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در پژوهش حاضر تغییر در مخارج و درآمدهای دولت استانی بعنوان : چکیده

های در استانسیاست مالی در نظر گرفته شده است و اثر آن بر ارزش افزوده صنعت 

دهد قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می مورد بررسی 2933 -2931ایران در دوره 

رزش افزوده صنعت اثر ارزش افزوده صنعت با وقفه و مخارج دولت استانی بر ا که

دار دارد. از طرف دیگر درآمد دولت استانی از محل نفت و درآمدهای مثبت و معنی

داری بر ارزش افزوده صنعت دارد. ضریب مالیات عمومی استان و اثر منفی و معنی

 داری بر ارزش افزوده صنعت ندارد.منفی و بسیار کوچک است و اثر معنی

 ه صنعت، مخارج دولت استانی، درآمد دولت استانی: ارزش افزودواژگان کلیدی

 

 مقدمه

یابی به اهداف ها، به منظور دستسیاست مالی، مجموعه تدابیر و اقداماتی است که نظام مالی دولت را از نظر درآمدها و هزینه

دهد. با استفاده از ابزار سیاست مالی، دولت بر متغیرهای ...(، تحت تأثیر قرار میگذاری، رشد اقتصادی و اقتصادی )مانند سرمایه

گذارد و همچنین دولت از طریق ها و نرخ بیکاری اثر میگذاری، سطح قیمتکالن اقتصادی مثل سطح تولید، مصرف، سرمایه

ا در کل اقتصاد تعیین کند و تغییر این مخارج های بخش دولتی و بخش خصوصی رتواند حجم فعالیتها، میمخارج خود و مالیات

 (.2939ها، به عنوان یک ابزار مهم اقتصادی در دست دولت قرار دارد )دهقان هراتی و همکاران، و مالیات

های چالش برانگیز در ادبیات اقتصادی است. در اقتصاد ایران های اقتصادی، یکی از بحثهای پولی و مالی بر بخشاثر سیاست

ریزان اقتصادی بوده است ی بخش صنعت و بهبود متغیرهای کالن این بخش مانند ارزش افزوده از اهداف اساسی برنامههتوسع

های ایران خواهیم افزوده صنعت در استانهای مالی بر ارزش(. در این راستا به بررسی اثر سیاست2931)نادران و همکاران، 

 پرداخت.
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 مربی، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد بافت، دانشگاه شهید باهنر کرمان 
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های مالی بر ارزش افزوده صنعت سیاستاثر بررسی 
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 مبانی نظری

صادی سیاست مالی اثرات متفاوتی بر متغیرهای کالن اقتصادی دارد. در مکتب مرکانتلیسم سیاست مالی در مکاتب مختلف اقت

های مالی در مکتب مذکور شامل کاهش تعرفه واردات مواد خام، افزایش اهداف غیرمالی در بر دارد. از جمله اهداف اعمال سیاست

های مالی برای ارتقای مرغوبیت کاالهای ساخته شده، ایجاد انجام کمکمالیات بر صادرات مواد خام، حمایت از تجارت و صنعت، 

ماری های استعها و سیاستدولت متمرکز با ارتش قدرتمند و تالش برای تسلط بر مستعمرات بیشتر و تامین مالی برای جنگ

 شود که انحرافی در تصمیمات ای وضعشود و باید به گونهدر مکتب کالسیک مالیات یک اهرم مالی خنثی محسوب می باشد.می

ها ایجاد نشود. از دیدگاه آنها رعایت اصل تعادل در بودجه امری الزم است و افزایش بدهی دولت منجر به اقتصادی افراد و بنگاه

 تورم و یا ورشکستگی مالی خواهد شد. با توجه به اینکه مخارج دولتی از کارایی الزم برخوردار نیست و گسترش دامنه دخالت

دولت در اقتصاد منجر به تضعیف عملکرد دست نامریی و عدم تعادل در اقتصاد کالن خواهد شد، تعیین ابعاد بودجه دولتی در 

های اقتصادی؛ بویژه سطح اشتغال به درآمد بستگی دارد. البته این به عقیده کینز تمام فعالیت حداقل خود مناسب خواهد بود.

