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چكيده
هدف اصلی در مقاله حاضر برآورد ضریب فزاینده مالی (به تفکیک مخارج مصرفی و سرمایهای)
و پاسخ به این سوال است که شوکهای انواع مخارج دولت با توجه به نحوه خرج کرد درآمدهای
نفتی ،چه تأثیری بر رشد اقتصادی ایران دارند .براین اساس ،ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای
تصادفی نئوکینزی ،سازگار با ساختار اقتصاد ایران ،طراحی شده است .سپس ،ضریب فزاینده انواع
مخارج دولت در قالب دو سناریو برآورد گردیده است .در سناریو اول ،تأمین مالی مخارج مصرفی از
طریق درآمدهای مالیاتی و تأمین مالی مخارج سرمایه¬ای از طریق درآمدهای نفتی مدنظر است.
در سناریو دوم ،درآمدهای حاصل از نفت تؤامان صرف مخارج مصرفی و سرمایه¬ای می¬شوند.
نتایج حاکی از آن است که در هر دو سناریو ضریب فزاینده مخارج مصرفی کوچکتر از ضریب
فزاینده مخارج سرمایهای است .در واقع مخارج سرمایهای بیشتر از مخارج مصرفی بر افزایش تولید
ملی (رشد اقتصادی) تأثیرگذار است .به عالوه ،واکنش تولید ملی (رشد اقتصادی) به افزایش انواع
مخارج دولت ،در سناریوی اول بیشتر از سناریو دوم است.
واژههای كليدی :ضریب فزاینده مالی ،رشد اقتصادی ،درآمدهای نفتی ،مدل تعادل عمومی پویای
تصادفی.
طبقه بندی E62, E32, C54: JEL
 -1دانشجوی دکتری گروه اقتصاد ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایرانmssmehdizadeh@yahoo.com .

 -2استاد اقتصاد ،دانشکده مدیریت ،اقتصاد و حسابداری ،دانشگاه پیام نور،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
 -3استادیار اقتصاد ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه
پس از بازسازی کشورهای آسیب دیده در اثر وقوع جنگ جهانی دوم و سرعت گرفتن روند رشد
آن ها ،به ویژه کشورهای اروپای غربی و ژاپن ،تفاوت نرخ رشد اقتصادی و سطح توسعه یافتگی
کشورها به عنوان موضوعی جدی و درخور بررسی مطرح شده است .براین اساس ،اقتصاددانان طی
این سالها به ارائه نظریات علمی و تجربی در خصوص رشد اقتصادی ،و نیز به مطالعه در زمینه
عوامل مؤثر و موانع بر سر راه آن پرداختهاند .از این رو به مدت بیش از دو قرن در میان مکاتب
اقتصادی به ویژه مکاتب کالسیک و نئوکالسیک ،نیرویکار و سرمایه فیزیکی به عنوان عوامل مؤثر
بر رشد اقتصادی شناخته میشدند .اما با مطرح شدن تئوریهای رشد درونزا در ادبیات اقتصادی،
طیف گستردهای از عوامل تأ ثیرگذار بر رشد اقتصادی از جمله انباشت دانش ،سرمایههای انسانی،
سرمایههای اجتماعی ،و دولت ،در کنار سرمایههای فیزیکی و نیروی کار معرفی گردیدند.
در میان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و نفتخیز ،مخارج دولت از
اهمیت بیشتری برخوردار است .زیرا نخست ،در این کشورها زیرساختهای رشد و توسعه شکل
نگرفته است و بخش خصوصی نیز به علت نداشتن توانایی مالی و بعضاً توانایی فنی ،قدرت فعالیت
در حوزه مذکور را ندارد .دوم ،از آنجا که بخش اعظمی از درآمدها و مخارج دولتها در کشورهای
نفت خیز از محل فروش نفت تأمین میشود ،هرگونه تغییر درآمدهای حاصل از صادرات نفت منجر
به تغییر منابع مالی (درآمد) تحت اختیار این گونه دولتها میشود که همین امر روند عمومی
برنامهریزی در خصوص تخصیص بودجه مصرفی و سرمایهای به هر یک از فعالیتهای اقتصادی و
بالتبع رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد .به عنوان مثال ،مطابق جدول ( )1در سال ،1791
نسبت کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی (اندازه دولت  10/00 ) Gدرصد بوده است12/22 ،
Y

درصد آن را نسبت مخارج مصرفی به تولید ناخالص داخلی (

CG

Y

) و  2/09درصد آن را نسبت

مخارج سرمایهای به تولید ناخالص داخلی(  ) IGتشکیل میدهد و از سال  1791به بعد اندازه دولت
Y

بزرگتر و گستردهتر شده است به طوریکه در سال  ، 1791نسبت کل مخارج دولت به تولید
ناخالص داخلی  19/19درصد است که  11/23درصد آن را نسبت مخارج مصرفی به تولید ناخالص
داخلی و  7/71درصد آن را نسبت مخارج سرمایهای به تولید ناخالص داخلی میباشد.
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جدول  -1روند رشد اقتصادی ،مخارج دولت و انواع آن
سال

رشد اقتصادی

G
Y
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Y

Y

1791

-3/31

10/00

12/22

2/09

1792

صفر

11/07

12/13

2/20

1797

7/21

13/38

12/33

2/11

1790
1791

-1/18
12/11

19/18
19/19

11/70
11/23

2/00
7/71

IG

مأخذ :سری زمانی بانک مرکزی و یافتههای پژوهشگر

بررسیهای آماری نشان می دهد که روند نسبت مخارج کل دولت به تولید ناخالص داخلی طی
سالهای اخیر همواره افزایشی بوده ،این بزرگتر و گسترده تر شدن اندازه دولت بیشتر در مخارج
مصرفی دولت دیده میشود که تأثیر بسیار کمی بر روی رشد اقتصادی میگذارد .بنابراین بررسی
رابطه میان انواع مخارج دولت و رشد اقتصادی بر حسب نحوه خرج کرد درآمدهای دولت میتواند
کمکی به دولت در امر برنامه ریزی برای تحقق رشد اقتصادی مورد نظر باشد .در ایران در هیچ
مطالعهای ،تأثیر انواع مخارج د ولت بر رشد اقتصادی با تأکید بر خرج کردن درآمدهای نفتی در
چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی نشده است .لیکن تعداد معدودی از مطالعات
تأثیر درآمدهای نفتی را از کانال متغیرهای پولی ارزیابی نمودند و در خصوص سیاست مالی نیز
مطالعات انجام شده از حیث نحوه لح اظ مقام مالی و الگوسازی مخارج دولت در مدل با مطالعه
حاضر متمایز هستند .بر این اساس در مطالعه حاضر تالش شده است ارتباط بین مخارج دولت و
رشد اقتصادی در ایران به تفکیک مخارج مصرفی و سرمایهای با لحاظ دو سناریو در خصوص تأمین
مالی آنها مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه مقاله ،ابتدا مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق شده است شایان ذکر است که در
بخش پیشینه تحقیق به تفاوت های آنها به لحاظ مواردی چون مدل طراحی شده ،کانال
تأثیرگذاری درآمدهای نفتی دولت و سیاستهای مالی دولت با مطالعه حاضر پرداخته میشود .در
بخش سوم ،مدل  DSGEطراحی شده و اعتبار آن بررسی میشود .بخش چهارم به برآورد ضرایب
فزاینده انواع مخارج دولتی با توجه به روش های تأمین مالی آن اختصاص دارد و نهایتاً بخش پنجم
به نتیجهگیری میپردازد.
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 -2مبانی نظری و پيشينه تحقيق
 -1-2مبانی نظری
 مخارج دولت و انواع آن

