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 چکیده
از  های اقتصادیامروزه حضور و نقش دولت در اقتصاد کشورهای در حال توسعه به لحاظ فراهم نمودن زیرساخت

دولت در اقتصاد هر کشور با میزان دخالت آن یا به عبارت دیگر مخارج  عملکرد باشد.ای برخوردار میهاهمیت قابل مالحظ

از این رو  قرار دارد. و اجتماعی مخارج دولت تحت تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی دولت مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد.

به عنوان معیاری بر توسعه یافتگی و درجه بازبودن  شدت تجارت ،کالن از جمله موئلفه های بررسی و مطالعه تاثیر برخی از

های اقتصادی موسوم به شهرنشینی، دموکراسی و بدهی خارجی، بر اندازه دولت در کشورهای عضو سازمان همکاریاقتصاد، 

نتایج مطالعات حاضر نشان نبال شد. ، در این تحقیق د0991-0202ی های تلفیقی در طول دورهاکو، با استفاده از روش داده

می دهد که شدت تجارت تاثیر منفی و معنی دار و جمعیت شهرنشین تاثیر مثبت و معنی دار بر اندازه دولت دارد. همچنین 

 .بر اندازه دولت در کشورهای عضو سازمان اکو دارد و معنی دار بدهی های خارجی و متغیر دموکراسی تاثیر مثبت

 

 ، داده های تلفیقیدموکراسی، تجارت، شهرنشینی، دولت: یواژه های کلید
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مقدمه -1  

ای پذیرفته شده است که برای تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی، وجود دولت کارآمد اهمیت اساسی امروزه به نحو فزاینده

، 0کارآیی بهتری سوق دهد )کوئهها و درآمدها، اقتصاد را به سطح تواند از طریق تخصیص بهینه هزینهدارد، دولتی که می

(. در این راستا بررسی عوامل تاثیر گذار بر مخارج دولت از اهمیت خاص برخوردار است، زیرا یکی از پارامترهای تشکیل 0222

های مالی موجب تغییرات در تصمیمات اقتصادی باشد و همچنین، از طریق تاثیر بر عملکرد سیاستی درآمد ملی میدهنده

های ها مبدل شده است. بنابراین، در شاخه( و از سوی دیگر نیز به معیاری بر سنجش اندازه دولت0821)دالوری، شود می

 (. 0200، 8شود )شاکورمختلف اقتصاد از آن بحث می

عه در جوامع باشد. تجارت به عنوان موتور توسها میآنچه امروزه مورد توجه قرار دارد، ارتباط میان تجارت جهانی و اندازه دولت

سازد )فالحتی، های مختلف اقتصاد را فراهم میهای بالقوه در بخشگیری از توانمندیبا توجه به مزیت نسبی امکان بهره

های دولت در داخل (. ادغام بازارها یکی از وجوه اصلی تجارت با اقتصاد جهانی است و باعث کاهش اثر بخشی سیاست0822

ها (. در فرایند همگرایی تجارت با اقتصاد جهانی، دولت0221، 4شدن نقش دولت دارد )دنیس شود و به نوعی خبر از کممی

مجبور هستند از طریق فراهم کردن زمینه حضور برای بخش خصوصی و روان سازی در امور تجاری، کارکرد و نقش جدیدی را 

 (.0222، 5نسبت به قبل داشته باشند )درهر

ها و افزایش جمعیت در جوامع در حال توسعه، تقاضا برای خدمات دولت محلی و یا مرکزی از طرف دیگر، در پی توسعه شهر

های عمومی که همچون، امنیت، بهداشت محیط شهری و تامین اجتماعی رو به فزونی گذاشته است. این خدمات و فعالیت

(. گسترش مباحث 0221، 2هیروشود )کاجوتر شدن نقش دولت میهای غیر دولتی است باعث پررنگخارج از توان بخش

مربوط به جهانی شدن و تجارت بین کشورها در کنار وسعت شهرنشینی به طرح مسائل بسیاری در اقتصاد کالن منجر شده 

 باشد. ها میاست از جمله این مسائل بررسی نقش تجارت در کنار طبعات اقتصادی شهرنشینی بر اندازه و مخارج دولت

های انجام یافته برای کشورهای توسعه درباره ارتباط بین شدت باز بودن تجارت و اندازه دولت، پژوهشبر مبنای ادبیات نظری 

ها حکایت دارد. اما، مطالعاتی که برای کشورهای در حال توسعه انجام ی معکوس بین آنیافته تقریبا از اتفاق نظر بر رابطه

مبحث دولت و شهرنشینی در بین حوزه تحقیقاتی محقق، برای کشورهای دهد. در ارتباط با گرفته نتایج متفاوتی را نشان می

 در حال توسعه مطالعات بسیار اندکی صورت گرفته است.

توان کشور های عضو سازمان همکاری های اقتصادی موسوم به اکو را نام برد. اکو یک از میان چند کشور در حال توسعه می

ای، حذف موانع تجاری و ای و فرا منطقهاف اصلی گسترش تجارت درون منطقهای است که با اهدسازمان اقتصادی منطقه

باشد های خصوصی و دولتی و همچنین ترویج همکاری های فنی و فرهنگی در حال فعالیت میبهبود تخصص نقش بخش

 )اساس نامه اکو(.
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ه رشد برای کشورهای عضو سازمان اکو بنابراین سئوالی که مطرح می شود این است که شدت تجارت در کنار شهرنشینی رو ب

تا چه حد بر اندازه دولت در این کشورها تاثیر گذار بوده است؟. این تحقیق نقش عامل دموکراسی و بدهی خارجی را در کنار 

 تجارت و شهرنشینی بر روی اندازه دولت در کشورهای عضو سازمان اکو مورد مطالعه و بررسی قرار داده است که به نوبه خود

در تحقیق حاظر از متغیر اندازه دولت به عنوان متغیر وابسته و از  یکی از جنبه های نوآوری این پژوهش محسوب می شود.