مدت مورد توجه قرار داده و تجزیه زم و حتمی مصداق ندارد. کینز مسائل را در یک دوره کوتاهبستگی بطور دائم و بصورت امر ال

 (. 2933کند )ابونوری و همکاران، و تحلیل می

ها وجود دارد که براساس این فروض با ها و توازن بودجه دولتپذیری قیمتدر اقتصاد کالن نئوکالسیک، فروضی از جمله انعطاف

یابد. در این تئوری با افزایش ها، اشتغال تغییری نکرده و مصرف واقعی کاهش میدولت و تأمین آن از طرف مالیات افزایش مخارج

شود که موجودی ها هم با افزایش مواجه خواهد شد. این امر باعث میشود و سطح قیمتمخارج دولت، بازار کاال از تعادل خارج می

های خرد و براساس مفروضاتی طرفداران ادوار تجاری واقعی با استفاده از پایه. ا کاهش دهدواقعی پول کاهش یابد و ثروت واقعی ر

توان بر متغیرهای واقعی در اقتصاد اثر چون بازار آزاد و بازار رقابتی؛ متقارن بودن اطالعات و ... معتقد هستند که از دو طریق می

. این دو عامل سبب افزایش تولید در اقتصاد خواهند شد. در این مدل های تکنولوژیکی؛ دوم، خریدهای دولتگذاشت؛ اول، شوک

 کار نسبت به نرخکار با توجه به دستمزدهای اسمی و نرخ بهره واقعی اقدام به عرضه کار خواهند کرد. این واکنش نیروینیروی

مدل افزایش در خریدهای دولت سبب  شود. در اینکار خوانده میای عرضه نیرویبهره و دستمزدهای نسبی جانشینی بین دوره

 (.2939شوند. این امر به دلیل افزایش نرخ بهره و اثر منفی ثروت است )تقوی و رضایی،کار میکاهش مصرف و افزایش عرضه نیروی

کنند می لهای اقتصادی و نتایج حاصل از آن اتفاق نظر ندارند؛ بعضی از اقتصاددانان، استدالصاحبنظران اقتصادی در مورد سیاست

شود. اگر سیاستگذاران برای تثبیت نظام هایی است که مرتب بر عرضه و تقاضای کل وارد میکه سیستم اقتصادی شاهد شوک

های اقتصادی بر متغیرهای کالن اقتصادی نظیر تولید، تورم توانند اثر شوکاقتصادی از سیاست پولی و مالی استفاده نمایند، می

؛ این کنند که سیستم اقتصادی اساساً پایدار استیند. در مقابل، اقتصاددانانی مانند میلتون فریدمن فکر میو بیکاری را حداقل نما

ها اغلب در جهت دانند. دولتگروه از اقتصاددانان سیاستگذاری نامناسب اقتصادی را عامل اصلی نوسانات ناهنجار اقتصادی می

ها در های موجود و محدودیترای رسیدن به اهداف موردنظر با توجه به وضعیتتحقق اهداف اقتصادی، از ابزارهای گوناگونی ب

 کنند. ها استفاده میهای پولی و مالی و درآمدی و سایر سیاستقالب سیاست
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 مرور ادبیات

پژوهش آنها در های مالی را بر مصرف و اشتغال با دو روش مورد بررسی قرار دادند. نتایج ( تاثیر سیاست1002) 2فاتاس و میهو

دهد که بعد از شوک سیاست مالی )شوک مثبت(، مصرف کاهش ( نشان می1روش اول )در چارچوب نظریه ادوار تجاری واقعی

به این نتیجه رسیدند که پس از افزایش مخارج دولت هر دو  9(VARیابد. اما در روش دوم )مدل یافته و اشتغال افزایش می

مدت دهد که مخارج دولت در کوتاهنشان می 4(1002نتایج پژوهش دی کاسترو و هرناندز ) یابند.متغیر مصرف و اشتغال افزایش می

ها را به مدت اثرات منفی قیمتکوتاه ها دراثرات مثبتی بر تولید دارد، البته در بلندمدت این اثرات کاهش یافته و افزایش مالیات

 دنبال خواهد داشت.

های مخارج دولت، تولید و مصرف خصوصی را در آلمان ( در پژوهش خود نشان دادند که شوک1002) 5هپکه فیک و همکاران

داری طور معنیهای درآمد خالص دولت بر تولید بدهد. از طرف دیگر شوکگذاری خصوصی را کاهش میافزایش داده ولی سرمایه

های درآمدهای مالیاتی مستقیم دهد؛ درحالیکه شوکداری کاهش میهای غیرمستقیم تولید را بطور معنیاثر ندارد ولی مالیات

های پولی و مالی بر ارزش دهد که تأثیر سیاست( نشان می2934زاده )نتایج پژوهش شهبازی و کریم اثرات اندکی بر تولید دارند.