مخارج دولت عبارت است از مجموع پرداختی دولت بابت کاالها و خدماتی که به جهت فعالیت-
های خود استفاده میکنند( .موسوی جهرمی و غالمی )1797:19 ،مخارج دولت معموالً به مخارج
مصرفی و سرمایهگذاری تقسیم میشوند .بنا به نظر لسی ،)1989( 1مخارج مصرفی شامل خرید و
فروش کاالها و خدمات (کار ،مواد مصرفی ،دستمزد و حقوق و غیره) است (آگبونخسی و
آسکومی) 2010:220:،2که حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان شاغل در سازمانهای دولتی،
مهمترین قلم از اقالم هزینههای مصرفی است .افزایش مخارج مصرفی دولت مولد نمیباشد و به
طور مستقیم اثری بر قدرت تولیدی جامعه ندارد (موسوی جهرمی و غالمی ،)1797:30 ،اثر افزایش
مخارج مصرفی بر اقتصاد (به دلیل آن که قسمت اعظم آن صرف هزینههای مصرفی میگردد) خود
موجب افزایش قدرت خرید و تقاضا برای کاالهای مختلف در جامعه میشود که از عوامل تورمزا به
حساب میآید و افزا یش مخارج مصرفی دولت ،تبعات نامناسبی هم چون بزرگتر شدن حجم دولت،
وابسته تر شدن به درآمدهای نفتی و کاهش سهم مخارج سرمایهای را به دنبال دارد.
(کمیجانی .) 1730 :113،از طرف دیگر ،مخارج سرمایهای ،سرمایهگذاری در زیرساختها (جادهها،
مدارس ،بیمارستانها ،و غیره) را در برمیگیرد که به توسعه کمک میکند .به عبارت دیگر ،در
حالی که هزینههای مصرفی ،به هزینههای مالی ضروری برای اجرای روزافزون کسب و کار دولتی
اشاره میکند ،هزینه سرمایهای به مراکز سرمایهگذاری که داراییهای دولت را افزایش میدهد،
اشاره دارد (آگبونخسی و آسکومی .)2010:220،این نوع مخارج دولت در بودجة دولت تحت عنوان
اعتبارات سرمایهای مشخص میشوند و برای افزایش ظرفیت تولید و افزونسازی داراییهای ثابت
صرف میشوند .مخارج سرمایهای دولت از مؤثرترین ابزارهای بودجه به شمار میآیند که به همراه
افزایش سرمایهگذاری دولت ،ساز و کارهای فزایندهای را برای درآمد در آینده ایجاد میکند .در
واقع دولت برای پیشبرد اهداف ،وظایف و مسئولیتهای اقتصادی خود این گروه هزینهها را متحمل
میشود و ظرفیت تولیدی جامعه را افزایش میدهد .بنابراین ،این نوع از هزینهها منجر به افزایش
درآمد و قدرت خرید افراد جامعه شده که بالتبع آن تقاضا برای کاال و خدمات را افزایش داده و
خود سرمایهگذاری بیش تری را موجب خواهد شد .عالوه بر این ،افزایش مخارج سرمایهای در کنار
افزایش تقاضای کل دارای عایدی و بازدهی در آینده خواهد بود که این به نوبة خود در تغییر عرضة
کل در اقتصاد مؤثر خواهد بود .لذا مخارج سرمایهای با توجه به تأثیرگذاری بر عرضة اقتصاد ممکن
است در مقایسه با مخارج مصرفی به تورم کمتری منجر گردد(غالمی.)1792:00 ،
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 مخارج دولت و رشد اقتصادی