 های خارجی به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است.متغیرهای تجارت، شهرنشینی، دموکراسی و بدهی

 

 مبانی نظری -2

 دولت -2-1
میانه است و ریشه در عبارت یونانی دارد. دولت از پیشوندی یونانی به معنای هدایت و راهنمایی دولت یک کلمه مرکب التین 

 .1کننده و پسوندی التینی به معنای خرد و قدرت تشکیل شده است

 قدرت، اقتدار، معنای سلطنت، به سیاسی نظر از و (0828)غفاری،  رونق و بختی نیک ثروت، معنی به ادبی متون در دولت

 (. 0822است )دادگر،  رفته کار به نظام سیاسی وزیران و هیأت مجریه، قوه فرمانروایی،

در شرایط فعلی نظام اقتصادی جهانی، به ویژه با توجه به وجود اقتصادهای مسلط در بطن نظام اقتصادی جهانی، در صورتی که 

گیرد، الزاما بافت تولیدی جامعه معطوف به تجارت و  تحوالت اقتصادی جهان سوم عمدتا در اختیار قشر محدود و ثروتمند قرار

رسد توسعه های تولیدی گسترش الزم را پیدا نخواهد نمود. با توجه با این نکات به نظر میبخش خدمات شده و ظرفیت

تصادی در های اقباشد. به عبارت دیگر، دولت باید متولی اصلی هدایت بخشاقتصادی بدون هدایت موثر دولت امکان پذیر نمی

(. به این خاطر بهتر است دولت در امور 82ص -0892های آنان باشد )رازینی مسیر مدرن کردن بافت تولیدی و فعالیت

های اقتصادی را در جهت نیل به اهداف اقتصادی هدایت نماید. بنابراین میزان دخالت اقتصادی جامعه دخالت نموده و فعالیت

 (.0222باشد، یعنی سهم دولت از اقتصاد جامعه )درهر،دولت قابل تعریف میدولت در اقتصاد در مفهوم اندازه 

  د:کننمی مداخله اقتصادی هایفعالیت در جایگاه سه از شکل ترینکلی در هادولت

 حکومت. جانب از نمایندگی به آینده، و حاضر هاینسل منافع حافظ مقام جایگاه از -0

 است. ادهی درا آن که به برنامه های ایجامعه اکثریت منتخب مقام جایگاه از -0

 دولتی. و موسسات ها شرکت عملیات چارچوب در و داربنگاه موضع در بزرگ، کارفرمای یک جایگاه از -8

 طور به را سه جایگاه این بتوانند هادولت که است این گیرد قرار مدنظر باید که نکاتی از یکی هادولت عملکرد ارزیابی در

 است داده نشان دنیا تجربه .نکنند تضییع را دیگر هایگروه منافع جایگاه، یک در توفیق برای و کنند حفظ مشخص و متمایز

 با و کندمی پیدا تداخل جامعه، نماینده اکثریت عنوان به دولت منافع با کارفرمایی منافع شوندمی کارفرما هادولت وقتی که

 (.0824شوند )خلعتبری،  کارفرما نباید هادولت شودمی گفته که است منطق این

 هوادار خود، اکثریت حفظ برای مایلند هادولت شودمی گفته که است این شودمی مطرح راستا همین در که موضوع دیگری

بخواهد از طریق وضع قوانین اقتصادی و حتی  دولت است ممکن مثال عنوان کنند. به فدا را حکومتی و نسلی بین منافع

قوانین اجتماعی تنها در صدد اخذ منافع کوتاه مدت برای دوره ریاست خود باشد اما دریغ از توجه به موارد بلند مدت که 
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 فزایشو ا حفظ برای منابع طبیعی ثروت از ممکن است آن سیاست ها اثر و جهت متفاوتی را در دولت های بعد ایفاد کند، و یا

-نسل منافع رفتارهایی که از جلوگیری باشد. برای نداشته توجهی آینده هاینسل منافع حفظ به و کند استفاده خود هواداران

 به نهایت در سازی شود. این شفافمی توصیه بودجه سازی شفاف سازدمی مخدوش باال محور سه بر اساس را مختلف های

 .(2،0200گردد )مین هاردمی منجر نیز جامعه افراد حقوق رعایت و ساالری مردم اصول

 

 9باز بودن تجارت -2-2
 توسعهلید ناخالص داخلی تعریف می گردد همچنین درجه باز بودن اقتصاد به صورت نسبت مجموع صادرات و واردات به تو

 (.0221)دنیس، کندمی منعکس را اقتصادی تنوع و یافتگی

که بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه با بحران اقتصادی شدیدی مواجه  ی بیستمی سوم صدهدر ابتدای دهه

ها به عنوان های اقتصادی در میان اقتصاددانان مقبولیت بیشتری پیدا کرد و دولتشدند، دیدگاه شکست بازار در ایجاد تعادل

های اقتصادی در ی فعالیتها در عرصهشمگیر دولتهای اقتصادی مطرح شدند. این امر باعث حضور چی فعالیتاداره کننده

های مهم کنار تولید کاالهای عمومی و قانون گذاری شد. از سوی دیگر، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی به عنوان اصل

ها را در ها برای رسیدن به این اصول مهم حضور بیشتر آنها قرار داشته است. تالش دولتاقتصادی همواره مورد توجه دولت

(. اما آنچه در این بین اهمیت اساسی دارد پاسخ به 0829کند )اسمعیلی و مهرابی بشرآبادی، های اقتصادی توجیه میعرصه

سواالتی از این قبیل است که اصوال ویژگی و وظایف دولت در عصر جهانی شدن کدام است؟ آیا اندازه دولت نسبت به بعد از 

 ند؟تغییر می کفرایند جهانی شدن 

 خارجی تجارت به تکیه اقتصاد چه هر( 0220، 02؛ برچگر 0224؛ تانزی، 0890؛ صادقی، 0200)شاکور، برخی محققان نگاه از

 بازار که بود. همچنین زمانی خواهد بیشتر باالتر، با ریسک مقابله و ثبات حفظ برای دولت مخارج برای تقاضا باشد بیشتر

 از را شانسرمایه یا و شغل خارجی، هایشرکت حضور دلیل به که، بر آن است به کسانی دولت شود فطرتمی باز سریعا داخلی

نوسانات و فشار  مقابل در اقتصاد داخلی از حمایت در دولت هایسیاست هدف گیری به این دلیل .اند کمک کندداده دست

 می شود.  دولت مخارج افزایش منجر به احتماال شده ایجاد های بیرونی

 هایفعالیت در هادولت مقابل برخی صاحب نظران بر این اندیشه استوارند که در عصر جهانی شدن اقتصاد، نقش در نقطه

