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چکیده
هدف این پژوهش آزمون قانون واگنر با توجه به دادههای ساالنه برای کشور ایران طی دروه زمانی
 1931-1931است .در این پژوهش اعتبار قانون واگنر را برای کشور ایران با استفاده از آزمون
جوهانوس ، -رهیافت حداقل مربعات معمولی پویا مورد بررسی قرار گرفت .در این مقاله برای اعتبار
قانون واگنر سه مدل تعبیه شده که در مدل اول کل مخارج دولتی سرانه در مدل دوم مخارج جاری
دولتی سرانه و در مدل سوم مخارج عمرانی دولتی سرانه متغییر وابسته هستند .نتایج آزمون ریشه
واحد نشان داد که همه متغیرها با یک بار تفاضل گیری مانا خواهند شد .نتایج آزمون جوهانسون نشان
داد که در هر سه مدل حداقل یک بردار هم انباشتگی وجود دارد  .همچنین نتایج تخمین نشان دهنده
که در مدل اول و سوم برای مخارج کل دولتی و مخارج عمرانی دولتی قانون واگنر رد خواهد شد ،اما
برای مخارج جاری دولتی قانون واگنر پذیرفته خواهد شد.
واژههای كلیدی:قانون واگنر ،مخارج جاری دولتی  ،مخارج عمرانی دولتی،
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مقدمه
علل رشد حجم و اندازه ی دولت یکی از موضوعات اساسی در اقتصاد بخش عمومی است .در قرن نوزدهم و بیستم ،بیشتر
کشورهای صنعتی و در حال توسعه به رغم تفاوتهای آشکار در ساختارهای نهادی و جمعیتی ،شاهد رشد چشمگیر مخارج
دولتی بوده اند .این رشد حجم دولت دانشمندان را به فکر فرو برده باعث شده که دالیلی نظری زیادی بیان گردد .یکی از
مهمترین نظریههای مطرح شده در این زمینه قانون واگنر است .قانون واگنر رشد اقتصادی را عامل اصلی رشد مخارج دولتی
میداند و بیان میکند که رشد دولت سریعتر از رشد اقتصادی است(صمدی و ابوالحسنبیگی  .)1931 ،در سال  1889آدولف
واگنر 1اقتصاددان آلمانی «قانون فزایندگی مخارج عمومی» را مطرح کرد .شاید وی از قبل روندی را که در  05یا  155سال
بعد تحقق می یافت ،را شناسایی کرد و آن این بود که توسعه جامعه صنعتی نوین باعث افزایش فشار سیاسی برای رشد
اجتماعی خواهد شد و توجه فزاینده به «مالحظات سیاسی» را در هدایت صنعت طلب خواهند کرد .در نتیجه باید انتظار
گسترش پیوسته بخش عمومی را داشت(ماسگریو و ماسگریو 1931،؛ص .)188قانون واگنر یکی از مهمترین و قدیمیترین
نظریه های مطرح شده در زمینه ی دالیل رشد مخارج دولت است که بیان می کند ،رشد اقتصادی عامل اصلی و تعیین کننده
ی رشد بخش دولتی می باشد(کومار ناریان ،1ناریان 9و ناریانراس .)1511 ، 3بیانیهی واگنر بر مبنای حرکتی تجربی استوار
است .به این صورت که وی بررسی مسئلهی رشد بخش عمومی چند کشور اروپایی ،آمریکا و ژاپن را مورد توجه قرار داده،
سپس عوامل تعیین کننده در تغییر نسبت هزینهی عمومی به تولید ناخالص ملی را در مورد آن کشورها توضیح داده
است(دادگر ونظری .)1931 ،در بسیاری از موارد قانون واگنر به خوبی رشد مخارج دولت را توضیح میدهد .قانون واگنر به
صورت تجربی با استفاده از روش های گوناگون در کشورهای مختلف آزمون شده است و نتایج متفاوتی بدست آمده است.
عوامل زیادی بر تأیید قانون و اگنر تأثیرگذار است و نظرات متفاوتی در رابطه با این قانون و رابطه ی بین مخارج دولت و رشد
اقتصادی وجود دارد .در این پژوهش قانون واگنر برای ایران طی دوره زمانی ( ) 1931 -1931مورد آزمون قرار میگیرد .جنبه
نوآور این تحقیق بررسی قانون واگنر برای مخارج جاری و مخارج عمرانی است که تاکنون در هیچ تحقیق مشابهای انجام نشده
است که نشان دهد آیا رشد اقتصادی بر مخارج جاری بیشتر اثر دارد یا برمخارج عمرانی ؟
این مقاله در پنج قسمت تدوین شده است در بخش اول مقدمه بر علل رشد مخارج دولتی ارائه شده است در بخش دوم مبانی
نظری مربوط به قانون واگنر را توضیح داده خواهد شد ،در بخش سوم مدل و متغیر های تحقیق معرفی خواهند شد ،در
قسمت چهارم نیز برآورد مدل و نتایج آن ذکر میشود و در قسمت پنجم نتیجه گیری نهایی تحقیق ارائه میشود.
مبانی نظری
یکی از اولین روشهای توضیح رشد بخش عمومی به اقتصاددان مشهور آلمانی؛ آدولف واگنر ( )1890-1313نسبت داده شده
که به قانون واگنر یا قانون توضیح رشد دولت نیز مشهور است(پیکاک 0و اسکات )1555،1واگنر بیان می دارد که"  :با رشد