داری های پولی در بلندمدت تأثیر منفی و معنیدار است. سیاستمدت مثبت و از لحاظ آماری معنینعت در کوتاهافزوده بخش ص

های مالی بر ارزش افزوده بخش بر ارزش افزوده صنعت دارند. در مقابل تأثیر درآمدهای مالیاتی به عنوان متغیر جایگزین سیاست

 های بخش صنعت باشد. بعالوه مخارج دولتها از رشد فعالیتیای تأثیرپذیری مالیاتتواند گودار است که میصنعت مثبت و معنی

 های بخشگذاریداری ندارد که بیانگر این است که مخارج دولت مکمل سرمایهدر بلندمدت بر ارزش افزوده صنعت تأثیر معنی

 صنعت نبوده است.

هد دالی دولت بر تجارت بخش کشاورزی پرداختند. نتایج نشان میهای م( به بررسی اثر سیاست2939دهقان هراتی و همکاران )

مدت، مخارج دولت و شاخص مالیاتی اثر مثبت بر ارزش صادرات و واردات بخش کشاورزی داشته است و شاخص که در کوتاه

 مدت است. مالیاتی اثر منفی را از خود نشان داده است و اثر آن در بلندمدت بیشتر از کوتاه

های مالی را بر رشد بخش کشاورزی ایران بررسی کرد. نتایج پژوهش اثر سیاست ARDLاستفاده از روش  ( با2930ان )محرابی

 گذاری این بخشمدت و بلندمدت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و بر سرمایهدهد که سیاست مالی در کوتاهنشان می

 نیز اثر منفی دارد.

ها بر دو متغیر به بررسی اثرات مخارج دولت و مالیات 2932تا  2950های های سال( با استفاده از داده2939تقوی و رضایی )

دهد که بین اشتغال و متغیرهای سیاست مالی و همچنین پرداختند. نتایج نشان می ARDLمصرف و اشتغال با استفاده از مدل 

د دارد. بعالوه در اثر شوک مثبت مخارج دولت، مصرف و اشتغال هر بین مصرف و متغیرهای سیاست مالی، روابط بلندمدتی وجو

ر داری ددهد و اشتغال واکنش معنیها( مصرف را کاهش مییابند. در حالیکه شوک منفی مالیاتی )افزایش مالیاتدو افزایش می

 دهد.برابر این شوک از خود نشان می

                                                           
)8007Fatas and Mihow ( 7 

Real Business Cycles 8 

Vector Auto Regressive Model 3 

)8002De Castro and Hernandez, ( 9 

)8002Faik, (-Kirsten H.Heppke 5 
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به بررسی اثرات درآمدهای مالیاتی و مخارج  2935تا  2939های فصلی سالهای ( با استفاده از داده2933ابونوری و همکاران )

جاری و عمرانی به عنوان ابزارهای سیاست مالی بر متغیرهای کالن اقتصادی پرداختند. نتایج بدست آمده حاکی از این است که 

لید ناخالص داخلی دارد؛ و مخارج عمرانی مقدار مالیات، مخارج جاری و عمرانی اثرات مثبت، و نرخ بهره حقیقی اثر منفی بر تو

ها در تأمین توان انتظار داشت که مخارج جاری دولت و مالیاتگذاری دارد. در نتیجه نمیسهم اندکی در ایجاد نوسانات سرمایه

 ثبات اقتصادی از اثرگذاری کافی برخوردار باشد.

( مورد بررسی 2993 -2933اقتصادی ایران را برای دوره زمانی )های سیاست مالی بر رشد ( اثرات شوک2932انگیزان و خزیر )دل

های عمرانی دارای اثرات های مثبت و منفی سیاست مالی تنها در مورد بودجهدهد که شوکقرار دادند. نتایج پژوهش آنها نشان می

یاست مالی بر رشد اقتصادی های مثبت سهای منفی اثرات کاهنده و بزرگتری را نسبت به شوککامال متقارن هستند و شوک

 دارد.