 (. به عنوان0822؛ فالحتی،  0225، 00روزن و هیکس ؛ 00،0220میچل و یابد )گرتمی کاهش آن، در حتی دخالت و اقتصادی

 گشوده است، دولت روی پیش را وظایف جدیدی تر بخش خصوصی کهو حضور فعال  الکترونیکی دولت به ظهور توانمی نمونه

 دولت اداری بوروکراسی و سنتی وظایف از رودمی انتظار و گیردمی عهده را بر نوینی وظایف حوزه این در دولت .کرد اشاره

 شود.  کاسته
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، 08متمرکز شده اند: )آرسپرانگدر این رابطه برخی از پژوهش گران در بررسی های و تحلیل های خود بر روی دو فرضیه 

 (0222، 04؛ گمل 0222؛ درهر،  0222

 دهدمی را کاهش دولت گری تصدی وظایف اقتصاد شدن جهانی که شودمی استدالل کارایی در فرضیه :فرضیه کارآییالف( 

 ترکیب و شد خواهد کاسته دولت هایهزینه از و لذا کندمی تررقابتی خصوصی بخش بیشتر حضور با را اقتصادی شرایط و

 ساختار مولدترند )آموزش، حمل و نقل عمومی و مسکن(، تجدید خصوصی بخش که توسط تولیداتی جهت در دولت مخارج

 است. دولت شدن اندازه ترکوچک معنی به این که شود،می کارآمدتر دولت و شده

 و ایجاد ملی اقتصاد و جامعه برای را خطراتیاقتصاد  شدن جهانی که شودمی طبق این فرضیه استدالل ب( فرضیه جبران:

 خطرات، این کاهش و مقابله برای هادولت می شود. عمومی مخارج گسترش ها برایدولت به فشارهایی آوردن وارد موجب

 روند با جهانی شدن تعامل در دولت هایهزینه لذا هستند. اجتماعی هایبیمه بخش در ویژه بیشتر به هزینه کردن آماده

 .دولت است اندازه شدن بزرگتر معنی به این که کرد خواهد دنبال را افزایشی

(، 0222و درهر،  0220میچل، و مطالعات )گرت مانند؛  نمایند تأیید را کارایی فرضیه تجربی، مطالعات نتایج چنانچه بنابراین

 کوچکتر اندازه دولت رودمی انتظار و استشده دولت کارایی افزایش موجب دولت، اندازه بر اثر جهانی شدن که معناست بدین

 اثر که معناست (، بدین0220)برچگر،  مطالعات کنند مانند؛ تأیید را جبران یفرضیه تجربی، مطالعات نتایج چنانچه باشد. شده

 باشد. بزرگتر شده دولت اندازه رودمی انتظار و استشده دولت مخارج افزایش موجب دولت بر اندازه شدن جهانی

 

 شهر و شهرنشینی -2-3
رای ساختار یان داگالس: شهر محیطی است که از سیستم های اقتصادی بوجود آمده و بعنوان یک اکو سیستم انسانی دا

 (.0221، 05کاجوهیرو)اجتماعی و فرهنگی است 

کمی از اراضی  از نظر اقتصاددانان شهری، یک ناحیه جفرافیایی هنگامی شهر خوانده می شود که جمعیت زیادی در مساحت

 (.0890سکونت داشته باشند. به عبارتی دیگر، یک ناحیه شهری بر اساس تراکم جمعیتی باال تعریف می شود )درکوش،

آید که حاصل افزایش، های انسانی به وجود میتغییراتی در سازمان اجتماعی سکونتگاه ،شهرنشینی فرآیندی است که در آن

 کارکردهای و اقتصادی –هایی در ساخت اجتماعی نظر سازمانی، در شهرنشینی دگرگونی باشد. ازتمرکز و تراکم جمعیت می

به طور کلی شهرنشینی دارای  آورد.. این جریان تغییراتی را در ساخت فضای داخلی شهرها به وجود میشودمی ظاهر جمعیتی

 دو خصیصۀ اصلی است :

 .کشاورزی غیر مشاغل و هافعالیت در اشتغال جهت شهری، به روستایی های حوزه از مردم مهاجرت الف( 

ها که رفتارهای نگرش و هادگرگونی در سبک زندگی مردم، از سبک زندگی روستایی به شهری ، به همراه تغییر در ارزش ب(

 .(0814 شود)شکویی،ای را سبب میتازه
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شهری موثر اند که توصیف آنها و نقشی که هر در مطالعات و پژوهش های اقتصاد شهری عوامل متعددی در داده های متغیر 

 کدام به عهده دارد کمک شایانی برای انتخاب مدل مناسب برای پژوهش های شهری می باشد.

اندازه فیزیکی شهر)وسعت  -0؛  )رابطه بین تعداد جمعیت و مساحت شهر یا به عبارت دیگر شدت استفاده از زمین( تراکم -0

 تعداد جمعیت. -4ر؛  توان اقتصادی شه -8شهر(؛  

در مطالعات مربوط به اندازه شهر اغلب عامل جمعیت، به دالیلی که در زیر ارائه شده بعنوان عامل مناسب برای متغیر شهری  

 انتخاب می شود.

تراکم تنها شدت انباشت در یک محل خاص را نشان می دهد  و جنبه مهم توسعه را در نظر نمی گیرد. آلنزو معتقد است  -0

دهکده هایی در قرون وسطی وجود داشته اند که تراکم های باالتری از کالن شهر های امروزی یا حتی نواحی مرکزی آنها 

 داشتند.

از طرف دیگر صرف اندازه فیزیکی شهرها با اینکه در نمایش بزرگی شهر موثر است اما اگر همراه با سایر عوامل نیاید نمی  -0

کم جمعیت و گسترده که فعالیت اقتصادی چندانی در آن صورت نمی گیرد، بسیاری از حومه های ی باشد زیرا تواند عامل موثر

 (. 02،0910)آلنزو نند به صرف مساحت در سلسله مطالعات جایگاه واقعی داشته باشدانمی تو

از توان اقتصادی شهر  با توجه به اینکه توان اقتصادی شهرهای پر جمعیت و بزرگ در کشورهای با درآمد سرانه پائین کمتر -8

های متوسط کشورهای با درآمد سرانه باال می باشد، توان اقتصادی را نمی توان مالک مناسبی برای توصیف شهرها در نظر 

 گرفت.