درآمدسرانه ،اندازه نسبی بخش عمومی نیز افزایش می یابد"  .بیانیه ی واگنر بر مبنای حرکتی تجربی استوار است .به این
صورت که وی بررسی مسئلهی رشد بخش عمومی چند کشور اروپایی ،آمریکا و ژاپن را مورد توجه قرار داده،سپس عوامل
تعیین کننده در تغییر نسبت هزینهی عمومی به تولید ناخالص ملی را در مورد آن کشورها توضیح داده است .وی تصریح می-
کند :زمانی که اقتصاد به سوی صنعتی شدن پیش می رود ،ماهیت ارتباط بین گسترش بازارها و رفتار کارگزاران اقتصادی
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پیچیدهتر خواهد شد .حل و فصل این پیچیدگی در ارتباط بازارها و دیگر عناصر اقتصادی ،نیاز به وضع قوا نین و قراردادها و
تالش برای حفاظت از دست آوردهای جدید را بیشتر خواهد کرد .پس باال رفتن درآمدها در نتیجهی صنعتی شدن ،مستلزم
دخالت بیشتر دولت و بخش عمومی در اقتصاد است(دادگرو نظری .)1931،این اقتصاددان سیاسی متوجه شد که با صنعتی
شدن کشورها و پیچیده ترشدن ماهیت رابطه میان گسترش بازار و عوامل تشکیل دهنده ان ،نیاز به ایجاد قراردادها و قوانین
تجاری و در نتیجه ایجاد سیستم اداری و قضایی برای رسیدگی به این موارد بیش از پیش احساس می شود .همچنین
شهرنشینی و توسعه شهرها نیز دخالت و مقررات دولت را الزم دارد .واگنر رشد مخارج عمومی برای تعلیم و تربیت ،فرهنگ،
بهداشت و رفاه را بر حسب کششی درامدی تقاضا مشخص می کند .از نظر وی ،کششی درامدی چنین خدماتی باال است .از
این رو ،با افزایش درآمد واقعی در اقتصاد ،مخارج عمومی برای این خدمات به نسبت بیشتری افزایش می یابد (پورمقیم،
 .)191-195 :1935به طور کلی واگنر سه دلیل اصلی برای مداخله بیشتر دولت در اقتصاد ذکر کرده است:
 -1صنعتی شدن و نیز مدرنیزه شدن منجر به جانشینی بخش عمومی برای بخش خصوصی میشود .در واقع ،هرچه ارتباطات
جامعه پیچیدهتر میشود ،نیاز به حمایت عمومی و فعالیتهای تنظیمی بیشتر میشود .بهعالوه ،تقسیم کار و شهرنشینی همراه
با صنعتی شدن ،م ستلزم مخارج بیشتر روی الزامات قراردادی و نیز قانون و مقررات به منظور تضمین کارآیی عملکرد اقتصاد
است.
 -1واگنر بیان داشت که رشد درآمد حقیقی ،منجر به افزایش نسبی کشش درآمدی مخارج فرهنگی و رفاهی می شود .وی
عقیده داشت که بویژه در زمینه های آموزشی و رفاهی ،تولید کنندههای جمعی نسبت به تولید کنندههای خصوصی ،به مراتب
کاراتر عمل میکنند.
 -9واگنر اذعان داشت که توسعه اقتصادی و تحوالت تکنولوژیکی ایجاب میکنند که به منظور افزایش کارآیی اقتصاد ،دولت
مدیریت انحصارات طبیعی را عهده دار شود .همین طور ،در برخی موارد نظیر راهآهن ،مقیاس مورد نیاز سرمایه گذاری به
اندازهای بزرگ است که بخش خصوصی قادر نیست آن را به طور کامل تأمین مالی نماید(هنریکسون.)1339،3
واگنر در عین حال ظهور بخش های خدمات بانکی دولتی ،خدمات قانونی ،رشد هزینه های آموزش و پرورش و خدمات
بهداشتی عمومی را مورد تاکید قرار داده و کشش در آمدی تقاضای آنها را محاسبه کرده است .از نظر واگنر ،این خدمات دارای
حساسیت در آمدی تقاضای باال هستند .از این رو ،با افزایش در آمد حقیقی در اقتصاد مخارج عمومی برای این خدمات به
نسبت بیشتری افزایش می یابد و این به نوبه خود باعث افزایش نسبت مخارج عمومی به تولید ناخالص ملی می شود.
واگنر فرض می کند رابطه خطی بین رشد فعالیتهای دولت و رشد اقتصادی وجود دارد .همچنین ،رشد بخش دولتی سریعتر
از رشد اقتصادی است .در عین حال ،ناکاراییهای بازار به ویژه در مورد پیامدهای خارجی یا کاالهای ممتاز نیز دخالت دولت را
ضروری میسازد تا با پرداخت یارانه یا عرضه مستقیم ،مقدار بهینه را در عرضه این کاالها و خدمات تأمین نماید .همچنین،
واگنر بیان میکند کاالهای ارائه شده توسط بخش دولتی دارای کشش درآمدی باال هستند(صمدی و ابوالحسنبیگی.)1931،
پژوهشگران برای آزمون پذی ر شدن قانون واگنر رابطه همبستگی میان هزینه های دولت و درآمد سرانه تفسیر کردهاند .این
همبستگی به نحوی است که کشش درآمدی مخارج دولتی بزرگتر از واحد است .یعنی در صورت افزایش درآمد سرانه ،نسبت
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد؛ زیرا مخارج دولت بیش از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است .این را
میتوان از طریق رابطه ( )1-1اثبات کرد که در آن
است.

