاری شهرنشتینی بتر رشتد
مخارج بخش عمومی ب وضﻌیت سیستم بستتگی دارد و
رابطﮥ بی آنهتا ممکت استت ثابتت نباشتد و بت رژیتم و
وضﻌیتی بستگی داشت باشد ک اقتصاد در آن قرار دارد؛
 .در الگوی  STRتغییر در رژیتمهتا یتا شکستتهتای

(G.Size)t t  ( t).G(,c,st)  ut

رابط 6

کتتت در آن  G.Sizeانتتتدازﮤ بختتتش عمتتتومیωt ،

بتتترداری از متغیرهتتتای ( Urbanizationشهرنشتتتینی) و
مقادیر وقف دار آن بت انضتمام مقتادیر وقفت دار G.Size

است.
́)  φ́ = (φ1 , φ2 , … , φPبتتتردار ضتتترای

قستتتمت

خطی و ́) θ́ = (θ1 , θ2 , … , θPبتردار ضترای

قستمت

غیرخطی استت ut .جتز اختالل استت کت فترضشتدﮤ
شر )  ut = iid(0, σ2را تأمی میکند .همچنتی تتابع
 Gک تتابﻌی لجستتیک ،پیوستت و کرانتدار بتی صتفر و
یک است ب فرم زیر است ک انتقال مالیم بی رژیتمهتا
را نشان میدهد:
−1

,γ > 0

K

)}) G(γ, c, st ) = (1 + exp {−γ ∏ (st − ck
k=1

رابط 7

ساختاری بت صتورت درون زا بتا کمتک الگتو مشتخص

در ایت تتتابع s ،نشتتاندهنتتدﮤ متغیتتر انتقتتال ،عامتتل

می شود؛ بنابرای ب واردکردن متغیر موهومی یتا بررستی

سرعت انتقال و  cنشاندهندﮤ حد آستان یتا محتل وقتوع

جتداگانﮥ شکستتت ستتاختاری نیتازی نیستتت .ج .الگتتوی

تغییر رژیم است .عامل  Kنیز تﻌداد دفﻌ های تغییر رژیتم

 STRعتتالوه بتتر اینک ت قابلیتتت مشتتخصکتتردن تﻌتتداد

را نشان میدهد .ب منظتور بررستی ویژگتیهتای الگتوی
4

دفﻌت هتتا و زمتتان تغییتتر رژیتتم را دارد ،ستترعت انتقتتال از

 ،LSTRمطابق روش وندیک ( ،)1999فرض میکنیم

رژیمی بت رژیتم دیگتر را نیتز نشتان متیدهتد (جﻌفتری

متغیر وابست  yتنها تابﻌی از مقادیر وقفت دار ختود باشتد.

صمیمی و همکاران.)118 :1393 ،

در ایت صتورت بتا فتترض یتک تتابع انتقتال دو رژیمتتی

در الگتتوی  ،STRبتت طتتور الزامتتی تمتتام فرآینتتدها
تغییرات شدید حتول نقطﮥ آستتان ندارنتد و تغییترات در
عوامل ممک است ب آرامی نیتز صتورت گیترد .در ایت

داریم:
1. Logistic Function
2. Exponential Function
3. Terasvirta
4. Van Dijk

تأثیر غیرخطی شهرنشینی بر مخارج بخش عمومی :رویکرد الگوی رگرسیون انتقال مالیم

) yt = (θ0 + θ1 yt−1 + ⋯ + θp yt−P
رابط + (φ0 + φ1 yt−1 + ⋯ 8
) + φP yt−P )G(γ, c, st
+ ut
Where:
1
= ) G(γ, c, st
})1 + exp{−γ(st − c

ای الگو ،الگوی  LSTRدو رژیمی نامیده متیشتود
ک عامل مکان ،یﻌنی  ،cنقط ای متابی دو رژیتم حتدی
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 ωt = (1, ωاستت .اگتر  stقستمتی از
ک در آن ́) ̃ t
 ωtنباشد ،خواهیم داشت:
3

رابط 10

́

(G. Size)t = β0 ωt + ∑ β́ 0 ωt sj t
j=1

فتتترضیﮥ صتتتفر خطتتتیبتتتودن الگتتتو بتتت صتتتورت:
 H0 = β1 = β2 = β3 = 0استتت کت آمتتاره آزمتتون