دسترسی به اطالعات مربوط به جمعیت، سهل و وصول تر از بقیه عوامل است، همچنین استفاده از این عامل تصویر و  -4

 (. 01،0222)کنادر سبت به سایر عوامل در پی داردنتیجه روشن تری ن

  
گیرند که صرفه . در هر اقتصاد، شهرها بدین دلیل شکل مییافته استها گسترش در آن نیز با توسعه کشورها، شهرنشینی

کارگران و گردد، های ناشی از مقیاس باعث میهای ناشی از مقیاس در تولیدات صنعتی وجود دارد. وجود صرفه جوییجویی

های ها، به جای آن که در طول جغرافیایی یک اقتصاد پراکنده گردند، در کنار هم جمع شوند. در یک شهر معموال فعالیتبنگاه

شوند و افراد از مناطق مسکونی اطراف به محل کار خود در ناحیه تجاری مرکزی اقتصادی در ناحیه تجاری مرکزی، متمرکز می

باشند و از برخی هزینه های واقع بدین ترتیب شهرها دارای یک سری پیامدهای خارجی مثبت می کنند. دررفت و آمد می

دولت ها که در حالت جمعیت غیر متمرکز و دور از هم می باید متقبل می شدند، کاسته می شود، همچون هزینه تاسیس 

هداشتی متعدد و دور از هم و مواردی از این جاده بین نقاط مختلف دور از هم و بین روستایی، هزینه های تاسیس مراکز ب

های ناشی از مقیاس توسعه شهر نشینی دارای قبیل. از سوی دیگر هم زمان با وجود پیامدهای خارجی مثبت و صرفه جویی

توان به افزایش جرم و جنایت، باشند. از جمله این پیامدهای خارجی منفی مییک سری پیامدهای خارجی منفی نیز می

های شهری و دیگر موارد های زیست محیطی، افزایش برخوردهای اجتماعی، مسئله ازدحام و تراکم، ایجاد زیر ساختیآلودگ
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در واقع با گسترش شهر نشینی این مسائل بیشتر  (. 0222، 02و فانی 0221، کاجوهیرو، 0825اشاره کرد )اکبری و همکاران، 

 شود.عمومی که از سوی دولت باید هزینه گردد، میهای نمود پیدا کرده و منجر به تغییر در هزینه

 

   پژوهش های انجام شده -2-4
( به ارتباط میان جهانی شدن و مخارج بخش عمومی، همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای 0222گمل و همکاران )

 میان دادند که هیچ ارتباطیاند و نتایج یافته هایشان نشان پرداخته 0991-0922ی طی دوره OECDبرخی از کشورهای 

 اما ندارد. وجود دولت یبا اندازه شدن جهانی از مقیاسی عنوان به اقتصاد بودن شاخص باز و خارجی مستقیم سرمایه گذاری

 دهد.می انتقال عمومی هایپرداخت به سمت را دولت هایهزینه وضعیت مشخص طور به گذاری خارجی سرمایه

در تحقیق خود با عنوان ارتباط بین اندازه دولت و باز بودن تجارت در کشور پاکستان با استفاده از  ،(0200) ازکریو  کوراش

ی دولت اثر باز بودن تجارت )جهانی شدن( بر اندازه 0229-0941های در طول سال (GMM)روش گشتاور تعمیم یافته 

ی اط مثبت و معنی دار بین تجارت و اندازهبداد که ارت نتایج به دست آمده نشان کشور پاکستان را مورد بررسی قرار دادند.

ی دولت در این کشور شده دولت در این کشور وجود دارد، به عبارتی باز بودن تجاری کشور پاکستان منجر به افزایش اندازه

ست. نتیجه بدست آمده ایشان همچنین در این مقاله تاثیر شهرنشینی را بر اندازه دولت پاکستان مورد سنجش قرار داده ا است.

 بیانگر ارتباط منفی و معنی دار بین جمعیت شهری و مخارج دولت است.

(، در تحقیقی با عنوان، بررسی تاثیر جهانی شدن تجارت بر اندازه دولت در ایران، به بررسی تاثیر جهانی 0821دادگر و نظری )

اند. آنها با استفاده از متغیرهای رشد اقتصادی، پرداخته 0825-0858ی زمانی طی دوره انی دولت در ایرشدن اقتصاد بر اندازه

-و تحلیل شوک (VAR)ی دولت با رهیافت خودرگرسیون برداری درجه باز بودن اقتصاد، شاخص صنعتی شدن، تورم و اندازه

جارت )درجه باز بودن های آنها نشان داد که جهانی شدن تها و تجزیه واریانس به بررسی این موضوع پرداختند. نتایج یافته

 دهد.ی دولت را نشان میی دولت شده و بیشترین توضیح دهندگی رشد اندازهاقتصاد( در ایران باعث رشد اندازه

با  0822-0882های (، تاثیرات آزاد سازی تجاری و مالی را بر اندازه دولت ایران در طول سال0822فالحتی و سپهبان قره بابا )

های توزیعی، برای بررسی رابطه بلند مدت و همچنین از الگوی تصحیح خطای ی خود توضیحی با وقفهاستفاده از روش پویا

ی کوتاه مدت بین متغیرها مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان دادند که هم در کوتاه مدت و برداری برای به دست آوردن رابط

وان شاخصی برای آزاد سازی مالی و آزاد سازی تجاری اندازه هم در بلند مدت افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عن

دولت را کاهش داده است. از طرفی تاثیر کاهشی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اندازه دولت در بلند مدت بزرگتر از 

 کوتاه مدت بوده است.

 

 روند دادها -3
دهد. همان طور ، نشان می0202-0991در طول دوره زمانی ( روند متوسط مخارج دولت را برای کشورهای اکو 0-8نمودار )

ها در حال افزایش بوده و از نوسان نسبتاً کمی برخوردار گردد، مخارج دولت )برحسب دالر( در طول این سالکه مشاهده می

رنشینی در گردد روند شهدهد. همان طور که مشاهده می( روند متوسط جمعیت شهرنشین را نشان می0-8نمودار ) است. 
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( روند متوسط تجارت )درجه باز بودن 8-8نمودار ) ها از روند افزایشی برخوردار بوده است.کشورهای اکو در طول این سال

دهد. طبق نمودار روند تجارت در این کشورها در طول دوره مورد بحث، دارای روند نوسانی بوده و از اقتصاد( را نشان می

 افزایش نسبی برخوردار است.