کشش درآمدی مخارج دولتی  Gمخارج دولتی و  yدرآمد سرانه

() 1
Henrekson,

www.SID.ir

7

Archive of SID

البته برخی دیگر معتقد ند کشش درآمدی مخارج دولت مثبت است ،اما لزوما بزرگتر از یک نیست .به عبارت دیگر ،در صورت
افزایش درآمد سرانه ،نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی کاهش مییابد(امیری و همکاران.)1931،
به صورت تجربی قانون واگنر رابطه بلندمدت بین اندازه دولت (معموال به مخارج دولت اشاره میشود) و اقتصاد ( معموال به
تولید یا درآمد اشاره می شود)را بررسی می کند .از آنجا که معیارهای متفاوتی برای اندازه دولت (مخارج دولت ،نسبت مخارج
دولت به درآمد ،سرانه مخارج دولت و مخارج مصرفی دولت) و درآمد (درآمد و درآمد سرانه) وجود دارد ،نسخه های تجربی
متفاوتی از قانون واگنر وجود دارد ،که اکثراً محققان یک یا چند تا از آنها را به صورت الگو های تک معادله مورد استفاده قرار
می دهند.
درآخر میتوان قانون واگنر چنین خالصه کرد که فعالیتهای دولت در اقتصاد ،نظیر توزیع درآمد از طریق یارانه و پرداختهای
انتقالی ،ارائه کاال و خدمات از طریق شرکتهای دولتی ،مقرراتگذاری در بازارهای مالی و  ،....همراه با رشد اقتصادی افزایش
مییابد؛ زیرا در مراحل رشد اقتصادی -1 :در نتیجه افزایش تراکم جمعیتی و شهرنشینی ،تضمین کارکرد مناسب نیروهای
بازار ،تامین امنیت و نظم عمومی ،نیازمند گسترش خدمات اداری و اقدامات حمایتی دولت است؛  -1تقاضای خدمات عمومی
نظیر آموزش و دیگر خدمات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی افزایش مییابد ،با کشش درآمدی تقاضای بزرگتر از واحد؛ -9
دخالت دولت در اداره و تامین مالی فعالیتهای که نیاز به سرمایه اولیه بزرگی دارند از داللتهای قانون واگنر و پایداری در
افزایش هزینههای دولت هستند(امیری و همکاران.)1931 ،
پیشینه تحقیق