 ARDLبا استفاده از مدل  2993 -31های مالی را بر رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی ( اثر سیاست2934شفیعی و همکاران )

 دار مستقیم و معکوس بر رشدها به ترتیب دارای اثر معنیبرآورد کردند. بر طبق نتایج پژوهش ابزار مخارج عمرانی و مالیات

 داری ندارد. اقتصادی داشته درحالیکه مخارج مصرفی بر رشد اقتصادی اثر معنی

ت ای، اثرات سیاس( با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری، رابطه علّی و استفاده از توابع واکنش ضربه2933موسوی و همکاران )

دهد که مخارج ر دادند. نتایج پژوهش آنها نشان میهای کشاورزی و صنعت ایران مورد بررسی قرامالی را بر ارزش افزوده بخش

ت ی علّی مخارج دولدهد و این موضوع بیانگر رابطهمدت تأثیر مثبتی را نشان میدولت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کوتاه

بخش صنعت تأثیر گذاری مدت مخارج دولت، بر ارزش افزوده صادرات و سرمایهنسبت به ارزش افزوده است. همچنین در کوتاه

 داری دارد.مثبت و معنی

 شناسیروش

 های پانل برایاستان از دادهارزش افزوده صنعت در این مطالعه به منظور بررسی اثرات تغییر مخارج و درآمدهای دولت استانی بر 

هایی دارد که از جمله آنها های ایران استفاده شده است. استفاده از روش ترکیبی به جای استفاده از روش مقطعی مزیتاستان

های مقطعی که باعث های همراه با رگرسیونتر، حذف تورشهای فردی و اطالعات بیشتوان به لحاظ نمودن ناهمسانیمی

ه دهد کهای تابلویی این امکان را میچنین استفاده از دادهتر اشاره کرد. همخطی کمتر با کارایی باالتر و همهای دقیقتخمین

ها هنگامی که متغیر وابسته به صورت وقفه در طرف راست ظاهر شود، یی تغییرات را نیز موردمطالعه قرار دهیم. در این مدلپویا

با گشتاور عمومی  2( اندرسون و هشیائوSLS1ای )های برآورد دو مرحلهسازگار نبوده و باید به روش OLSدیگر برآوردهای 

( ممکن است به دلیل مشکالت ناشی از انتخاب SLS1( متوسل شد. برآورد )2332) 3آرالنو و باند 3(GMMتعمیم یافته )

 تری برای ضرایب به دست دهد و از این رو برآوردها به لحاظ آماری معنادار نباشد. بنابراین روشهای بزرگابزارها، واریانس

GMM  .توسط آرالنو و باند برای حل این مشکل پیشنهاد شده است 

شود. چون در الگوهای پانل استفاده می GMMیافته یا ، برای تخمین الگوی پانل پویا از روش گشتاورهای تعمیمدر این مطالعه

شود. چون در الگوهای پانل پویا، وقفه متغیر وابسته با جمله اخالل استفاده می GMMیافته یا پویا، از روش گشتاورهای تعمیم

                                                           
Anderson & Hsiao 2 

Generalized Method of Moments 1 

Arellano & Bond 2 
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های سایر متغیرها )در قالب یک فرم بازگشتی( به عنوان ابزار برای وقفه متغیر وقفه همبستگی دارد از وقفه دوم متغیر وابسته و

شود. در این روش به منظور تخمین مدل، الزم است ابتدا متغیرهای ابزاری به کار استفاده می GMMوابسته مبتنی بر روش 

 اند.وابسته و متغیرهای توضیحیگرفته در مدل مشخص شود. متغیرهای ابزاری این مدل مقادیر با وقفه متغیر 

 𝑅𝑉𝐴𝐿𝑆𝐴𝑁𝐴𝑇𝑖𝑡 = δ𝑖 + α 𝑅𝑉𝐴𝐿𝑆𝐴𝑁𝐴𝑇𝑖,𝑡−2 + 𝑋𝑖𝑡
́ β + 휀𝑖𝑡       (2) 

 

برداری از  Xبوده و  غیرنفتی استان GDPنسبت ارزش افزوده صنعت در استان به نشاندهنده  𝑅𝑉𝐴𝐿𝑆𝐴𝑁𝐴𝑇که در آن 

تأثیرات مشاهده  𝛿است. غیرنفتی استان  GDPنسبت ارزش افزوده صنعت در استان به های متغیرهای توضیحی به غیر از وقفه