 G(γ, c, st ) = 0و  G(γ, c, st ) = 1را نشتتان متتیدهتتد

استفاده شتده بترای آزمتون فرضتی نیتز آمتاره آزمتون F

ک ت  G(γ, c, st ) = 0.5استتت .نشتتاندهنتتدﮤ ستترعت

است .پس از آنک فرضیﮥ خطی بودن رابط بتی متغیرهتا

انتقال بی رژیم هاست و مقادیر بیشتر بیانکننتدﮤ تغییتر

رد شد باید برای تشخیص نوع الگوی غیرخطی ،سلستل

ستتریعتتتر رژیتتم استتت .بتتا  ،γ = 1انتقتتال بتتی دو رژیتتم

آزمتتونهتتای زیتتر روی الگتتوی کمکتتی رابطت  9انجتتام

ب آرامی صتورت متی گیترد و بتا افتزایش مقتادیر آن بت

گیرد:

1. H04 : β3 = 0
2. H03 : β2 = 0│β3 = 0
3. H02 : β1 = 0│β2 = β3 = 0

 5 ،2/5و  25سرعت انتقال از یک رژیم ب رژیتم دیگتر
سریع تر میشود .هنگامی کت ∞ →  γو 𝑐 >  ،stآنگتاه
 G = 1است و زمانیک 𝑐 <  stاست G = 0 ،خواهتد
بود؛ بنابرای رابط  7ب الگتوی آستتان ای  (TR) 1تبتدیل
متتتیشتتتود .هنگتتتامیکتت  ،γ → 0رابطﮥ  7بتت الگتتتوی

آماره آزمون های مربو بت فرضتی هتای صتفر فتو
ب ترتی

با  F3 ،F4و  F2نشان داده میشود .در صتورت

رد فرضی  ،H03الگوی ( LSTR2الگتوی  LSTRبتا دو
بار تغییر رژیم) یتا ( ESTRالگتوی انتقتال رژیتمنمتایی)

رگرسیون خطی تبدیل میشود.
ب طور کلی بترآورد الگتوی  STRست گتام اساستی

تأییتتد متتیشتتود کت بتتا آزمتتودن فتترضیﮥ صتتفر c1 = c2

می توان یکی از ای دو را انتختا کترد .در صتورت رد

دارد:
گام نخست تشخیص الگوستت .شتروع ایت گتام بتا
تنظیم الگوی خطی  ARاست ک در حکم نقطﮥ شتروع،

فرضتتتی هتتتای  H04و  H02الگتتتوی ( LSTR1الگتتتوی
 LSTRبا یک بار تغییر رژیم) انتخا میشود.

برای تحلیل استفاده میشود .ادامﮥ ای گام شامل آزمون

گتتام دوم در تخمتتی الگتتوی  ،STRشتتامل یتتافت

 stو

نخستی برای تخمی غیرخطتی و تخمتی

وجتتتود رابطﮥ غیرخطتتتی بتتتی متغیرهتتتا ،انتختتتا

مقادیر مناس

2

تصمیمگیری دربارﮤ تﻌداد دفﻌ هتای تغییتر رژیتم استت.

الگتتو بتتا استتتفاده از الگتتوریتم نیتتوت رافستتون و روش

در ای مرحل ب منظور بررسی وجتود رابطﮥ غیرخطتی از

حداکثر درستنمایی است .مرحلﮥ آخر بترآورد الگتوی

نتتوع  LSTRو تشتتخیص متغیتتر انتقتتال و تﻌیتتی تﻌتتداد

 ،STRارزیتابی الگوستت .ایت مرحلت بت طتور مﻌمتتول

رژیم ها ،رگرسیون تقریبی زیر براساس بستط تیلتور تتابع

شامل تحلیل های گرافیکی همراه با آزمونهای مختلفتی

انتقال رابط  8ب کار برده میشود:

نظیر نداشت خطاهای خودهمبستگی ،ثابتبودن عوامتل

3

رابط 9

ωt + ∑ β́ 0 ω
̃ t sj t

0

́β

= (G. Size)t

j=1

1. Threshold Regression

بتتی رژیتتمهتتای مختلتت

و نداشتتت رابطﮥ غیرخطتتی

باقیمانده در پسماندهاست (جﻌفری صمیمی و همکاران،
2. Newton-Raphson
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1392:122و .)123شتایان ذکتر استت بت منظتور بترآورد

از ای دو آزمون ،بترای تﻌیتی تﻌتداد روابتط بلندمتدت

الگو و تجزی وتحلیتل هتای آمتاری نیتز از نترمافزارهتای

( ،)rدر جدول  2ارائ شده است .بر ایت استاس ،وجتود

 JMALTIو  EVIEWSاستفاده شده است.