صمدی و ابوالحسن بیگی ( )1931درمقاله ای با عنوان آزمون قانون واگنر در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسالمی:
شواهدی از هجمعی پانلی به بررسی آزمون واگنر پرداختند .در این مطالعه ،قانون واگنر برای کشورهای منتخب عضو سازمان
کنفرانس اسالمی (با طبقهبندی آنها از لحاظ سطح درآمد و درجه فساد) مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است .به این
منظور ،ازآزمونهای وابستگی مقطعی( )CDپسران ،ریشه واحد  ADFتعمیم یافته به صورت مقطعی ) (CADFو آزمون
همجمعی پانلی وسترلوند و اجرتون استفاده شده است .برای تخمین ضرایب نیز از روش به روز رسانی مکرر و کامالً تعدیل
شده ) (Cup-FMاستفاده شده است .نتایج این تحقیق نشان میدهد قانون واگنر در کلیه کشورها با سطوح درآمدی و درجه
فساد متفاوت وجود دارد.
خداپرست ،فالحی ،سلیمیفر و حقنژاد ( )1935در پژوهشی با موضوع بررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینزی برای
اقتصاد ایران :یک تجزیه تحلیل سری زمانی قانون واگنر را با استفاده از روش تجزیه تحلیل سری زمانی ،مشتمل بر آزمون های
ریشه واحد ،آزمون های هم انباش تگی و آزمون علیت هیسائو در ایران مورد آزمون قرار دادند .بطور کلی براساس یافته های
تحقیق ،قانون واگنر مبنی بر تأثیر پذیری اندازه بخش عمومی از حجم فعالیتهای اقتصادی ،برای کشور ایران حمایت می
شود؛ اما ایده کینز ،که مخارج بخش عمومی را محرک اصلی میزان فعالیت های اقتصادی میداند فقط در کوتاهمدت تأیید می-
شود.
دادگر و نظری( )1931در تحقیقی با عنوان آزمون قانون واگنر در کشورهای منتخب و ایران( )1385-1515سازگاری قانون
واگنر را در کشورهای تازه صنعتی شده جنوب شرقی آسیا و ایران را با استفاده از روش پنل دیتا بررسی کردند ،نتایج حاکی از
تایید قانون واگنر در این کشورها و ایران بود.
موالیی و گلخندان( )1931در مقاله ای تحت عنوان رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران :رویکرد آزمون باند و علیت
تودا و یاماموتو به بررسی رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی بنابر دو نگرش یکی نگرش کینزی و دیگری قانون واگنر
پرداختند .به این منظور از روش تجزیه وتحلیل سری زمانی مشتمل بر آزمون ریشه واحد و دو روش علیتی آزمون همگرایی
باند مبتنی بر مدل تصحیح خطای نامقید و آزمون علیت گرانجری تودا و یاماموتو استفاده کردهاند .یافته های تحقیق نشان
دهنده رابطه علیت یکطرفه از سمت اندازه دولت به رشد اقتصادی است که تایید کننده نگرش کینزی است.
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حاجی و فطرس )1931(،با استفاده از رویکرد آزمون کرانهها به بررسی قانون واگنر در ایران پرداختند .در این پژوهش قانون
واگنر در قالب شش الگوی گوناگون و از روش مدلهای خود رگرسیونی با وقفه های توزیع شده مورد بررسی قرار گرفت .که در
چهار الگو رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود دارد و رابطه علیت از درآمد به سمت مخارج دولت است .در دو الگوی دیگر
رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود ندارد .در الگوی چهارم کشش مخارج سرانه دولت نسبت به درآمد سرانه  1/539میباشد و
قانون واگنر را تایید میکند همچنین در الگوی پنجم کشش مخارج دولت نسبت به درآمد سرانه 1/81میباشد که در این
رابطه نیز قانون واگنر تایید خواهد شد.
رام )1383( 8قانون واگنر در 110کشور طی دوره زمانی ( )1380-1305با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی قانون
واگنر مورد آزمون قرار داد .که در داده های سری زمانی فرضیه واگنر در  %15از کشورها تحت بررسی تأیید و در  %35دیگر رد
میشود .نتایج برای دادههای برش مقطعی ،قانون واگنر را رد میکند.