 

  
 روند متوسط جمعیت شهرنشین -2 -3نمودار روند متوسط میانگین مخارج دولت – 1-3نمودار 

 
 تجارت متوسط روند -3-3-نمودار

 

 روش شناسی تحقیق -4
 9برای زیر  مطالعه ،(0200شاکور ) پژوهشبا توجه به مبانی نظری مطرح شده و مطالعات قبلی صورت گرفته با استناد به 

افزار و با استفاده از نرم  0991-0202 دوره طیبی یا پانلی از اعضای سازمان اکو با استفاده از روش داده های ترکی 09کشور

برای بررسی تاثیر تجارت و شهرنشینی بر اندازه دولت در  مدل پژوهشی .شده استبرآورد  EViews6اقتصاد سنجی 

 تصریح شده است: زیر صورتهای اقتصادی موسوم به اکو به کشورهای عضو همکاری

 
(0) it+ ε itLnDEMO4+ β itLnDEB3+ β itLnURB2+ β it+ βLnTR 0= β itLnGOV 

 

                                                            
بکستان. الزم کشورهای مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از: آذربایجان، ایران، پاکستان، قیرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، ترکیه، تاجیکستان و از 09

مطالعاتی تحقیق کنار به ذکر است کشور افغانستان نیز عضو سازمان اکو می باشد اما به دلیل عدم وجود داده های کشور افغانستان، این کشور از قلمرو  

 گذارده شده است. 
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درجه باز بودن تجارت به صورت مجموع واردات و صادرات  به تولید ناخالص  TRمخارج مصرفی دولت،  GOVدر مدل فوق 

لگاریتم طبیعی را نشان می دهد.  Lnبدهی خارجی و  DEBدموکراسی،  DEMOجمعیت شهرنشین،  URBداخلی، 

 تحقیق حاضر مدل فوق 

متغیرها هم در میان استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی با رویکرد داده های پانلی دارای مزایایی می باشد، در داده های پانلی 

محیط بسیار مناسبی برای شود و منجر به ایجاد ( اندازه گیری میTو هم در طول زمان ) (N)مقاطع جامعه آماری به تعداد 

گسترش روش های تخمین می شود و نتایجی فراهم می سازد که امکان مطالعه آنها در محیط های فقط مقطعی و سریع 

 (.0890)بالتاجی، زمانی وجود ندارد 

دموکراسی از داده های شاخص استخراج شده است. برای متغیر  WDI 2012داده های متغیرها به جز متغیر دموکراسی از  

، استخراج شده از سایت ارگان تحقیقاتی غیر دولتی خانه آزاد، استفاده شده (Political Rights) 02آزادی سیاسی گاستیل

است. شاخص آزادی سیاسی گاستیل، میزان مشارکت در قدرت سیاسی )وجود سیستم چند حزبی و رسانه های مکتوب برای 

-دن روش های موجود )حق رای، نظم و حفاظت آرای مردم( برای مشارکت در قدرت سیاسی را میاحزاب( و دموکراتیک بو

و عدد هفت نشان دهنده غیر آزاد  سیاسی می باشد، عدد یک نشانگر آزادترین حالت 1 -0سنجد. دامنه رتبه این شاخص بین 

 می باشد.  سیاسی ترین حالت

 

 بررسی مانایی متغیر ها -4-1
، مورد آزمون قرار گیرد، زیرا نامانایی مدل، الزم است مانایی )ایستایی( تمام متغیرهای مورد استفاده در تخمین پیش از برآورد

شود های تابلویی، باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب میهای سری زمانی و چه در دادهمتغیرها چه در مورد داده

 .(0890)بالتاجی،

استفاده شده است. فرضیه صفر این آزمون داشتن ریشه واحد   00لین و چو -، لوینزمونبه منظور بررسی مانایی متغیرها، از آ

 باشد.متغیرها می

 نتایج آزمون ریشه واحد لوین، لین، چو با عرض از مبدا و روند -1جدول 

 با معیار حداکثر وقفه اتوماتیک شوارتزر در سطح متغیرها

 متغیر ی آزمونآماره احتمال آماره حدود احتمال رد فرض صفر

99% 1110/1 99/2- LGOV 

99% 1111/1 33/4- LTR 

99% 1111/1 31/4- LURB 

99% 1400/1 03/1- LDEMO 

                                                            
برای این شاخص وجود ندارد، لذا  "آزادی سیاسی"و   "حقوق سیاسی"، تمایزی بین مفهوم عبارت (freedomhouse.org)طبق تعریف خانه آزاد 02

مرات دموکراسی کشورها را در قالب  در این تحقیق از عبارت آزادی های سیاسی استفاده شده است. این نهاد طی گزارش های سالیانه، اوضاع و ن

 برای استفاده محققان و حاکمان  ارائه می کند. "Civil Liberties"و  "Political Rights(political freedom)"شاخص های 
21 Levin, Lin, Chu 



 

99% 1111/1 12/4- LDEB 

 منبع: محاسبات تحقیق

 

م درجه تجارت، ، مشاهده می شود متغیر های لگاریتم اندازه دولت، لگاریت(0در جدول ) با توجه به نتایج آزمون لوین لین و چو

 همه مانا هستند. و لگاریتم بدهی خارجی لگاریتم دموکراسیلگاریتم شهر نشینی، 

 آزمون های تشخیص داده ها برای برآورد مدل -4-2
ای که اغلب در مطالعات کاربردی پانلی برآورد شده است. مساله -های ترکیبیمدل پژوهش حاضر با استفاده از روش داده

-ها وجود دارد یا این که مدل در مقاطع مختلف نتایج متفاوتی به دست میین است که آیا امکان ادغام دادهگردد، امطرح می

باشند یا خیر؟ در صورت ها و عرض از مبداها متفاوت میدهد. به عبارتی دیگر، آیا در مدل مورد نظر برای مقاطع مختلف شیب

های ترکیبی استفاده کرد. بدین منظور ابتدا باید قبل از هر نوع داده های فردی بایستی از روشها و تفاوتوجود ناهمگنی