رابطﮥ بلندمدت بتی متغیرهتای انتدازﮤ بختش عمتومی و
شهرنشتتینی پذیرفتتت متتیشتتود؛ زیتترا ستتطوح احتمتتال

یافتههای پژوهش.

ب دست آمده در هر دو آزمتونِ حتداکثر مقتادیر ویتژه و

پتتیش از بتترآورد الگتتو بتت روش  ،STRبایتتد درجﮥ
مانتتایی متغیرهتتا تﻌیتتی و وجتتود هتتمانباشتتتگی ( 1رابطﮥ

آزمون اثر نشتان متی دهتد بتی متغیرهتای متذکور یتک
بردار همانباشتگی وجود دارد.

بلندمدت) بی آنها اثبات شود .در ای مطالﻌت بت منظتور

پتس از اثبتات وجتتود رابطﮥ بلندمتدت بتی متغیرهتتا،

تﻌیی درجﮥ مانتایی متغیرهتا از آزمتونهتای دیکتیفتولر

الگو را ب روش  STRتخمی میزنیم .نخستتی گتام در

تﻌمتتیمیافتتت  ،(ADF) 2فیلتتیسپتترون  (PP) 3و الیتتوت،

بترآورد هتتر الگتتوی  ،STRتﻌیتی وقفت هتتای متغیرهتتای

 (ERS) 4استفاده شده است استتفاده

استتتفادهشتتده در الگوستتت .ایتت کتتار بتتا استتتفاده از

شده است .در ای آزمتونهتا فترضیﮥ صتفر نشتاندهنتدﮤ

مﻌیارهتتای آکائیتتک ،شتتوارتز و حنتتانکتتوئی انجتتام

نامانتتایی متغیتتر (وجتتود ریشﮥ واحتتد) و فتترضیﮥ مقابتتل

می شود .باتوج ب تﻌداد مشاهده های کم ،مﻌیار شتوارتز

نشاندهندﮤ مانایی متغیر (نداشت ریشﮥ واحد) است.

ک از اصل «صرف جتویی» پیتروی متیکنتد و بترای ایت

روتنبر

و استو

نتایج ای آزمون ها در جدول  1آمده است .براساس

تﻌداد داده مناس

استت ،در حکتم متال

تﻌیتی وقفت

ای نتایج ،سطوح احتمال محاستب شتده در آزمتونهتای

بهین در نظر گرفت شده است ک بتر استاس ایت مﻌیتار،

 ADFو  PPو مقتتدار آمتتاره  tدر آزمتتون  ،ERSهتتر دو

وقف بهین برای متغیرهای اندازﮤ بختش عمتومی و میتزان
شهرنشینی ب ترتی

متغیتتر انتتدازﮤ بختتش عمتتومی و شهرنشتتینی در ستتط

اعداد  1و  2تﻌیی میشود.

5درصد نامانا بوده اند؛ اما پس از یک بار تفاضلگیتری،

در گام بﻌتدی ،وجتود رابطﮥ غیرخطتی بتی متغیرهتا

ب صورت مانا درآمدهاند .بنتابرای متغیرهتا درجﮥ مانتایی

آزمتتوده متتیشتتود و در صتتورت تأییتتد وجتتود رابطﮥ

از مرتبﮥ یک ،یﻌنی ) ،I(1دارند.

غیرخطی ،باید از بتی متغیرهتای استتفادهشتده در الگتو،

باتوج ب نامانتایی متغیرهتا ،بترای بررستی وجتود یتا

متغیر انتقال مناس

و تﻌداد رژیم های الگتوی غیرخطتی

نبتتود رابطﮥ بلندمتتدت بتتی آنهتتا ،از روش هتتمانباشتتتگی

براساس آمارههتای آزمتون  F3 ،F2 ،Fو  F4تﻌیتی شتود.