آکسلی)1333(3با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری و تجزیه وتحلیل همانباشتگی یوهانسون و آزمون علیت گرنجری
قانون واگنر را در بریتانیا طی دوره زمانی ( )1835-1319بررسی نمود .نتایج نشان دهنده علیت یکطرفه در جهت تأیید
فرضیه واگنر تشخیص داده شد.
15
کاتسومتیز  ،هارنهیرون و کوان ( )1331در مقالهای تحت عنوان تجزیه تحلیل همانباشتگی و ارتباط بلندمدت اعتبار فرضیه
واگنر  :شواهدی از جمهوری خلق چین با استفاده از روش تجزیه وتحلیل همانباشتگی و آزمون علیت گرنجری اعتبار فرضیه
واگنر را در طی دوره زمانی ( )1301-1331بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که درآمد ملی علیت گرنجری هزینههای
بخش عمومی بوده و بنابراین ،اعتبار قانون واگنر در کشور چین قابل دفاع است.
قالی )1333( 11فرضیه قانون واگنر را در عربستان سعودی آزمون کرد .در این پژوهش با استفاده داده سال ( )1315-1331و
روش تجزیه وتحلیل هم انباشتگی و آزمون علیت گرنجری اعتبار قانون واگنر را آزمون کرد .نتیجه علیت یکطرفه از رشد
اقتصادی به مخارج کل دولت وجود دارد.
قالی و الشمسی )1333(11با استفاده از روش تجزیه وتحلیل هم انباشتگی چند متغیره و آزمون علیت گرنجری طی دوره
زمانی ( )1339-1330فرضیه واگنر را آزمودند نتایج نشان دهنده علت گرنجری یکطرفه از هزینههای دولت به رشد محصول
وجود دارد .درنتیجه قانون واگنر پذیرفته میشود.
محمدی ،کاک و کاک )1553( 19شواهد جدیدی از قانون واگنر در ترکیه را مورد بررسی قرار داده اند .بر اساس این تحقیق
ظاهر قابل توجه اقتصاد ترکیه در  50سال گذشته بیانگر رشد سریع اندازه بخش عمومی بوده است ،که بوسیله مخارج دولت
نسبت به تولید ناخالص ملی اندازه گیری شده است .نتایج این تحقیق اعتبار فرضیه واگنر را با استفاده از داده های ساالنه
ترکیه در سال های()1301-1550با شش فرضیه متفاوت و از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شده مورد بررسی مجدد
قرار دادهاست .نتایج تجربی از تائید قانون واگنر حمایت میکند.
انوفاورا )1553( 13قانون واگنر را برای 95کشور  OCEDدر دوره زمانی  1550-1335بررسی کرد .وی با استفاده از آزمون
باند مقید مبتنی بر الگوی خود بازگشتی با وقفههای توزیعی ( )ARDLو الگوی تصحیح خطای نامقید ( )UECMبه این
نتیجه رسید که برای  11کشور نمونه ،علیت گرنجر یک طرفه از مخارج دولت وجود دارد و برای  15مورد از کشورها علیت
8
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گرنجر یک طرفه از رشد اقتصادی به مخارج دولت وجود دارد ،در چهار کشور باقیمانده ،علیت گرنجری دو طرفه میان مخارج
دولت و رشد اقتصادی وجود دارد.
روششناسی و معرفی مدل تحقیق
هدف اصلی مطالعه این مطالعه برآورد کشش درآمدی مخارج دولتی (مخارج کل ،مخارج جاری و مخارج عمرانی) و بررسی
رابطه علیت بین مخارج دولتی(مخارج کل ،مخارج جاری و مخارج عمرانی) سرانه و تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران طی
بازه زمانی 1346-1391میباشد .برای رسیدن به این مهم براساس ادبیات اقتصادی و مطالعات تجربی صورت گرفته توسط
کومار ناریان و همکاران ( )1511مدل ارائه شده بین متغیرها به شکل روابط ()9( ، )1و ( )3خواهد بود:
() 1
() 9
() 3
که  EX ، t=1346, 1347,…,1391کل مخارج دولتی سرانه  CEX ،مخارج جاری دولتی سرانه  IEX،مخارج عمرانی
مثبت و بزرگتر از یک بود این بدان
دولتی سرانه و  GDPSتولید ناخالص داخلی سرانه (درآمد سرانه) میباشد .هرگاه
معنا است که کشش درآمدی مخارج دولتی بزرگتر از واحد است و در نتیجه قانون واگنر پذیرفته خواهد شد.
فرمولها و روابط ریاضی
برآورد مدل
 -1-3آزمون ریشه واحد