دار بودن یا نبودن اثرات فردی به کار ای که برای آزمون معنیآماره دار بودن اثرات فردی پرداخته شود.برآوردی به آزمون معنی

جدول با درجه آزادی  Fشده از مقدار  محاسبه Fداری مشخص، باشد. اگر در یک سطح معنیلیمر می Fی رود، آمارهمی

-تر باشد؛ فرضیه صفر مبنی بر معنی دار نبودن اثرات فردی رد شده و بنابراین میبزرگ (NT-N-K)و مخرج  (N-1)صورت 

ی تر باشد، آن گاه فرضیهمربوطه در جدول کوچک Fمحاسبه شده، از  Fبایست مدل به صورت پانل دیتا برآورد شود. اما اگر 

 (.0222، 00توان رد کرد )بناروچ و پاندیرا نمیصفر 

 

 نتایج آزمون چاو -2جدول

 آزمون آماره درجه آزادی سطح احتمال

1111/1 111  ،8 9219/30 Cross-section F 

1111/1 8 4329/101 Cross-section Chi-square 

 منبع: محاسبات تحقیق

 

-جدول بزرگ Fی محاسبه شده از مقدار آماره Fی ، آماره %99اطمینان  ، در سطح(0بدست آمده در جدول ) با توجه به نتایج

تر بوده و این مسئله نشانگر رد فرضیه صفر مبنی بر گروهی بودن )پول دیتا بودن( روش تخمین و یا قبول فرضیه مقابل یعنی، 

 باشد.پانل دیتا بودن روش تخمین می

تا برای تخمین استفاده شود، در مرحله بعد، برای پاسخ به این که آیا تفاوت پس از اینکه مشخص گردیدکه باید از روش پانل دی

توانند این اختالف بین واحدها کند یا این که عملکردهای تصادفی میدر عرض از مبدا واحدهای مقطعی به طور ثابت عمل می

های اثر رضیه صفر مبنی بر سازگاری تخمینگردد. این آزمون، فتری بیان کنند؛ از آزمون هاسمن استفاده میرا به طور واضح

 کندهای اثر تصادفی یا سازگاری اثر ثابت آزمون میتصادفی را در مقابل فرضیه یک مبنی بر ناسازگاری تخمین

                                                            
22 Benarroch, & Pandey 



 

 

 نتایج آزمون هاسمن -3جدول

 آزمون آماره درجه آزادی سطح احتمال

1111/1 4 9989/42 Cross-section random 

 تحقیقمنبع: محاسبات 

 

های اثرات تصادفی رد شده و ، فرضیه صفر مبنی بر سازگاری تخمین %99، در سطح اطمینان (8)جدول  بر حسب نتایج فوق

 گیرد.های اثر ثابت مورد پذیرش قرار میفرضیه سازگاری تخمین

 

 برآورد مدل -4-3
صورت که مدل به صورت پانل دیتا و با اثرات ثابت نتایج آزمون های چاو و هاسمن نوع برآورد مدل را مشخص کردند، به این 

استفاده از این  گردد. حال از تصریح مدل کواریانس برای برآورد مدل پیشنهادی با اثرات ثابت استفاده می شود.برآورد می

اقتصادسنجی نتایج مدل توسط نرم افزار  تصریح به منظور صرفه جویی در از دست دادن درجات آزادی مدل برآوردی می باشد.

EViews6 ( آورده شده است.4برآورد شده و در جدول ) 

 

 نتایج برآورد مدل تاثیر تجارت و شهرنشینی بر اندازه دولت  -4جدول 

 به روش پانل دیتا با اثرات ثابت 1993-2111در کشورهای عضو اکو برای سال های 
Dependent Variable: LGOV?   

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  

Date: 09/08/13   Time: 14:00   

Sample: 1997 2010   

Included observations: 14   

Cross-sections included: 9   

Total pool (unbalanced) observations: 123  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

Cross-section weights (PCSE) standard errors & covariance (d.f. corrected) 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C -25.17516 4.028843 -6.248733 0.0000 

LTR? -0.216919 0.080534 -2.693510 0.0082 

LURB? 2.787739 0.270129 10.32005 0.0000 

LDEMO? 0.262239 0.134633 1.947809 0.0540 

LDEB? 0.124086 0.022518 5.510661 0.0000 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables) 

     
     



 

 Weighted Statistics   

     
     

R-squared 0.993322 Mean dependent var 32.02407 

Adjusted R-squared 0.992594 S.D. dependent var 18.14863 

S.E. of regression 0.251921 Sum squared resid 6.981074 

F-statistic 1363.520 Durbin-Watson stat 0.563250 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 منبع: محاسبات تحقیق

 نتیجه گیری -5
مطالعه بدست آوردن برآورد کمی از اثرات شدت تجارت )درجه بازبودن تجارت(، جمعیت شهری، هدف از این 

دموکراسی)آزادی های سیاسی( و بدهی خارجی بر مخارج مصرفی دولت در کشورهای عضو سازمان اکو ، با بکارگیری از داده 

تجارت تاثیر  ،مشاهده می گردد (4دول )بدست آمده در ج بررسی های توصیفی طبق ، می باشد.0991-0202های سال های 

توان این طور بیان نمود که با باز های اقتصادی داشته است. میمنفی معنی داری بر اندازه دولت در کشورهای عضو همکاری

ا ها خواهد بود، زیرا در فرایند همگرایی ببودن تجارت )درجه باز بودن اقتصاد( فرض غالب، محدود سازی و کوچک شدن دولت

ها مجبور هستند از طریق فراهم کردن زمینه های رشد بخش خصوصی، آزادسازی تجاری، جذب سرمایه اقتصاد جهانی، دولت

گذاری مستقیم خارجی و اولویت در رویکردهای اقتصادی سیاست خارجی، کارکردهای جدیدی داشته باشد، همچنین باز بودن 

 دهد.  قش دولت را به طور محسوس کاهش میتجارت، تاکید بسیار بر رقابت بازار داشته و ن

لگاریتم جمعیت شهرنشین تاثیر مثبت و معنی دار بر اندازه دولت در کشورهای اکو داشته است. با افزایش تعداد جمعیت 

در هر اقتصاد، شهرها بدلیل تر شده است. شهرنشین در کشورهای اکو، مخارج مصرفی دولت بیشتر  و عمال اندازه دولت بزرگ