یوهانس  5استفاده شده است .ای روش با استتفاده از دو

جدولهای

آماره ،یﻌنی آزمون حداکثر مقادیر ویژه  6و آزمون اثر،

7

نتایج برآورد ای مرحل از پژوهش در قال

 3و  4ارائ شده است .باتوجت بت ارزش احتمتال آمتاره

وجتتود رابطﮥ بلندمتتدت و تﻌتتداد روابتتط بلندمتتدت را

آزمون  Fگزارششتده در جتدول  ،3فترضیﮥ صتفر ایت

باتوج ب طول وقف بهین مشخص میکند .نتایج حاصتل

آزمون مبنیبر خطی بودن الگو برای تمام متغیرها ،ب جتز
وقف نخست تولید ناختالص داخلتی ستران و وقفت ستوم

1. Co-Integration
3. Augmented Dickey Fuller
3. Philips and Peron
4. Elliot, Rothenberg & Stock
5. Johanson
6. Maximal Eigenvalue Test
7. Trace Test

شهرنشینی ،رد میشتود و فترض وجتود رابطﮥ غیرخطتی
برای ای متغیرها پذیرفت متیشتود .گتام بﻌتدی انتختا
متغیر انتقال مناس

از بی متغیرهای انتقتال ممکنت بترای
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تأثیر غیرخطی شهرنشینی بر مخارج بخش عمومی :رویکرد الگوی رگرسیون انتقال مالیم

الگتتوی غیرخطتتی استتت .بتترای انتختتا متغیتتر انتقتتال

قویتری رد شده باشد .بر ای اساس مناس تتری متغیتر

میتوان هر متغیر بالقوهای را لحاظ کرد؛ امتا اولویتت بتا

انتقال ،باتوج ب جدول  ،3وقف نخست متغیر شهرنشتینی

متغیر انتقالی است ک فرضیﮥ صفر آزمون  Fآن بت طتور

) (Urbanization)(t-1تﻌیی میشود.

جدول  -1نتایج آزمونهای ریشه واحد
نام آزمون

متغیر

)ADF(Prob

)PP(Prob

)ERS(t-Statistic

G.Size

0/0816

0/0615

- 2/954

)(G.Size

0/0000

0/0000

- 5/2983

Urbanization

0/6552

0/6908

- 1/4052

) (Urbanization

0/0356

0/0381

- 3/5528

* وقف انتخابی برای آماره آزمونها توسط مﻌیار شوارتز انتخا
* مقادیر بحرانی آزمون  ERSدر سطوح  5 ،1و 10درصد ب ترتی

درجه مانایی
)I(1

)I(1

شده است و عالمت  ،Δب تفاضل اشاره دارد.

عبارتاند از - 3/77 :و  - 3/19و .- 2/89

منبع :محاسبات پژوهش

جدول  -2نتایج آزمون همانباشتگی یوهانسن
آزمون اثر

آزمون حداکثر مقدار ویژه
H0

H1

سطح احتمال آماره آزمون

H0

H1

سطح احتمال آماره آزمون

r 0

r 1

0/0000

r 0

r 1

0/0054

r 1

r 2

0/5528

r 1

r 2

0/5528

منبع :محاسبات پژوهش

جدول  -3نوع الگو و انتخاب متغیر انتقال
الگوی پیشنهادی

ارزش احتمال آماره F

متغیر

Linear

0/355

)(G.Size)(t-1

Linear

0/181

)(Urbanization)(t

LSTR

0/000

)(Urbanization)(t-1

LSTR

0/001

)(Urbanization)(t-2

منبع :محاسبات پژوهش

انتخا الگوی مناس برای متغیر انتقال وقف نخست

پیشنهادی مناست

بترای متغیتر انتقتال )(Urbanization

شهرنشینی ،باتوج ب آمارههای  F3 ،F2و  ،F4گام بﻌتدی

) (t-1الگوی  ،LSTR1یﻌنی الگوی الجستیک بتا یتک

در تخمی الگوست .باتوج نتایج گزارششده در جدول

نقطﮥ آستتتان ای انتختتا متتیشتتود؛ زیتترا ارزش احتمتتال

 4و توضتی هتای ارائت شتده در روش پتژوهش ،الگتتوی

آمارههای  F2و  F4از 5درصد کمتر است.
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جدول  -4نوع الگوی متغیر انتقال
الگوی
پیشنهادی
LSTR1