قبل از انجام آزمون همگرایی باید مطمئن شویم که متغیرهای موردبررسی ،دارای درجه انباشتگی بیشتر از ) I(1نیستند .در
صورتی می توان گفت که سری زمانی  ، Xtکه به صورت ) Xt~I(dنشان داده می شود ،برحسب مرتبه  dانباشته است که
پس از  dدرحالی که متغیرها  :مرتبه تفاضل گیری به صورت مانا درآید .انباشته از درجه دو ) I(2یا بیشتر باشند ،مقدار آماره
Fمحاستبه شده توسط پسران ،شین و اسمیت( )1511قابل اعتماد نیست .بنابراین باید پیش از ذکر نتایج آزمون ها درجه
مانایی متغیرها تعیین شود .در این مطالعه برای تعیین درجه مانایی از آزمون های ریشه واحد دیکی فولرتعمیم یافته
)(ADFو فلیپس پرون ) (PPاستفاده شده اس  .نتایج این آزمون ها در جدول شماره ( )1آمده است.
جدول 1نتایج آزمون ریشه واحد

نام متغیر

آماره آزمون PP

آماره آزمون ADF

درسطح و با یک مرتبه تفاضل گیری و با عرض از سطح و با عرض از یک مرتبه تفاضل گیری
و با عرض از مبدأ
مبدأ و روند زمانی
عرض از مبدأ و مبدأ
روند زمانی
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-1/08