پس از شکست بازار و عدم تخصیص بهینه منابع اقتصادی برای توسعه زیرساختهای اجتماعی
و اقتصادی ،نظریههای مخارج عمومی مطرح گردید .این شکست منجر به ظهور اقتصاد رفاه
(مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی) و گسترش سریع بخش دولتی و به طور ضمنی رشد در
هزینههای عمومی شد .ضمن اینکه ،پس از بحران بزرگ اقتصادی دهه  70میالدی و ارائه نظریه
عمومی کینز در کتاب «اشتغال ،بهره و پول»  ،بحث ساختار ،اندازه و هزینههای عمومی به عنوان
یکی از انواع ابزارهای سیاست های مالی طرف تقاضای کل به منظور راهکار خروج از بحران و در
نتیجه افزایش تولید و بالتبع رشد اقتصادی مطرح گردید.
با توجه به نظریه اقتصاد کالن کینزی ،دولت میتواند با رونق بخشیدن به پول و کسب آن از
بخش خصوصی ،کاهش رکود اقتصادی و سپس بازگشت پول به بخش خصوصی از طریق
برنامههایی محرک مالی گوناگون مانند افزایش مخارج دولت به رشد اقتصادی کمک کند ((ال
شاتی .)2010:118،7با این وجود ،بررسی مطا لعات تجربی در این زمینه که در بستر دیدگاه کینزی
انجام شده است ،نشان میدهد ضمن پذیرش اقتصاددانان و سیاستگذاران در خصوص نحوه
تأثیرگذاری هزینههای عمومی و اجزای آن در دستیابی به رشد اقتصادی ،اختالف نظرهای
گستردهای وجود دارد (سدراکیان و کاندامیو .)2013:2،0در این بین ،مدافعان مخارج دولت اعتقاد
دارند افزایش این مخارج منجر به افزایش و بهبود کیفیت خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت به
شهروندان مانند خدمات بهداشتی ،آموزش و پرورش ،مسکن و رفاه اجتماعی میشود و همچنین
منجر به توسعه زیرساختهای الزم برای تشویق سرمایهگذاری میشود و به این ترتیب به تحریک
1
رشد اقتصادی کمک میکند .آثار مثبت مخارج دولت بر رشد اقتصادی را میتوان در مطالعه رام
( ، )1981کورمندی و مگوئر ،)1981( 1کرر ،)1989( 3کشین ،)1997( 8نورزاد ،)2000( 9آلکسیو،)2003( 10
هارکو ،)2009( 11ال شاتی ( ،)2017سدراکیان و کاندامیو ( ،)2013سامتی و همکاران (،)1782
گسکری و اقبالی ( ،)1781حسینی و همکاران ( ،)1783کمیجانی و نظری ( ، )1788لکزیان و
غفرانی ( )1792و کمیجانی و حقشناس ( )1797مشاهده نمود .در واقع کینزینها و نئوکینزینها به
عنوان نمایندگان مدافع دخالت دولت معتقدند ،آثار مثبت سرریز افزایش مخارج بخش دولتی به
حدی است که اثرات منفی جایگزینی آن را نه تنها خنثی میکند بلکه در مجموع افزایش مخارج
بخش دولتی منجر به افزایش بهرهوری بخش خصوصی میگردد و در نهایت مخارج بخش دولتی
تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی بر جا میگذارد.
در مقابل کالسیکها و نئوکالسیکها به عنوان نمایندگان مخالف دولت استدالل میکنند
افزایش هزینههای دولتی باعث میشود منابع تولیدی در اقتصاد از بخشهای تولیدی کارآمد
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(بخش خصوصی) به دولت که کارآمدی کمتر دارد ،منتقل شود .در این صورت دولتها برای تأمین
مخارج افزایش یافته ممکن است در صدد افزایش نرخ مالیاتها برآیند .این امر دولت در مقایسه
باعث کاهش سرمایهگذاری و کاهش بازده تولید در بخش کارآمد (بخش خصوصی) اقتصاد میشود
و از این طریق موجبات کند شدن روند رشد اقتصادی را فراهم میآورد .در نتیجه بین مخارج دولت
و رشد اقتصادی یک رابطه منفی وجود دارد (آربن و نوردنزوارد .)31 :2017 ،12آثار منفی مخارج
دولت بر رشد اقتصادی را میتوان در مطالعات  ،کمرون ،)1982( 17الندو ،)1987( 10انگن و
19
اسکینر ،)1991(11کاریکری ،)1991( 11گوسه ،)1993( 13فولستر و هنسون ،)2001( 18دار و خلخالی
( ،)2002رامایاندی )2007( 20و ابوبادر و ابوقرن ،)2007( 21آفونسو و توارو جالس ،)2011( 22صفدری و
همکاران ( ،)2011سوری و حکمت ( )1787و صادقی و همکاران ( )1790مشاهده نمود .به طور کلی
مخالفین معتقدند که اگر مخارج بخش دولتی تنها در قالب مخارج مصرفی و غیرمولد صورت پذیرد
منجر به ایجاد پدیده ازدحام خارجی و بالتبع کاهش مخارج سرمایهگذاری بخش خصوصی میشود.
آنگاه با توجه به پایین تر بودن کارآیی بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی میتوان گفت که
سطح تولید به جای افزایش ،کاهش خواهد یافت و رشد اقتصادی کاهش مییابد .در نتیجه بین
مخارج دولت و رشد اقتصادی یک رابطه منفی وجود دارد.
عالوه بر دو دیدگاه فوق ،دیدگاه سومی نیز وجود دارد که اقتصاددانان کالسیک جدید ،تحت
رهبری رابرت بارو ،بر پایههای نظریة برابری ریکاردویی ،27معتقدند که مخارج دولت هیچ تأثیری
بر رشد اقتصادی ندارد .نظریة بارو-ریکا ردو با منطق حاکم بر نظریة مصرف دوره زندگی و درآمد
دائمی بیان می کند که کسری بودجه دولت هیچ تأثیری بر مصرف ندارد ،زیرا دولت از طریق
استقراض از مردم کسری بودجه خود را تأمین میکند و مصرفکننده آیندهنگر میداند که
استقراض امروز دولت به مفهوم پرداخت مالیات بیشتر در آینده است ،بنابراین مصرف تغییری نمی-
کند (منکیو.) 039:2009
بنابراین با توجه به تحقیقات صورت گرفته می توان رابطه میان مخارج دولت و رشد اقتصادی را به
سه دیدگاه کلی تقسیمبندی کرد که در جدول زیر به طور خالصه آورده شده است.
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جدول  -2رابطه ميان مخارج دولت و رشد اقتصادی
دالیل و نتيجه

مكاتب اقتصادی

نوع رابطه

کینزینها و
نئوکینزینها و
مطالعات تجربی

وجود رابطه مثبت بین مخارج
دولت و رشد اقتصادی

 اثر مکملی -اثر پیامدهای خارجی

24

 افزایش تقاضای کل افزایش بهبود خدمات عمومی و ارائه کاالهای عمومی بازتوزیع درآمد و ثروت مشوق سرمایهگذار خصوصی21

کالسیکها و
نئوکالسیکها

 اثر جانشینی جبری خروج سرمایهگذار خصوصیوجود رابطه منفی بین مخارج دولت
 انتقال منابع تولید از بخش خصوصی کارآمد به بخشو رشد اقتصادی
دولتی ناکارآمد
 -افزایش فعالیتهای غیر مولد

کالسیکهای جدید

 نظریة برابری ریکاردویی نظریه تعادل بارو – ریکاردوهیچ رابطهای بین مخارج دولت و  -وجود کسری بودجه در دورۀ جاری معادل بدهی مالیاتی
رشد اقتصادی
در آینده
 عدم تغییر مصرف و سرمایهگذاری و نهایتاً عدم تغییردر رشد اقتصادی
مأخذ :عطاری و جواب ( 21 )2017:10و یافتههای پژوهشگر

 ضریب فزاینده مخارج دولت

این ضریب ،افزایش در سطح درآمد ملی را به ازای افزایش یک واحد پولی در مخارج دولت
اندازهگیری میکند (منکیو .)292:2009ادبیات تجربی غنی در خصوص برآورد ضرایب فزاینده
مخارج دولت از طریق مدلهای اقتصادسنجی وجود دارد .استراتژیهای برآورد اخیر را میتوان به
23
سه گروه عمده تفکیک گرد .گروه اول مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزی ( NK
 )DSGEرا در بر میگیرد .این مدلها مبتنی بر تئوری هستند .دسته دوم شامل مدلهای
خودرگرسیون برداری  ) VAR(28است که به برآورد یک سیستم معادالت به همراه تفکیک
اختالالت شوکهای مالی می پردازد .سومین گروه نیز تحلیل های تابلویی هستند که هیچ
محدودیت بلندمدتی در تشکیل مدل اعمال نمیشود(کوازیداد و استاکمر .)2010 29،از آنجا که در
مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی امکان تشکیل معادالت براساس واقعیتهای اقتصادی هر
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کشوری وجود دارد و ضریب فزاینده مخارج دولت به واسطه تأثیر آن بر کل اقتصاد قابل برآورد
است ،در مقاله حاضر این دسته از مدلها مورد استفاده قرار گرفته است.
 -2-2مطالعات تجربی
 مطالعات خارجی