ارزش احتمال آماره  F 2ارزش احتمال آماره  F 3ارزش احتمال آماره F 4

0/001

0/008

0/284

متغیر انتقال
)(Urbanization)(t-1

منبع :محاسبات پژوهش

مرحلﮥ دوم در الگوسازی هتر الگتوی  ،STRمترحلﮥ

برآورد میشوند کت نتتایج در قالت جتدول  5گتزارش

تخمی است .باتوج بت ماهیتت غیرخطتی ایت الگوهتا،

شتتدهانتتد .براستتاس ستتطوح احتمتتال ضتترای تخمینتتی

ای مرحل با یافت مقادیر مناس

نخستی بترای تخمتی

الگو شروع می شود .با استتفاده از ایت مقتادیر نخستتی ،

ارائ شده در ای جدول ،تمام ضرای تخمینی در ستط
اطمینان 95درصد مﻌنادار و پذیرفتنی است.

الگوی نیوت رافسون و حداکثرسازی تتابع  ،MLعوامتل
جدول  -5نتایج تخمین الگو
ضریب تخمینی بخش غیرخطی

ضریب تخمینی بخش خطی

متغیر

(0/45 )0/01

(1/28 )0/00

CONST

(- 0/08 )0/00

(0/81 )0/00

)(G.Size)(t-1

(0/22 )0/00

(- 0/08 )0/02

)(Urbanization)(t

(- 0/01 )0/02

(- 0/04 )0/04

)(Urbanization)(t-1

(0/06 )0/01

(0/01 )0/00

)(Urbanization)(t-2

SC - 5/96

AIC - 7/25

R2 0/71

c 55/28

γ =1/64

HQ - 6/55

* اعداد داخل پرانتز نشاندهنده سطوح احتمالاند.
منبع :محاسبات پژوهش

مقادیر نهایی تخمی زدهشده برای عوامل یکنتواختی
) 1/64 ،(γو بتترای مقتتدار آستتتان ای میتتزان شهرنشتتینی،
یﻌنتتی 55/28 ،cدرصتتد استتتت؛ بنتتابرای تتتابع انتقتتتال
ب صورت زیر خواهد بود:
{G(1.64, 55.28, (Urbanization)t-1) (1 exp
1.64((Urbanization)t-1 55.28)})-1

باتوج ب نکت های اشارهشده در بخش روششناستی
پژوهش ،در رژیم نخستت  G 0و در رژیتم دوم G 1

است؛ بنابرای برای رژیم نخست داریم:
(G.Size)t 1.28 0.81(G.Size)t-1
0.08(Urbanization))t 0.04(Urbanization))t-1
0.01(Urbanization))t-2

و برای رژیم دوم ،ک حاصل جمع ضرای تخمینتی
بخش خطی و غیرخطی است ،خواهیم داشت:
(G.Size)t 1.73 0.73(G.Size)t-1
0.14(Urbanization))t 0.05(Urbanization))t-1
0.07(Urbanization))t-2

براساس مﻌادل های رگرسیون برآوردشتده و باتوجت
ب ت اینک ت مجمتتوع ضتترای متغیتتر شهرنشتتینی در رژیتتم
نخستت و دوم بت ترتیت بتا  -0/11و  0/16برابتر استتت،
ونی استنبا میشود کت بتا افتزایش یتکدرصتدی در
میزان شهرنشینی در ایران تا سط آستانﮥ 55/28درصتد،
طتی دورﮤ بررستیشتده ،نخستت انتدازﮤ بختش عمتتومی
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تأثیر غیرخطی شهرنشینی بر مخارج بخش عمومی :رویکرد الگوی رگرسیون انتقال مالیم

(دولتتت) بت علتتت زهتتور آثتتار مثبتتت شهرنشتتینی ،یﻌنتتی

رژیتتم را بتتترای الگتتوی برآوردشتتتده مالحظتت کتتترد.

پیامتدهای ختارجی مثبتت و صترف جتوییهتای ناشتی از

همتتانطتتور ک ت ای ت شتتکل نشتتان متتیدهتتد و براستتاس

مقیتتاس در تولیتتد کاالهتتای عمتتومی بتتا متمرکزکتتردن

توضی های ارائت شتده در قستمت روش پتژوهش ،بایتد

جمﻌیت ،حدود 0/11درصد کاهش یافت است.