-3/03

-1/85
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-1/13

-0/03

-1/38

-0/09

LnIEX

-1/05

-9/11

-1/51

-9/15

LnGDP

-9/33

-1/31

-9/98

-11/38
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مقدار بحرانی مک كینون در سطح معنی داری  %5با عرض از مبدأ ( ،)-84.3مقدار بحرانی مک كینون در سطح معنی داری  %5با عرض از
مبدأ و روند زمانی ()-8/55

نتایج آزمون ریشه واحد نشان میدهد که در سطح معنی داری  %0همه متغیرها با یکبار تفاضل گیری مانا میشود .
نتایج آزمون همگرایی

این تمایل در اغلب سریهای زمانی اقتصاد کالن وجود دارد که هم جهت با یکدیگر حرکت کنند .علت این امر وجود روندی
است که در تمامی آنها مشترک است .چنانچه متغیرهای سری زمانی که ناپایا هستند در برآورد ضرایب الگوی مورد استفاده
قرارگیرند ممکن است نتیجه به یک رگرسیون کاذب بینجامد ،زیرا در متغیرهایی که از وجود روند برخوردارند این گرایش
دیده میشود که حتی در مواردی که یک رابطه اقتصادی معنیداری بین آنها وجود ندارند ،همبستگی شدیدی را نشان دهند.
بهطور خالصه میتوان گفت هرگاه بتوان ترکیب خطی از چند متغیر ناپایا با درجه انباشتگی مشابه را پیدا نمود که پایا باشد،
آن متغیرها هم انباشته میباشند .در این حالت می توان الگو را با روش  OLSبرآورد نمود .در این صورت برآوردها نه تنها با
مشکلی مواجه نبوده بلکه کارا نیز میباشند (جهانی و دهقانی ،1931 ،ص  .)80در مرحله بعد ،الزم است وجود و یا عدم وجود
تعداد بردارهای همگرایی با استفاده از آماره های آزمون اثر و حداکثر مقادیر ویژه بررسی شود .نتایج در جداول ( )1و ( )9ارائه
شده است.
جدول 5آزمون حداكثر مقدار ویژه ( )  max

مدل

فرضیه صفر

فرضیه مقابل

مخارج کل

r 0

r 1

مقدار
آزمون

آماره مقدار بحرانی ارزش احتمال در
در سطح  %30سطح %30

10/33

11/88

5/5130

r 1

r 2

9/83

9/11

5/1883

مخارج جاری

r 0

r 1
r 2

10/33

18/31

5/5193

9/83

1/08

5/1131

مخارج عمرانی

r 0

10/33

13/98

5/5111

9/83

1/83

5/1331

r 1
r 1

r 1
r 2

منبع:یافته های تحقیق

جدول 8آزمون ماتریس اثر Trace
مدل

فرضیه صفر

فرضیه مقابل

مقدار
آزمون

مخارج کل

r 0
r 1

r 1

13/11

13/33

5/5118

r 2

9/83

9/11

5/1883

مخارج جاری

r 0
r 1

r 1

13/11

11/81

5/5931

r 2

9/83

1/08

5/1131

مخارج عمرانی

r 0
r 1

r 1

13/11

18/09

5/5119

r 2

9/83

1/83

5/1331

منبع:یافتههای تحقیق
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نتایج آزمون همگرایی نشان میدهد که در هر سه مدل حداقل یک بردار همانباشتگی وجود دارد بنابراین با توجه به نتایج
آزمون هم انباشتگی وجود رابطه تعادلی بلندمدت اثبات شد و میتوان این رابطه را به روش حداقل مربعات معمولی پویا
تخمین زد.
تخمین رابطه بلند مدت (روش حداقل مربعات ممولی پویا)

وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مورد مطالعه در قسمت قبل اثبات شد .اکنون با استفاده از رهیافت حداقل مربعات
معمولی پویا (DOLS) 10به شکل پنلی این رابطه تخمین زده میشود .نتایج این تخمین به صورت جدول ( )3است.
جدول .نتایج تخمین بلند مدت