پیامدهای خارجی منفی نیز  اما از سوی دیگر شهر نشینی دارای یک سری ،های ناشی از مقیاس شکل می گیرندصرفه جویی

های زیست توان به این موارد اشاره نمود: افزایش جرم و جنایت، آلودگید. از جمله این پیامدهای خارجی منفی میباشمی

های رفت و آمد و های شهری و افزایش هزینهدحام و تراکم، ایجاد زیر ساختمحیطی، افزایش برخوردهای اجتماعی، مسئله از

های دیگر موارد. در واقع با گسترش شهر نشینی، این مسائل در این کشورها بیشتر نمود پیدا کرده و منجر به افزایش هزینه

تر شدن اندازه ولت یا به عبارت دیگر بزرگشود و این مترادف با افزایش مخارج دعمومی که از سوی دولت باید هزینه گردد، می

 باشددولت می

 که است جوی مستلزم اقتصادی توسعه های سیاسی، تاثیر مستقیم و معنی دار بر اندازه دولت ها نشان می دهد.لگاریتم آزادی

 به کند، مدت بلند هایدرگیر فعالیت را خود یسرمایه و کرده ریزی برنامه خود  هایفعالیت بتواند برای خصوصی بخش آن در

 سرمایه مستلزم ها غالباپروژه باشند. اینمی تکنولوژیکی تحوالت و اقتصادی توسعه که موتور ایپایه و ساختاری هایپروژه ویژه

 شودموجب می اقتصادی هایسیاست به نسبت باشند. نااطمینانیمی مدت سودآور بلند هایافق در تنها و بوده سنگین گذاری

 هایسیاست نااطمینانی کنند. افزایش محاسبه کافی با اطمینان را خود سرمایه مدت بلند بازده نتوانند سرمایه صاحبان که

 .گرددمی اقتصادی رکود و ایستایی لذا و سرمایه گذاری سطح کاهش سرمایه، بازده انتظار مورد ارزش کاهش اقتصادی موجب

 ثبات موجب دولت باشد. مشروعیت مشروعیت سیاسی دارای دولت که است آن مستلزم اقتصاد پیوسته و پایدار از طرفی رشد

 وجود گردد. همچنین،می رشد اقتصاد افزایش و داخلی و خارجی گذاری سرمایه جلب گذاری، ریسک سرمایه کاهش سیاسی،

 هایسیاست بتوانند سیاستمداران که شودمی آن از مانع کرده، کنترل را احزاب سیاسی و سیاستمداران رفتار دموکراسی



 

 تغییر برای آمیز مسالمت تامین روشی با دموکراسی، نادرست، هایسیاست اتخاذ صورت گیرند. در پیش در نادرست و نامتعادل

-می اقتصاد بلند مدت ظرفیت افزایش موجب داده، کاهش را های نادرستسیاست اجتماعی تصحیح و اقتصادی هزینه دولت،

 هاآن تا باشدمی دولت هایسیاست سیستماتیک تصحیح و تعدیل هزینه برای و  کم موثر سیستمی دموکراسی واقع گردد. در

 تغییرات بروز احتمال دولت، قانونی و سیستماتیک، منظم متناوب، سازد. تغییر هماهنگ مطالبات مردم و هابا خواست را

و  سریع دهد. توسعهکاهش می دهند،می هدر به را جامعه اقتصادی توسعه و رشد توان که را تغییر رژیم و مانند انقالب بنیادین

 .کند تصحیح پیوسته و منظم نحوی به را خود بتواند خطاهای که است نظامی مستلزم اقتصادی پایدار

های خارجی کشور، با افزایش بدهی های خارجی تاثیر مثبت معنی دار بر اندازه دولت ها داشته است.و در نهایت لگاریتم بدهی

های ها میزان فعالیتها برای باز پرداخت این بدهیگردد و بنابراین دولتها میها موظف به باز پرداخت این بدهیدولت

های اقتصادی را افزایش داده و بدین طریق مخارج اقتصادی خود را از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و یا مشارکت در فعالیت

 شود.های دولت در اقتصاد بیشتر مییابد، بنابراین اندازه دولت یا دخالتمیها افزایش دولت

 

 

 پیشنهادات سیاسی-6
با استناد به نتایج این بررسی می توانیم جهت پیشرف و ائتالی هر چه بیشتر اقتصادی این مرز و بوم به مسئوالن و دست اندر 

 کاران مربوطه پیشنهاداتی را ارائه دهیم. 

آنجایی که افزایش جمعیت شهرنشینی منجر به افزایش اندازه دولت در این کشورها شده است، بهتر است در این کشورها ( از 0

ها و مساعد نمودن شرایط زندگی در روستاها، از گسترش شهرنشینی جلوگیری شود، بدین طریق دو هدف با ایجاد زیرساخت

های تر نخواهد شد، چرا که دولتشین، اندازه دولت در این کشورها بزرگاخذ خواهد شد، یکی این که با کنترل جمعیت شهر ن

ها دچار مشکل خواهد شد. دوم این که با کنترل بزرگ از کارآیی مناسبی برخوردار نیستند و بنابراین، رشد و توسعه آن

ور را شاهد خواهیم بود زیرا مهاجرت روستائیان به شهرها، افزایش اشتغال و تولید و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کش

ترین بخش اقتصادی کشور های کشاورزی اشتغال دارند و بخش کشاورزی از اشتغال آفرینجمعیت روستایی اغلب در زمینه

 شود. محسوب می

کاهش تعرفه های  مثل ( بهتر است سیاست های دولت ها در جهت بهبود روابط تجاری و گسترش حجم تجارت باشد،0

تجارت می شود. افزایش امر تجارت از سویی کاهش  روند ای مشوق های تجارتی و غیره که باعث تسهیل و بهبودگمرکی و اعط

سوق  به کارایی مناسبی را هزینه های دولتی را در پی دارد و از سوی دیگر با ایجاد زمینه برای توسعه بخش خصوصی، اقتصاد

 .هد داداخو

این  ،گردد، بنابراینافزایش مخارج دولت می منجر به اندازه دولت و به عبارتیهای سیاسی باعث افزایش ( کاهش آزادی8

توانند باعث می ، آزادی و ثبات سیاسی،های الزم برای توسعه دموکراسیکشورها با گام برداشتن در جهت ایجاد تدریجی شرایط

 های خود شوند.اندازه دولت مخارج و کاهش

ی خارجی بر اندازه دولت در کشورهای عضو اکو، به نظر می رسد کنترل و کاهش حجم (با توجه به تاثیر مثبت بدهی ها4

 بدهی های خارجی می تواند زمینه های کاهش اندازه دولت در این کشور ها را فراهم سازد.