گفتتت زمتتانیکتت میتتزان شهرنشتتینی بتت ستتط آستتتان
55/28درصد میرسد ،محل وقوع تغییر رژیتمG 0.5 :

امتتا در رژیتتم دوم هنگتتامیک ت مقتتدار متغیتتر میتتزان
شهرنشینی بیش از مقتدار آستتان ای یﻌنتی 55/28درصتد

از رژیتم نخستتت کت حالتتت حتدی آن  G 0استتت بت

بوده است ،با افزایش یکدرصدی در میتزان شهرنشتینی

رژیم دوم ک حالتت حتدی آن  G 1استت ،بت آرامتی

در ایران طی دورﮤ بررستیشتده ،انتدازﮤ بختش عمتومی

منتقل میشویم.

(دولت) ب علتت زهتور آثتار منفتی شهرنشتینی همچتون
پدیدﮤ ازدحام خارجی و بﻌضی پیامدهای خارجی منفتی
مانند آلودگیهای زیستمحیطی ،افتزایش برخوردهتای
اجتماعی ،افزایش جرم وجنایت و ایجاد زیرساختهتای
شهری ،حدود 0/16درصد افزایش داشت است .بنتابرای
بایتتد گفتتت فرضتتی اثرگتتذاری  Uشتتکل شهرنشتتینی بتتر
شکل  -2نمودار تابع الجستیک مربوط به تغییر

اندازﮤ بخش عمومی در ایران تأیید میشود.

رژیم

باتوج بت اینکت طتی حتدود دو دهﮥ گذشتت میتزان

منبع :یافت های پژوهش

شهرنشینی در ایران از سط آستتان ای آن ،یﻌنتی مقتدار

در متترحلﮥ ارزیتتابی ،عتتالوهبتتر تحلیتتل گرافیکتتی،

55/28درصد ،فراتر رفت استت متیتتوان گفتت اقتصتاد

خطاهای احتمالی در مرحلﮥ تخمی نیز بررسی متیشتود.

ایتتران در رژیتتم دوم واقتتع شتتده استتت و رونتتد کنتتونی

نخستتتی آزمتتون بررستتیشتتده ،آزمتتون وجودنداشتتت

شهرنشتتینی در آن ،گستتترش مختتارج بختتش عمتتومی را
موج

خطتای خودهمبستتتگی استت .ارزش احتمتتال آزمتتون F

میشود.

برای وقف های یک تتا هشتت ایت آزمتون در جتدول 6

مرحلﮥ سوم و ب عبارتی مرحلﮥ پس از تخمتی الگتو،

آمده است ک بر استاس آن ،فترضیﮥ صتفر ایت آزمتون

متترحلﮥ ارزیتتابی الگوستتت .ایتت قستتمت را بتتا تحلیتتل

مبنی بر وجودنداشتت خودهمبستتگی در ستط اطمینتان

گرافیکتی آغتتاز متیکن تیم .باتوجت ب ت تتتابع الجستتتیک

مناسبی برای تمامی وقف ها رد نمیشود.

مربو ب تغییر رژیم در شتکل  ،2متیتتوان لحظت تغییتر

جدول  .6ارزش احتمال آزمون  Fبرای وقفههای مختلف
8

7

6

5

4

3

2

1

وقفه

0/48

0/32

0/36

0/29

0/82

0/66

0/58

0/31

احتمال

منبع :محاسبات پژوهش

دومی آزمون بررسیشده ،آزمون باقینمانتدن رابطﮥ
غیرخطتتی در پستتماندهای الگوستتت .باتوج ت ب ت ارزش

احتمال آزمون  Fبرآوردشده ( ،)0/72فرضیﮥ صتفر ایت
آزمون مبنیبر وجودنداشت رابطﮥ غیرخطتی اضتافی ،در

اقتصاد شهری ،دوره  ،3شماره  ،1توالی ،4سال 1397
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سط اطمینان مناسبی رد نمیشود .بنابرای الگو بت طتور
کلی موفتق شتده استت رابطﮥ غیرخطتی بتی متغیرهتا را

نتیجهگیری
مطالﻌﮥ حاضر در راستتای بررستی رابطﮥ غیرخطتی و
تناقض در نتایج مطالﻌ های پیشی ِ صورتگرفتت دربتارﮤ

تصری کند.
آزمون بررسیشتدﮤ دیگتر بت ثابتتبتودن عوامتل در

رابطﮥ بی گسترش شهرنشینی و اندازﮤ بخش عمتومی ،از

مربو است .ارزش احتمتال آمتاره F

کتاراتری رویکردهتتای اقتصادستتنجی غیرخطتی بت نتتام

ای آزمون  0/005برآورد شده است ک بتر استاس آن،

الگتوی  STRاستتتفاده کتترد؛ ست س نحتتوﮤ تأثیرگتتذاری

فرضی صفر ای آزمون مبنیبر یکسانبتودن ضترای در

شهرنشینی بر گسترش مخارج بخش عمومی را در ایتران

قسمت خطی و غیرخطی در سط احتمال 99درصتد رد

طی دورﮤ زمانی 1339تا 1393برآورد کرد.