مدل های تعادل عمومی تصادفی پویا از زمان پیدایش عموماً برای بررسی آثار سیاستهای پولی
طراحی شده اند و فقط در تعداد معدودی از مطالعات که سابقه آن به کمتر از  10سال میرسد،
رفتار مالی دولت نیز در مدل لحاظ شده است .از آنجا که در این مقاله بررسی آثار انواع مخارج
دولت بر رشد اقتصادی با استفاده از مدل نئوکینزی  DSGEمدنظر است ،در این قسمت مطالعاتی
معرفی شده است که در قالب مدل مذکور و یا با رهیافتی متفاوت ،تأثیر مخارج دولت بر رشد
اقتصادی را بررسی کردهاند.
استراب و چاکراو ) 2003( 70در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با مقیاس
متوسط ،تاثیر شوک سرمایه گذاری عمومی و مصرف عمومی را بر متغیرهای کالن اقتصادی در
کشورهای اتحایه اروپا ،مورد بررسی قرار میدهند .نتایج آنها نشان میدهد که سرمایهگذاری
عمومی نه تنها باعث افزایش تقاضای کل میشود ،بلکه با افزایش تولید کل ،بهرهوری نهایی سرمایه
و نیروی کار باعث افزایش عرضه کل نیز میشود .سرمایهگذاری عمومی ،ضریب فزایندهی بزرگتری
را ایجاد میکند زیرا سرمایه گذاری عمومی در مقابل مصرف عمومی ابزار قویتری برای دستیابی به
رشد اقتصادی میباشد.
72
آی واتا ) 2009( 71در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با مقیاس متوسط  ،به
بررسی واکنش های پویای متغیرهای اقتصادی به یک شوک مثبت مخارج دولت با تأکید بر تأمین
مالی آن از طریق پایه های مختلف مالیاتی پرداخت .نتایج بیانگر آن است که زمانی که مخارج دولت
از طریق ترکیبی از مالیات هایی که کمترین اختالل را در بازار کار ایجاد میکنند ،تأمین مالی شود،
اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی بیشتر است.
کویک و ویالند  ) 2010(77در چارچوب سه مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزی ،به
ارزیابی اندازه ضریب فزاینده برنامههای محرک مالی (افزایش مخارج دولت ،کاهش مالیات و افزایش
پرداختنهای انتقال) و اثر آنها بر حجم تولید در اتحادیه اروپا پرداختند و به این نتیجه رسیدند که
ضریب فزاینده مخارج دولت بزرگتر از دو محرک دیگر میباشد.
فوکی و دیگران ( 70)2011در چارچوب دو مدل ،تعادل عمومی تصادفی پویا ( ،)DSGEاثرات
سیاست مالی دولت (مخارج دولت) در ژاپن را مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج بیانگر این است که
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ضریب فزاینده مخارج دولت براساس مدل دوم به دلیل اثرات منفی ناشی از افزایش نرخ بهره،
نسبت به مدل اول کوچکتر است .به عالوه ،براساس نتایج به دست آمده از هر دو مدل ،زمانیکه
دولت یک مازاد مالی را از طریق افزایش نرخهای مالیاتی هدفگذاری مینماید ،اثر شوک مثبت
مخارج دولت بر تولید واقعی به طور قابل توجهی کوچک میشود.
آی واتا ( )2011در مقاله ای با برآورد ضریب فزاینده مخارج دولت برای اقتصاد ژاپن از طریق
بکارگیری مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزی نشان داد ،اگر تأمین مالی اولیه افزایش
مخارج دولت از طریق بدهی (کسری بودجه دولت) انجام شود و آن بدهی نیز دوباره تا حد زیادی از
طریق یک افزایش تدریجی در مالیات بر عایدی برگردانده شود ،سیاست مذکور تاثیر مثبت
بیشتری بر رشد اقتصادی خواهد داشت.
فو و ساوچ )2010( 71در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به برآورد ضرایب فزاینده
مخارج دولت در کشورهای اتحادیه اروپا پرداختند .نتایج بیانگر آن است که ترکیب بهینه بین
مصرف عمومی و سرمایهگذاری منجر به بزرگتر شدن ضریب مخارج دولت می شود.
ارگبیَن و همکاران )2011( 71در چارچوب مدل  73OLSو  78VECMرابطة بین درآمد نفتی،
مخارج دولت و رشد اقتصادی در نیجریه طی سالهای ( )1980-2012را مورد بررسی قرار می-
دهد .نتایج نشان می دهد که درآمدهای نفتی تأثیر مثبت بر روی رشد اقتصادی دارد اما مخارج
دولت هیچ تأثیری بر روی رشد اقتصادی ندارد .در حالی که درآمدهای نفتی باعث حرکت مخارج
دولت و رشد اقتصادی می شود و دولت تنها نباید بر روی صنعت نفت متمرکز شود و درآمدهای
نفتی باید وسیلهای باشد تا بخش های کشاورزی و خدمات نیز رشد یابند و با ورود درآمدهای نفتی
به مخارج دولت بایستی زیرساختها همچون ،آموزش ،بهداشت و جادهها بهبود یابند تا باعث
کاهش فقر ،افزایش اشتغال و نهایتاً افزایش رشد اقتصادی گردد.
بوسنجاک )2011( 79در مطالعه خود ارتباط بین مخارج عمومی و رشد اقتصادی بوسنی و
هرزگوین را با بکارگیری دو مدل  DSGEو  SVARبررسی نمود .نتایج تحقیق نشان داد که
شوکهای منفی مخارج عمومی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی بوسنی و هرزگوین دارد .به طوریکه،
این اثرات مثبت با کاهش مصرف و سرمایهگذاری در کوتاهمدت همراه است .با توجه به نتایج
بدست آمده ،پیشنهاد گردید که سیاستگذاران در بوسنی و هرزگوین بر کاهش هزینههای دولتی و
رشد بهرهوری بخش عمومی تمرکز کنند و پس از انجام اصالحات بخش دولتی ،به سازماندهی و
استفاده از فن آوری های جدید در تولید متمرکز شود.
جدول ( )7خالصهای از نکات برجسته مطالعات را بیان می کند تا وجه تمایز بین این مطالعات با
مطالعه حاضر روشن شود.
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جدول  -3نكات برجسته مطالعات خارجی
محققين
استراب و
چاکراو
()2003

قلمرو مكانی

نكات برجسته هر تحقيق

 بررسی اثرات کالن ،به علت تغییر در ترکیب مخارج دولتکشورهای اتحادیة اروپا
 -افزایش عرضه کل

آی واتا
()2009

ژاپن

 تأثیر شوک مخارج دولت بر متغیرهای اقتصادی -تکانه مثبت مخارج دولتی با تأکید بر تأمین مالی از طریق درآمد مالیاتی

کویک و
ویالند
()2010

 ارزیابی اندازه ضریب فزایندۀ برنامههای محرک مالی عالوه بر تأثیر مخارج دولت بر حجم تولید ،اثر کاهش مالیات و افزایشکشورهای اتحادیة اروپا
پرداختهای انتقالی بر حجم تولید
 -نحوه تأمین مالی مخارج دولت از طریق مالیات

فوکی و
دیگران
()2011

ژاپن

 استفاده از دو مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اثر شوک مخارج دولت بر تولید واقعی -نحوه تأمین مالی مخارج دولت تنها از طریق مالیات