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 منابع -7
تحقیقات اقتصادی، های مالی بر تراز تجاری با تاکید بر مخارج دولتی، مجله دالوری، مجید، بررسی تاثیر سیاست .0

 01-0(، صص: 0821، )44شماره

ی دولت )مطالعه موردی ایران(، های تجاری و مالی بر اندازهفالحتی، علی و سپهبان قره بابا، اصغر، اثرات آزاد سازی .0

 .14-20(، ص: 0822مطالعات اقتصاد بین الملل، سال بیستم، شماره دوم، )

های اقتصادی، چاپ اول، موسسه مطالعات و پژوهش هاینظام در دولت نقش و جایگاه تطبیقی بررسی هادی، غفاری، .8

 .0828بازرگانی، 

 . 0822مفید،  چاپ دوم، دانشگاه عمومی، بخش اقتصاد یداهلل، دادگر، .4

رازینی، ابراهیم علی، سوری، امیر رضا و تشکینی، احمد، بیکاری و اندازه دولت: آیا رابطه قابل قبولی وجود دارد؟،  .5

 .51-85(، ص: 0892پزوهشهای اقتصادی، سال یازدهم، شماره دوم، )فصلنامه 

های وری نیروی کار و سرمایه در بخشی دولت بر بهرهاسمعیلی، عادله و مهرابی بشرآبادی، حسین، تاثیر اندازه .2

 .50-85(، صص: 0829، )0، شماره 0کشاورزی و صنعت ایران، مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، ج 

روزه، عوامل تعیین کننده اندازه دولت با تاکید بر کشورهای صادرکننده نفت، پایان نامه کارشناسی خلعتبری، فی .1

 (.0824ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، )

 0890درکوش، عابدین، درآمدی بر اقتصاد شهری، چاپ سوم، مرکز نشر دانشگاهی،  .2

 .00ص  (0814)،  انتشارات سمت ، تهران،دیدگاههای نو در جغرافیای شهری، جلد اول، ، شکویی، حسین .9

 0890بدی اچ بالتاجی، اقتصاد سنجی، باقری پرمهر، شعله، چاپ اول، نشر نی،  .02

 
 

11. Kueh, J. S. H., Chin-Hong, P., Chiew-Meu, W. (2008), Bounds estimation for trade 

openness and government expenditure nexus of ASEAN-4 countries. MPRA Paper 

12351. University Library of Munich, Germany. 

12. Shakoor, Samreen & Zakaria, Muhammad., (2011), Relationship Between 

Government Size and Trade Openness: Evidence from Pakistan, Transmit Stud Rev, 

18: pp:328-341. 

13. Denise, Eby (2007), Regulation, market structure and service trade liberalization, 

Economic Modelling, 6, 24, pp: 895-923. 



 

14. Dereher, A. (2006), the Influence of Globalization on Taxes and Social Policy: An 

Empirical Analysis for OECD Countries, European Journal of Political Economy, 22, 

pp: 179-201. 

15. Kazuhiro Yuki (2007), Urbanization, informal sector, and development, Journal of 

Development Economics, 1, 84, pp:76-103. 

16. Tanzie, j.j, Government Size and Economic Growth in Asia, The American Economic 

Review, Vol. 76, No. 1, Mar., (2004),  pp: 78-87 

17. Meinhanrd, S., and N. Potrafke, The Globalization of the Welfare State Nexus 

Reconsidered”, University of Konstanz Department of Economics Working paper No. 

2011_27, (2011), pp:2-15 

18. Bretschger, F., Hettich Globalization, Capital Mobility and Tax Competition: Theory 

and Evidence for OECD Countries, European Journal of Political Economy, 18(4), 

(2002), pp: 695–716. 

19. Garrett, G. and Mitchell, D., Globalization, Government Spending and Taxation in the 

OECD, European Journal of Political Research, 39, (2001),  pp: 145-170. 

20. Hicks, A. and Zorn, C., Economic Globalization, the Macro Economy, and Reversals 

of Welfare: Expansion in affluent democracies, 1987-94, International Organization, 

59, (2005),  pp: 631-662. 

21. Ursprung, The Impact of Globalization on the Composition of Government 

Expenditures: Evidence from Panel Data, CESifo Working Paper No.1755. (2006). 

22. Gammel, N., R. Kneller, I. Sanz, Foreign Investment,” International of Political 

Economy, 24, (2008),  pp: 151-171. 

23. Alonso, w. , location and use, combridge, mass: Harvard university press, 1971 

24. Knauder,S., Globalization,Urban Progress, Urban Problem, Rural   Disadvantages 

Evidence From Mozambique, Ashgate Publishing,USA, (2000), pp: 20-30. 

25. Fani, Zohreh, Cities and Urbanization in Iran after the Islamic Revolution, Cities, Vol. 

23, No, 6, (2006),  pp: 407-411. 

26. Brückner, Markus, Economic growth, size of the agricultural sector, and 

urbanization in AfricaOriginal Research Article, Journal of Urban Economics, Volume 

71, Issue 1, January 2012, Pages 26-36  

27. Benarroch, M.,& Pandey, M., Trade openness and government size Economics 

Letters, 101(3), (2008), pp: 157-159. 

http://www.google.com/url?q=http://www.jstor.org/stable/1804136&sa=U&ei=kdI-UuTNFYXZswafzYGACQ&ved=0CDUQFjAJ&sig2=5kmhVzwb8QZFr03EpKEbOg&usg=AFQjCNETSab1NtmC-F3T0E-0N5WeBBFnPw
http://www.google.com/url?q=http://en.wikipedia.org/wiki/Asia&sa=U&ei=cdM-UtmkFMrUsgaAk4GYCw&ved=0CBkQFjAA&sig2=WihZdB5aqTwGif_n87y82w&usg=AFQjCNGtEuMsZea9hhaMGDVHgtsK5QopRQ
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=amereconrevi
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=amereconrevi
http://www.jstor.org/stable/10.2307/i304560
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094119011000532
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094119011000532