رژیم های مختل

میشود .از آزمون های دیگر کت خطاهتای احتمتالی در

نتایج بت دستتآمتده بتر وجتود رابطﮥ غیرخطتی بتی

مرحلﮥ تخمی الگوی  STRرا بررسی متیکننتد بایتد بت

متغیرهتای مطالﻌت شتتده داللتت متیکنتتد و آزمتونهتتای

آزمون های  ARCH-LMو  Jarque-Beraاشتاره کترد

اقتصادستنجی الزم ،بتترای توضتتی رفتتتار غیرخطتتی بتتی

بترای بررستی خطاهتای وجتود ناهمستانی

متغیرها ،لحاظ وقف نخست متغیر شهرنشینی را در حکتم

واریانسها و نرمالنبودن باقیماندهها ب کار بترده متیشتوند.

تابع انتقال و حد آستان ای را کت بیتانکننتده الگتوی دو

نتایج ای آزمونها در جدول  7ارائ شده است.

رژیمتتی استتت پیشتتنهاد کتترده استتت .در الگتتوی STR

ک بت ترتیت

براستاس ارزش احتمتال آمتارههتای  Fو  ،χ2فترضیﮥ

نهایی ،عامل شی

64درصد برآورد شتده استت .مکتان

صتتتفر آزمتتتون  ARCH-LMمبنتتتیبتتتر وجودنداشتتتت

وقوع تغییتر رژیتم یتا حتد آستتان ای شهرنشتینی (ستط

ناهمستتتانی واریتتتانس مشتتترو بتتت خودرگرستتتیونی

یهین ) نیز 55/28درص د برآورد شده است .نتایج مربتو

) ،(ARCHدر ستتط اطمینتتان مناستتبی رد نمتتیشتتود؛

ب برآورد ضرای

همچنتتی براستتتاس ارزش احتمتتتال آمتتتاره  χ2آزمتتون

می دهند شهرنشتینی در رژیتم نخستت بتر انتدازﮤ بختش

 ،Jarque-Beraفرضیﮥ صفر مبنیبر نرمالبودن پسماندها

عمومی تأثیر منفی داشت ک با عبتور از حتد آستتان ای و

در سط اطمینان مناسبی رد نمیشود.

واردشدن ب رژیم دوم ،ای اثرگذاری مثبت شده استت.

جدول  - 7ارزش احتمال آزمونهای ARCH-LM

ای نتیج بیان کنندﮤ تأثیر نامتقتارن شهرنشتینی بتر انتدازﮤ
بختتش عمتتومی و تأییتتد فتترضیﮥ منحنتتی  Uشتتکل ،بتتی

و Jarque-Bera

شهرنشینی و اندازﮤ بخش عمومی در ایران است.

ارزش احتمال
آزمون

آماره
F

𝟐

𝛘

0/78

0/52

ARCH-LM

-

0/75

Jarque-Bera

منبع :محاسبات پژوهش

ب طور خالصت  ،مطتابق آزمتون هتای ارزیتابی الگتو،
الگوی غیرخطی تخمی زدهشده از نظر کیفتی پتذیرفتنی
ارزیابی و تحلیل میشود.

متغیرهای لحاظشده در الگو نیز نشان

باتوج ب نتایج ای پژوهش مبنیبر فراتتررفت ستط
شهرنشینی از حد بهین آن و قرارگرفت اقتصاد ایتران در
رژیم دوم ،باید گفت رونتد فﻌلتی شهرنشتینی در ایتران،
افتزایش مختارج بختش عمتومی را باعتث خواهتد شتتد.
شهرنشینی در کشور ما وند ویژگتی عمتده دارد؛ ماننتد
شتتتتتابانبتتتتودن ،دارای توزیتتتتع بستتتتیار نتتتتامتوازن و
تمرکزگرایان ت  ،بتترونزابتتودن و در ونتتد ده ت اخیتتر در