مدل

متغییر

ضریب
-0/258675

آماره آزمون
-3/020321

احتمال
0/0045

EX

0/913534

37/80997

5/5555

-0/450564

-5/728715

0/0000

1/072832

42/04185

5/5555

-0/704545

-6/482550

0/0000

0/866862

34/60689

5/5555

مدل 1
مدل 1
CEX
مدل 9
IEX
منبع  :یافته های تحقیق

با توجه به نتایج تخمین برای مخارج کل دولتی سرانه کشش درآمدی برابر است با  % 5/31یعنی اگر تولید ناخالص داخلی
سرانه %1تغییر کند و دیگر وامل ثابت باشد مخارج کل سرانه  %5/31تغییر میکند که این به معنی رد قانون واگنر برای کل
مخارج دولتی است برای تایید قانون واگنر کشش درآمدی مخارج دولتی باید بزرگتر از  1باشد .برای مخارج دولتی جاری سرانه
کشش درآمدی بزرگتر از  1است بنابراین با یک درصد تغییر در تولید ناخالص داخلی سرانه مخارج جاری دولتی سرانه به
میزان  % 1/531تغییر خواهد کرد که این به منزله تایید قانون برای مخارج جاری سرانه است .برای مخارج دولتی عمرانی
سرانه میزان کشش درآمدی برابر است  %5/81یعنی اگر تولید ناخالص داخلی سرانه  %1تغییر کند و سایر عوامل ثابت باشد
مخارج عمرانی دولتی  %5/81تغییر خواهد که این بدان معنا است قانون واگنر برای مخارج عمرانی سرانه نیز رد میشود.
بنابراین با توجه به نتایج تخمین قانون واگنر برای مخارج کل و مخارج عمرانی رد خواهد اما برای مخارج جاری پذیرفته خواهد
شد.
نتیجه گیری
هدف اصلی در این پژ وهش آزمون قانون واگنر برای کشور ایران طی دوره زمانی  1931-1931است .هدف دیگر پژوهش در
مورد در رابطه با این پرسش که در قانون منظور از مخارج دولتی چه مخارجی است مخارج جاری یا مخارج عمرانی؟ برای پاسخ
به این پرسش ها سه مدل در این تحقیق ارائه شد.ابتدا با برررسی مانای متغیرها این نتیجه حاصل شد که همه متغیرها با
یکبار تفاضل مانا می شوند این نتایج با استفاده از آزمون فلیپس پرون و دیکی فولر تعمیم یافته حاصل شد .در قسمت دوم از
طریق آزمون جوهانسون جوسلیوس همگرایی مدل و وجود رابطه بلند مدت به ورطه آزمایش گذاشته شد که در هر سه مدل
حداقل یک بردار هم انباشتگی وجود داشت .پس از آن از طریق روش حداقل مربعات معمولی پویا به تخمین رابطه بلند مدت
Dynamic ordinary least squares approach
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بین متغیرها پرداخته شد .در مدل اول کل مخارج دولتی سرانه به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و کشش درآمدی
مخارج کل دولتی برابر  %5/31بر آورد شد که این به منزله رد قانون واگنر برای کل مخارج دولتی سرانه است .در مدل دوم
مخارج جاری سرانه به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و کشش درآمدی مخارج جاری برابر 1/53می باشد که به منزله
تایید قانون واگنر است  .در مدل سوم مخارج مرانی سرانه به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد .و کشش درآمدی مخارج
عمرانی برآورد شده برابر  %5/81درصد که به منزله رد قانون واگنر است .بنابراین قانون واگنر بیشتر در مورد مخارج جاری
دولتی مصداق دارد تا در مورد مخارج عمرانی .نتایج تحقیق در این پژوهش نشان از تأیید قانون واگنر برای ایران در بازه زمانی
 1983-1931است که با نتایج حاصل از تحقیقات دادگر و نظری ( ،)1931حاجی و فطرس ( ،)1935خداپرست و همکاران
( )1931و صمدی و ابوالحسنبیگی ( )1931همسو است .نتایج این تحقیق در رابطه با کشش درآمدی مخارج دولتی سرانه با
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