آی واتا
()2011

ژاپن

 برآورد ضریب فزاینده مخارج دولت -نحوه تأمین مالی مخارج دولت از طریق افزایش مالیات

فو و ساوچ
()2010

کشورهای اتحادیه اروپا  -برآورد ضرایب فزاینده مخارج دولت

ارگبیان و
همکاران
()2011

نیچریه

بوسنجاک
()2011

بوسنی و هرزگوین

استفاده از مدل  OLSونحوه تأمین مالی مخارج دولت با درآمد نفتیVECM

استفاده از مدلهای  SVARعالوه بر مدلهاینحوه تأمین مالی مخارج دولت از طریق مالیاتمأخذ :یافتههای پژوهشگر

DSGE

 مطالعات داخلی

در ایران در هیچ مطالعه ای ،تأثیر انواع مخارج دولت بر رشد اقتصادی با تأکید بر خرج کردن
درآمدهای نفتی در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی نشده است .لیکن تعداد
معدودی از مطالعات تاثیر درآمدهای نفتی را از کانال متغیرهای پولی ارزیابی نمودند و در خصوص
س یاست مالی نیز مطالعات انجام شده از حیث نحوه لحاظ مقام مالی و الگوسازی مخارج دولت در
مدل با مطالعه حاضر متمایز هستند .با این وجود ،در ادامه یکسری مطالعات که به بررسی سیاست
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مالی (مخارج دولت) بر رشد اقتصادی با استفاده از مدل مذکور و یا با رهیافتی متفاوت ،انجام شده،
ارائه گردید تا این وجه تمایز به روشنی مشخص گردد.
سامتی و همکاران ( )1782در مطالعه خود با تفکیک تابع مصرف گروههای مختلف درآمدی و
تدوین سیستم معادالت همزمان برای هر کدام از گروهها به بررسی اثرات هزینههای جاری و
عمرانی دولت بر رشد اقتصادی در ایران در طی سالهای  1738-1778میپردازند .نتایج نشان
میدهد که هزینههای عمرانی در مقایسه با هزینههای جاری تأثیر بیشتری را بر رشد اقتصادی دارد
و با تفکیک تابع مصرف به دهکهای مختلف درآمدی ضریب فزاینده هزینههای عمرانی نسبت به
حالتی که تفکیکی صورت نگیرد ،بزرگتر به دست میآید.
غالمی ( ) 1792در مطالعه خود تأثیر افزایش کل مخارج دولت به عنوان محرکهای مالی را بر
رشد اقتصادی ایران در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزی و با فرض ریکاردویی
بودن تمامی مصرف کنندگان بررسی کرده است .وی با برآورد ضریب فزاینده کل مخارج دولت به
تأثیر مثبت آن در شرایط رونق بر رشد اقتصادی دست یافت .هم چنین نتیجهگیری کرده است که
تأمین مالی دولت از طریق پایه های مختلف مالیاتی ،در مقایسه با سیاست کسری بودجه تأثیر
بیشتری خواهد داشت.
حیدری و سعیدپور ( )1797تأثیر شوکهای سیاست مالی و ضرایب فزاینده مالی را در اقتصاد
ایران و در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزینهای جدید با رویکرد بیزی مورد
بررسی قرار دادهاند .نتایج نشان می دهند که شوک افزایش مالیات بر مصرف منجر به کاهش تولید
در کوتاهمدت میشود .همچنین شوک افزایش مخارج دولت باعث افزایش تولید در کوتاهمدت و
افزایش تورم در بلندمدت میشود .نتایج ضرایب فزاینده مالی ساختاری نیز نشان میدهند که
مخارج کوتاهمدت دولت با ضریب  1/29درصد رابطه مستقیم و مالیات بر فروش و دستمزد با
ضریب  0/22درصد رابطه غیرمستقیم ،با تولید دارند .بنابراین تأمین مالی افزایش مخارج دولت با
استفاده از مالیات بر فروش و دستمزد می تواند به عنوان یک سیاست مالی مؤثر برای افزایش تولید
تلقی گردد.
منظور و تقیپور ( ،)1790آثار شوک های پولی و مخارج مالی دولت در ایران با استفاده از مدل
تعادل عمومی پویای تصادفی را تحلیل کردهاند ،در این پژوهش آثار شوک پولی و بودجه دولت و
درآمد نفتی بر برخی متغیرهای حقیقی و اسمی بررسی شدهاند .نتایج حاکی از آن است که شوک-
های مالی بخش حقیقی اقتصاد را تحریک میکند و مخارج سرمایهای دولت با وقفه میتواند
سرمایهگذاری بخش خصوصی را تحریک کند.
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 43تابستان 1331

 / 41برآورد ضریب فزاینده مالی در ایران با تاکید بر نحوه خرج کرد درآمدهای نفتی

حقیقت و محرم جودی ( ،) 1791به تأثیر شوک مخارج دولت بر رشد تولید ناخالص داخلی در
ایران با الگوی خود توضیح با وقفههای گسترده ( )ARDLپرداختهاند .در این پژوهش ،عوامل مؤثر
بر مخارج دولتی بیان شده و شوک مخارج دولتی استخراج شده؛ الگوی عوامل مؤثر بر تولید
ناخالص داخلی برای دوره زمانی  1710-1797برآورد شده و نتایج حاکی از آن است که شوک
مخارج جاری دولت بر تولید ناخالص داخلی معنادار نیست؛ در حالی که شوک مخارج دولتی با یک
وقفه ،دارای تأثیر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی است.
جدول ( )7خالصهای از نکات برجسته مطالعات را بیان می کند تا وجه تمایز بین این مطالعات با
مطالعه حاضر روشن شود.
جدول  -4نكات برجسته مطالعات داخلی
محققين
سامتی و همکاران
()1782

غالمی ()1792

حیدری و سعیدپور
()1797

نكات برجسته
 استفاده از سیستم معادالت همزمان تفکیک تابع مصرف به دهکهای مختلف درآمدی عدم بررسی نحوۀ تأمین مالی مخارج دولت به تفکیک درآمد مالیاتی از درآمد نفت عدم تفکیک مخارج دولت بررسی کارآیی محرکهای مالی (مخارج دولت و مالیات) بررسی میزان تأثیرگذاری پایه های مختلف مالیاتی بر تأمین مخارج دولتشوکهای مالیاتی و تأثیر آن بررسی مدل با رویکرد بیزینی -عدم تفکیک مخارج دولت

منظور و تقیپور -بررسی تأثیر شوک مخارج دولت بر متغیرهای حقیقی و اسمی
 عدم بررسی نحوۀ تأمین مالی مخارج دولت به تفکیک درآمد مالیاتی از درآمد نفت()1790
حقیقت و محرم جودی  -استفاده از الگوی خود توضیح با وقفههای گسترده ()ARDL
 عدم بررسی نحوۀ تأمین مالی مخارج دولت به تفکیک درآمد مالیاتی از درآمد نفت()1791
مأخذ :یافتههای پژوهشگر