تأثیر غیرخطی شهرنشینی بر مخارج بخش عمومی :رویکرد الگوی رگرسیون انتقال مالیم

ارتبا مستقیم با فروپاشی اقتصاد کشاورزی و روستتایی
بوده است .ای عوامل سب

بروز پدیدﮤ ازدحام خارجی
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فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد  ،ش ،3
ر1تا.26

و بﻌضی پیامتدهای ختارجی منفتی ماننتد آلتودگیهتای

علیزاده ،محمد و گلخندان ،ابوالقاسم (.)1393

زیست محیطی ،افزایش برخوردهای اجتمتاعی ،افتزایش

"آزمون فرضی لویاتان برای کشورهای منتخ

جرم وجنایتت ،ایجتاد زیرستاختهتای شتهری ،بیکتاری

درحالتوسﻌ  " ،دو فصلنامه اقتصاد و توسعه

پنهان ،ترافیک و ...شده است.

منطقهای ،س ،21ش ،8ر50تا. 80

نظتتر بتت اینکتت ایتت پیامتتدها راهحتتل خصوصتتی و
غیردولتی ندارند ،ب مداخلت بیشتتر دولتت و درنهایتت،
افزایش انتدازﮤ بختش عمتومی منجتر شتدهانتد .بنتابرای
ب منظور دستیابی ب بخش عمومی کووکتر ،باتوج بت
ای موضوع ک اندازﮤ دولتت در ایتران از حتد بهینت آن
فراتر رفت استت ،بایتد سیاستتگتذاریهتای الزم بترای
کنترل و کاهش شهرنشینی در کشور صورت پذیرد .بتر
ای اساس پیشنهاد می شود با شناسایی عوامتل مهتاجرت
جمﻌیت ب شهرها و بت خصتور کتالنشتهرها و تتالش
برای بهبود آنها ،از مهاجرت افراد بت شتهرها جلتوگیری
شود تا با توزیتع متﻌتادلتتر جمﻌیتت در منتاطق مختلت
جغرافیایی کشور و استتفاده کتاراتر از منتابع و امکانتات
بالقوﮤ هر منطق  ،مخارج بختش عمتومی کشتور کتاهش

1395( ---------------------------ال )."تﻌیی کنندههای قوی اندازه بخش عمومی تحت
نااطمینانی :مطالﻌ

کشورهای عضو سازمان

کنفرانس اسالمی (رویکرد میانگی گیری مدل
بیزی) " ،فصلنامه اقتصاد مقداری ،س ،5ش ،19
ر127تا.162
.) 1395( ----------------------------"تﻌیی کنندههای قوی اندازه بخش عمومی در
ایران :رویکرد متوسطگیری بیزی برآوردهای

کالسیکی ( "،)BACEفصلنامه مطالعات
کاربردی اقتصاد ایران ،س ،13ش1 ،4تا.28
گلخندان ،ابوالقاسم (" .)1394جهانیشدن و اندازه
دولت :آزمون فرضی

یابد.

رودریک " ،فصلنامه

سیاستهای راهبردی و کالن ،س ،3ش،10
ر39تا.62

منابع
جﻌفری صمیمی ،احمد ،منتظری شورکچالی ،جالل و

" .)1395( --------------جهانیشدن و اندازه

موسی تاتار (" ،)1392امید ب زندگی و رشد

دولت در ایران :با مﻌرفی شاخص جدید

اقتصادی در ایران ،مدل رگرسیون انتقال مالیم" ،

جهانیشدن  "،KOFمجله اقتصادی ،ش11و،12

فصلنامه رشد و توسعه اقتصادی ،ش ،13ر

ر5تا.38

117تا.128

مداح ،مجید ،جیحونتبار ،فوزی و رضاپور ،زهره
محمدرضا،

(" .)1393توهّم مالی و تقاضا برای مخارج دولت

کمالالدینی ،زهرا و طالقانی ،فاطم (" .)1394تأثیر

در اقتصاد ایران "،مجله تحقیقات اقتصادی،

شهرنشینی و سرریزهای آن بر توزیع درآمد

ش ،4ر729تا.750

شکیبایی،

علیرضا،

احمدینژاد،

استانهای ایران با رهیافت اقتصادسنجی فضایی" ،

1397  سال،4 توالی،1  شماره،3  دوره،اقتصاد شهری
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