دهنده استان و زمان هستند. آرالندو و باند معادله تفاضلی زیر را به ترتیب نشان jو  iجزء خطا و اندیس  휀نشده ویژه هر استان، 

 کنند: پیشنهاد می

 𝑅𝑉𝐴𝐿𝑆𝐴𝑁𝐴𝑇𝑖𝑡 − 𝑅𝑉𝐴𝐿𝑆𝐴𝑁𝐴𝑇𝑖,𝑡−2

= 𝑎(𝑅𝑉𝐴𝐿𝑆𝐴𝑁𝐴𝑇𝑖,𝑡−2 − 𝑅𝑉𝐴𝐿𝑆𝐴𝑁𝐴𝑇𝑖,𝑡−1)

+ 𝛽(𝑋𝑖,𝑡 − 𝑋𝑖,𝑡−2)

+ (휀𝑖,𝑡 − 휀𝑖,𝑡−2)                                                     (9) 

 

گیری، تأثیرات ویژه هر استان حذف شده اما یک تورش جدید ایجاد شده است. زیرا جزء ( به وسیله عمل تفاضل2در معادله )

دار همبستگی دارد. با فرض این که همبستگی در اجزای خطا وجود ندارد و متغیرهای توضیحی خطای جدید با متغیر وابسته وقفه

 توان بیان نمود: را میزا هستند، شرایط گشتاوری زیر برون

𝐸[𝑋𝑖,𝑡 , ∆𝑖,𝑡] = 0                           , 𝑠 ≥ 1, 𝑡 = 9, … . , 𝑡

𝐸[𝑅𝑉𝐴𝐿𝑆𝐴𝑁𝐴𝑇𝑖,𝑡 , ∆휀𝑖,𝑡] = 0     , 𝑠 ≥ 1, 𝑡 = 9, … . , 𝑡
 

اد ای را پیشنهدو مرحله GMMهای زنندهشود، آرالندو و باند تخمینزننده تفاضلی نامیده میبر اساس این شرایط که تخمین

ها هستند و در شود که اجزای خطا در طول زمان و برای تمامی کشورها دارای همسانی واریانسکنند. در مرحله اول فرض میمی

کوواریانس بدون  -های به دست آمده از مرحله اول برای به دست آوردن تخمین سازگاری از ماتریس واریانسماندهمرحله دوم باقی

 ای به طور مجانبیزننده دو مرحلهشود. بنابراین، تخمینها استفاده میبودن و همسانی واریانسدر نظر گرفتن فروض مستقل 

بستگی به متغیر بودن متغیرهای  GMMهای زنندهای بسیار کارا است. سازگاری تخمینزننده یک مرحلهنسبت به تخمین

به کار رفته دارد. برای بررسی معتبربودن ماتریس ابزارها از  ابزاری به کار رفته دارد. برای بررسی معتبر بودن متغیرهای ابزاری

شود. این آزمون، ( استفاده می2335) 22( و آرالنو و باور2333) 20(، بلندل و باند2332) 3آماره پیشنهاد شده توسط آرالنو و باند

های آزمون سارگان از دهد. آمارهمعروف بوده که اعتبار کل ابزارهای به کار رفته را مورد سنجش قرار می 21به نام آزمون سارگان

برخوردارند و فرضیه صفر حاکی از عدم  29های بیش از حد مشخصتوزیع خی دو با درجات آزادی برابر با تعداد محدودیت

 باشد. همبستگی ابزارها با اجزاء اخالل می

 شود:های مالی بر ارزش افزوده صنعت بصورت زیر در نظر گرفته میتاثیر سیاست

                                                           
Arellano & Bond 4 

Blundell & Bond 70 

Arellano & Bover 77 

Sargan Test 78 

Identifying Restrictions -Over 44 
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 𝑅𝑉𝐴𝐿𝑆𝐴𝑁𝐴𝑇𝑖𝑡

= δ𝑖 + α 𝑅𝑉𝐴𝐿𝑆𝐴𝑁𝐴𝑇𝑖𝑡−2 + 𝛾𝑅𝐺𝑖𝑡  + 𝛿𝑅𝑅𝑇𝑖𝑡 + 𝜃𝑅𝑅𝑂𝑖𝑡

+ λ𝑅𝑅𝑂𝑀𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡  (4) 

 ( متغیرها به شرح زیر است:4که در معادله )

𝑅𝑉𝐴𝐿𝑆𝐴𝑁𝐴𝑇  صنعت در استان به نسبت ارزش افزودهGDP  غیرنفتی استان 

RG  نسبت مخارج عمومی استان بهGDP غیرنفتی استان 

RRT  نسبت درآمد مالیاتی استان بهGDP غیرنفتی استان 

RRO  نسبت درآمد عمومی استان بهGDP غیرنفتی استان 

RROM  نسبت درآمد استان از محل نفت بهGDP .غیرنفتی استان است 

نفت در اقتصاد ایران دارد و آثاری که درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش صنعت دارد، درآمد استان از محل به دلیل اهمیت 

ی فوق وارد شده است. همچنین درآمدهای عمومی استان نیز برای ارزیابی بهتر نفت نیز بعنوان یک متغیر اثرگذار مالی در معادله

 وارد معادله شده است.

ها شود. به دلیل فقدان بعضی دادهبرآورد می 2931 -2933های تابلویی پویا برای دوره زمانی ه از روش دادهرابطه فوق با استفاد

های تهران و البرز بصورت یکجا و در قالب استان تهران و سه استان خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی استان

های آماری استخراج های مورد استفاده از سایت مرکز آمار و سالنامهادهاند. دبصورت استان واحد خراسان در نظر گرفته شده

 اند.شده

 هایافته

با یک  GDPدهد که نسبت ارزش افزوده صنعت به ( ارائه شده است. نتایج نشان می2نتایج برآورد مدل معرفی شده در جدول )

-)RVALSANAT، بطوریکه یک واحد افزایش در نسبت داری داردوقفه بر ارزش افزوده صنعت استان تاثیر مثبت و معنی

مخارج دولت استانی نیز بر ارزش دهد. درصد افزایش می 0.12استانی را  GDP، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت استان به (2

را  استانی GDPنسبت ارزش افزوده بخش صنعت استان به  RG، یک واحد افزایش در دار داردافزوده صنعت اثر مثبت و معنی

داری بر از طرف دیگر درآمد دولت استانی از محل نفت و درآمدهای عمومی استان اثر منفی و معنی دهد.درصد افزایش می 0.12

 GDPنسبت ارزش افزوده بخش صنعت استان به  RROو نیز  RROMیک واحد افزایش در ارزش افزوده صنعت دارد. 

البته ضریب مالیات  بر ارزش افزوده صنعت دارد منفی . درآمد مالیاتی اثردهددرصد کاهش می 0.33و  0.13استانی را به ترتیب 

 .باشددار نمیبسیار کوچک است و معنی
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 GMM (. نتایج برآورد مدل1جدول )

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

RVALSANAT(-4) 41204949 41414314 11134111 414444* 

RG 41204141 41434423 21393314 414411* 

RROM -41233914 41431294 -91404444 414423* 

RRO -41343149 41924434 -91414401 414423* 

RRT -41444141 41444139 -41419234 412334 

J-statistic                              44133214 

Sargan Test                          4193 

  % 2داری در سطح های تحقیق               * معنیمنبع: یافته                

 گیریبندی و نتیجهجمع

های مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت مدلی ارائه شئه که براساس آن سهم ارزش افزوده بخش صنعت برای بررسی اثر سیاست

 GDPبصورت باوقفه، سهم مخارج دولت استانی از  GDPاستان بر سهم ارزش افزوده بخش صنعت استان از  GDPاستان از 

استانی،  GDPاستانی، سهم درآمدهای دولت استانی از محل نفت از  GDPاستانی، سهم درآمدهای مالیاتی دولت استانی از 

 GDPنسبت ارزش افزوده صنعت به دهد که یج نشان میاستانی برازش شد. نتا GDPسهم درآمدهای عمومی دولت استانی از 

داری دارد. مخارج دولت استانی نیز بر ارزش افزوده صنعت اثر مثبت ثیر مثبت و معنیأبا یک وقفه بر ارزش افزوده صنعت استان ت

داری یاتی اثر منفی و معنیدار دارد. از طرف دیگر درآمد دولت استانی از محل نفت و درآمدهای عمومی استان و درآمد مالو معنی

 باشد.دار نمیبر ارزش افزوده صنعت دارد. البته ضریب مالیات بسیار کوچک است و معنی
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