بنابراین با بررسی مطالعات داخلی می توان گفت تفاوت این مقاله در این است که مخارج دولت به
تفکیک مخارج سرمایه گذاری و مصرفی دولت الگوسازی شده است ،ضمن اینکه در تأمین مالی
مخارج دولت عالوه بر درآمدهای مالیاتی ،درآمدهای نفتی به عنوان واقعیت ساختار بودجه دولت در
مدل لحاظ شده است.
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 -3طراحی مدل  DSGEتحقيق و بررسی اعتبار آن
 الگوی رفتاری كارگزاران و تشكيل مدل DSGE

در این مقاله از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با مدنظر قرار دادن هدف اصلی محقق مبنی
بر بررسی تأثیر انواع مخارج دولت (مصرفی و سرمایه گذاری) بر رشد اقتصادی و با عنایت به مکتب
حاکم بر طراحی مدل (مکتب نئوکینزی) و واقعیت های اقتصادی کشور (درآمد حاصل از فروش
نفت بخشی از درآمدهای دولت را تشکیل میدهد) استفاده شده است .در این مدلها ،ابتدا تعداد
کارگزاران اقتصادی فعال و نوع رفتار آنها تبیین و سیستم تعادل عمومی مدنظر الگوسازی می شود
که در این مقاله سه کارگزار شامل خانوارها ،بنگاهها و دولت -مقام مالی و پولی در نظر گرفته
شدند .رفتار هر یک از این کارگزاران در ادامه بیان شده است.
 الگوی رفتاری خانوارها
در اقتصاد یک زنجیره از خانوارها (مصرف کنندگان) وجود دارند ،اما با توجه به فرض همگن بودن
تمامی خانوارها ،یک خانوار نماینده در اقتصاد در نظر گرفته می شود که ارزش فعلی مطلوبیت وی
در طول عمر نامحدود به صورت زیر است:
()1






L1t  L
e M ( M / P)1t  m
 t
1  L
1 m



 Ct1 C

t


1   C





Et

t 0

در رابطه ( Et )1عملگر انتظارات 0    1 ،عامل تنزیل Ct ،مصرف خانوار در دوره ، t
مجموع نیروی کار عرضه شده از سوی خانوار نماینده در دوره  tبرای استفاده در فرآیند تولید
کاالهای واسطهای  (M / P)t ،مانده حقیقی پول  C ،عکس کشش جانشینی بین زمانی 00مصرف،
Lt

  Lعکس کشش عرضه نیروی کار نسبت به دستمزد واقعی و   mعکس کشش مانده حقیقی
پول نسبت به نرخ بهره است .همچنین در تابع مطلوبیت فوق با فرض عدم تغییر رجحان مصرف

کننده و ساعات کار عرضه شده توسط وی ،یک شوک یعنی شوک تقاضای پول  etMوجود دارد که
به واسطه نقد شوندگی درآمدهای نفتی اتفاق خواهد افتاد.
برای تصریح محدودیت بودجه خانوار فرض براین است که این خانوار نمونه عالوه بر درآمد
حاصل از عرضه کار و سرمایه به ترتیب با نرخ ( wtدستمزد به عنوان قیمت نیروی کار) و ( rtنرخ
بهره به عنوان قیمت سرمایه) ،به میزان سهمی که در هر بنگاه دارد ،سودی معادل

1

Dt   D j ,t d j
0
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دریافت می کند .همچنین از آنجا که اقتصاد سه بخشی در نظر گرفته شده است ،خانوار باید بابت
مصرف و همچنین درآمدی که در اقتصاد به دست می آوردند ،به دولت مالیات بپردازد .بنابراین،
مالیات در این تحقیق مجموع مالیات بر مصرف بر مخارج مصرفی بخش خصوصی و مالیات بر
درآمد ناشی از کار(دستمزد حقیقی) و مالیات بر درآمد ناشی از سرمایه است .براین اساس،
محدودیت بودجه خانوار نمونه به صورت معادله ( )2میباشد:
Dt
 mtc1
Pt

()2

) (1   tc )Ct  I t  mtc  (1   td ) wt Lt  (1   tk )rt K t  (1   yk

در رابطه( wt ،)2دستمزد حقیقی rt ،نرخ اجاره حقیقی سرمایه Dt ،سود تقسیم شده توسط
بنگاههای واسطهای mtc1 ،مانده حقیقی پول و  Ptسطح عمومی قیمتها است .به عالوه،  tc ،
  tdو   tkبه ترتیب به نرخ های مالیات بر مصرف ،درآمد ناشی از کار و درآمد ناشی از سرمایه
اشاره دارد که از فرآیند خودتوضیح مرتبه اول پیروی میکنند K t .در رابطه مذکور بیانگر تعداد
واحد سرمایه در اختیار خانوار است که ا ز سرمایه گذاری دوره قبل به دست آورده است .این خانوار
در دوره  tنسبت به  K t 1تصمیم میگیرد 01تا در نهایت  I tمشخص میگردد .بنابراین ،موجودی
سرمایه اقتصاد در هر دوره با توجه به سرمایه گذاری انجام شده توسط خانوار و وجود استهالک(
 ،) به صورت رابطه ( )7تعیین می شود که به عنوان قاعده حرکت و منشا پویایی در الگوی تعادل

عمومی تصادفی پویا محسوب میشود.
Kt 1  (1   ) K t  I t  I t  Kt 1  (1   ) K t

()7

 الگوی رفتاری بنگاهها
در طراحی مدل بخش تولید (بنگاهها) از دو نوع بنگاه شامل بنگاههای تولیدکننده کاالهای واسطه
و بنگاه های تولیدکننده کاالهای نهایی تشکیل شده است که الگوی رفتاری هر یک مبتنی بر نقش
آنها در مدل است.
بنگاه های تولیدکننده کاالهای واسطه که در فضای رقابت انحصاری تولید می کنند .تابع تولید برای
بنگاه  jبه عنوان نماینده به صورت زیر می باشند:
1



) y j ,t   t K j ,t ( gr L j ,t

()0
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تابع تولید در رابطه ( ) 0یک تابع تولید کاب داگالس با بازدهی ثابت نسبت به مقیاس است که
در آن  gr tنرخ بهرهوری نیروی کار (نرخ رشد اقتصاد) و   taشوک تکنولوژی است که فرض می
شود از فرآیند خودتوضیح مرتبه اول (  ) At   ta   a ta1  taپیروی مینماید.
قیمت دو نهاده نیروی کار(  ) wtو اجاره سرمایه (  ) rtمتعلق به خانوارها ،که توسط تولید کننده
کاالی واسطهای به کار گرفته میشود ،در بازار رقابتی تعیین میگردد .از آنجا که براساس فرضیات
نئوکینزینی چسبندگی قیمت در بازار کاالها وجود دارد ،بنگاههای واسطهای هنگام تعدیل قیمت
با هزینه ای ،به اصطالح هزینه منو روبرو هستند .بنابراین ،کل هزینه تولید کننده کاالی واسطهای
به صورت زیر میباشد:
2

()1

 p  Pj ,t



 1 yt
2  Pj ,t 1 

Pt mc j ,t ( y j ,t )  TC j ,t  Pt rt K j ,t  Pt wt L j ,t    Pt

در رابطه (  p )1هزینه تعدیل قیمت (هزینه منو) و  نشان دهنده تورم در وضعیت
یکنواخت است .این بنگاه با تولید و فروش محصوالت خود سودی به میزان  D j ,tبه دست میآورد
که به صورت زیر میباشد:
2

( )1

 p  Pj ,t



 1 yt
2  Pj ,t 1 

D j ,t  Pj ,t y j ,t  Pt rt K j ,t  Pt wt L j ,t    Pt

در مقابل بنگاه تولید کننده کاالی نهایی یک بنگاه رقابتی است که کاالهای متمایز تولید شده
توسط بنگاه های تولیدکننده کاالهای واسطه را خریداری میکند و از ترکیب این کاالها ،کاالیی
نهایی تولید میکند و این کاال را براساس رابطه زیر ترکیب و به عنوان کاالی مرکب به خریداران
نهایی میفروشد.


()3

 1

,

 1  1   1
yt    y j ,t dj 
0


در رابطه(  ،)3کشش جانشینی بین کاالهای تولیدی بنگاههای واسطهای است.
تقاضا برای محصول تولیدی بنگاههای تولیدکننده کاالهای واسطهای توسط بنگاه تولیدکننده کاالی
نهایی از طریق مسئله حداکثر سازی سود بنگاه تولید کننده کاالی نهایی ( )   P y  1 P y dj
j ,t

j ,t


0

قابل حصول است که به صورت رابطه ( )8می باشد.
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()8

yt

 Pj ,t 

y j ,t  
 pt 

براساس ویژگی صفر بودن سود بنگاه تولیدی کاالی نهایی در بلندمدت ،قاعده قیمتگذاری برای
کاالی نهایی به صورت رابطه ( )9است:
1
1
 1
Pt1  ( Pj ,t )1 dj  Pt   ( Pj ,t )1 dj  1
0

0



()9





 الگوی رفتاری دولت  -مقام مالی و پولی
در این مقاله فرض بر این است که دولت به عنوان یک مقام پولی و مالی ،تنها کارگزار مسئول
اعمال سیاست پولی و مالی در کشور و به عنوان کارگزار واحد و مستقل در مدل است .دولت در
مقام مالی کاالهای نهایی (  ) Gtبه تفکیک کاالهای مصرفی(  ) CGtو سرمایهای(  ) IGtرا از بنگاه
تولید کننده کاالی نهایی می خرد و دولت بر مصرف ،درآمد ناشی از کار و درآمد ناشی از سرمایه
مالیات وضع می کند .براین اساس ،قید بودجه برای مقام مالی به صورت زیر قابل بیان میباشد:
()10
CGt  IGt  Tt  Rt
در رابطه( CGt ،)10و  IGtبه ترتیب مخارج مصرفی و سرمایهای دولت به صورت یک فرآیند
خودتوضیح مرتبه اول در مدل لحاظ شدهاند.
()11

CGt  CGCGt  1  tCG

()12

IGt   IG IGt  1   IGYt  tIG

از آنجا که در این تحقیق هدف بررسی انواع مخارج دولت با تاکید بر تامین مالی آنها به وسیله انواع
درآمدهای دولت یعنی مالیات و نفت است ،لذا در تصریح درآمدهای حاصل از نفت (  ) Rtو
درآمدهای مالیاتی (  ) Ttفرض می شود که هر یک از درآمدهای دولت در کنار فرآیند خودرگرسیو
مرتبه اول ،به طور مثبت با شوک انواع مخارج دولت در ارتباط هستند .براین اساس ،درآمد های
حاصل از نفت و مالیات دولت به صورت روابط ( )17و ( )10قابل بیان است:
()17
R  R




 R
t

()10

RIG Igr

RCG cgr

R t 1

t

Tt  T Tt  1   RCG cgr  tT
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دولت در مقام پولی از ابزار رشد حجم پول برای سیاستگذاری استفاده میکند ،براین اساس
می توان آنرا به صورت فرآیند خودتوضیح مرتبه اول در مدل لحاظ نمود .با این وجود ،در این مقاله
مانده حقیقی پول به درآمدهای نفتی هم نسبت داده شده است ،چرا که درآمدهای نفتی چنانچه به
صورت درآمد ارزی در نظر گرفته شود ،پایه پولی و در نتیجه حجم پول و اگر به صورت ریالی در
نظر گرفته شود ،حجم نقدینگی را افزایش خواهد داد .براین اساس ،سیاست پولی کامال برونزا و تنها
براساس تصمیمات بانک مرکزی اعمال نخواهد شد و به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و نحوه
تزریق آن در اقتصاد مرتبط است.
()11
mt   m mt 1   R Rt  tm
از آنجا که در مدل مدنظر این تحقیق ،تقاضا برای کاالی نهایی از دو طرف یعنی خانوار(  ) Ctو
دولت (  ) Gtوجود دارد ،شرایط تسویه بازار(محدودیت کل منابع) با مدنظر قرار دادن محدودیت
بودجه مصرف کننده و دولت در مقام مالی مدنظر قرار گرفته است .معادله تولید کل و شرایط
تسویه بازاربه صورت زیر است:

()11
Yt   a K t ( gr t Lt )1
t

Yt  Rt  Ct  I t  Gt

()13

پس از تشکیل سیستمی متشکل از  20معادله به شرح فوق الذکر ،شرط تقارن (فرض مشابه
بودن رفتار بنگاههای تولیدی) 02در مدل لحاظ شد .در ادامه از آنجا که پایا بودن تمامی متغیرهای
مدل از مفروضات الگوسازی مدل تعادل عمومی تصادفی پویا است ،فرآیند تبدیل متغیرها ناپایا به
پایا (روند زدایی متغیرها) انجام گردید .برای این منظور از روش پیشنهادی آیرلند استفاده شده
است .بدین ترتیب که تمامی متغیرهای ناپایا 07بر عامل رشد اقتصادی که رشد بهرهوری نیروی کار(
 ) grtاست ،تقسیم شدند.
بنابراین ،سیستم معادالت پویا بعد از پایا شدن تمامی متغیرها به صورت روابط زیر میباشد:
~
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 كاليبراسيون و بررسی اعتبار مدل DSGE

هدف از طراحی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ،حل این مدل (کالیبراسیون) و ارزیابی
اعتبار مدل از طریق مقایسه نتایج آن با دادههای دنیای واقعی است .برای این منظور در ابتدا
اطالعات مورد نیاز از سه منبع اطالعاتی شامل نتایج حاصل از مطالعات داخلی ،مطالعات خارجی و
برآوردهای محقق برای سالهای  1711الی ( 1791استفاده از سری زمانی منتشر شده از سوی
بانک مرکزی ) که در جدول ( ) 1ارائه شده ،گردآوری گردید.
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جدول  -5ضرایب برآوردی و پارامترهای مقدار دهی شده
ضرایب و پارامترها

نماد

مقدار

I
Y
R
Y
C
Y

0/28

محاسبات محقق

0/71

محاسبات محقق

0/18

محاسبات محقق

نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

G
Y

0/21

محاسبات محقق

نسبت مالیات بر درآمد به مخارج دولت

d
G

0/22

محاسبات محقق

c
G
R
G

0/11

محاسبات محقق

0/07

محاسبات محقق

gr t

0/011

محاسبات محقق

TCG

0/08

محاسبات محقق

RCG

0/01

محاسبات محقق

ضریب تاثیر شوک مخارج سرمایهای دولت بر درآمدهای نفتی

RIG

0/09

محاسبات محقق

ضریب خودهمبستگی مخارج مصرفی دولت

CG

0/30

محاسبات محقق

0/09

محاسبات محقق

ضریب خودهمبستگی مخارج سرمایهای دولت

IG

0/81

محاسبات محقق

انحراف معیار رگرسیون مخارج سرمایهای دولت

σ IG

0/01

محاسبات محقق

ضریب خودهمبستگی مالیات بر مصرف

tc

0/29

محاسبات محقق

انحراف معیار رگرسیون مالیات بر مصرف
ضریب خودهمبستگی مالیات بر درآمد

σ tG

td

0/001
0/02

محاسبات محقق
محاسبات محقق

انحراف معیار رگرسیون مالیات بر درآمد

σ td

0/18

محاسبات محقق

ضریب خودهمبستگی درآمدهای نفتی

r

0/11

محاسبات محقق

انحراف معیار رگرسیون درآمدهای نفتی

σr

0/02

محاسبات محقق

ضریب خودهمبستگی رشد حجم پول

m

0/01

محاسبات محقق

انحراف معیار رگرسیون رشد حجم پول
نرخ استهالک سرمایه

σm


0/011
1

محاسبات محقق
کیانی و غالمی ()1790

سهم سرمایه در تولید



0/012

شاهمرادی ()1783

پارامتر هزینه تعدیل قیمت

p

22/1

تقوی و صفرزاده ()1788

کشش جانشینی کاالها

θ

1

تقوی و صفرزاده ()1788

نرخ تنزیل

β

0/911

تقوی و صفرزاده ()1788

نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی
نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی
نسبت مصرف بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی

نسبت مالیات بر مصرف به مخارج دولت
نسبت درآمدهای نفتی به مخارج دولت
نرخ رشد بهرهوری نیروی کار
ضریب تاثیر شوک مخارج مصرفی دولت بر درآمدهای مالیاتی
ضریب تاثیر شوک مخارج مصرفی دولت بر درآمدهای نفتی

انحراف معیار رگرسیون مخارج مصرفی دولت

σCG
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نماد

مقدار

منبع

ضرایب و پارامترها
عکس کشش جانشینی بین زمانی مصرف

C

1/1

ابراهیمی ()1789

عکس کشش عرضه نیروی کار نسبت به دستمزد

L
gr

2/13

ابراهیمی ()1789

0/32

کاوند ()1788

انحراف معیار رگرسیون بهرهوری

σgr

0/001

کاوند ()1788

ضریب خودهمبستگی بهرهوری

ماخذ :یافتههای پژوهشگر

سپس برای ارزیای مدل طراحی شده برای اقتصاد ایران به روش انطباق گشتاورها مدل مدنظر،
با استفاده از نرم افزار  Dynare4.1.3و براساس مقادیر تعیین شده برای پارامترها و به تبع آن مقادیر
متغیرهای الگو حل و شبیهسازی شد و نوسانات (انحراف معیار) سه متغیر کالن اقتصادی شامل
مصرف بخش خصوصی ،سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی(خالص از نفت و تجارت خارجی) به
دست آمده از شبیه سازی مدل با مقادیر آن براساس دادههای واقعی مقایسه شدند که نتایج در
جدول شماره ( )1مشاهده می شود.
جدول  -6مقایسه گشتاورهای حاصل از مدل و دادههای واقعی
توليد ناخالص

مصرف بخش

داخلی

خصوصی

انحراف معیار جزء سیکلی براساس دادههای واقعی

0/0812

0/0027

0/0983

انحراف معیار جزء سیکلی براساس کالیبراسیون

0/0907

0/0113

0/1127

متغيرها

سرمایهگذاری

ماخذ :یافتههای پژوهشگر

براساس نتایج جدول ( ،) 1انحراف معیار مشاهده شده برای مصرف بخش خصوصی،
سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی در دنیای واقعی به ترتیب  0/0027 ،0/0812و  0/9به دست
آمده است که تا حد زیادی نزدیک به مقادیر متناظر به دست آمده از کالیبراسیون مدل به ترتیب
 0/0113 ،0/0907و  0/1127هستند .براین اساس می توان گفت مدل از اعتبار باالیی برخوردار
است.
 -4برآورد ضریب فزاینده انواع مخارج دولتی با توجه به روشهای تأمين مالی
در ایران با توجه به ماهیت ترکیب درآمدهای دولت و با عنایت به سیاست مدنظر دولت در
مورد تأمین مالی مخارج خود ،درآمدهای مالیاتی باید صرف مخارج مصرفی دولت و درآمدهای
فصلنامـه اقتصاد مالی
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نفتی با هدف ذخیره بین نسلی صرف مخارج سرمایهای شود .با این وجود معموال درآمدهای مالیاتی
تمام مخ ارج مصرفی دولت را در هر سال پوشش نمیدهد و دولت مجبور به تأمین مالی بخشی از
مخارج مصرفی از طریق درآمدهای نفتی است .از اینرو ،در این مقاله بررسی نحوه تاثیرگذاری
شوک های انواع مخارج دولت به تفکیک مخارج مصرفی و سرمایهای بر رشد اقتصادی در ایران با
توجه به نح وه خرج کرد درآمدهای نفتی مدنظر است .در این راستا ،ضریب فزاینده انواع مخارج
دولت با در نظر گرفتن دو سناریو برای ضرایب حساسیت هر یک از درآمدهای دولت به شوک انواع
مخارج دولت برآورد شده است .این سناریوها به صورت زیر می باشند:
 )1تأأأمین مأأالی کامأأل مخأأارج مصأأرفی از طریأأق درآمأأدهای مالیأأاتی و مخأأارج سأأرمایهای
از طریأأق درآمأأدهای نفتأأی .بأأه لحأأاظ عملیأأاتی در سأأناریو اول الزم اسأأت شأأوک
مخارج مصرفی دولت بر درآمأدهای مالیأاتی مأؤثر و بأر درآمأدهای نفتأی بأیتأأثیر باشأد
و در مقابأأل شأأوک مخأأارج سأأرمایهای بأأر درآمأأدهای نفتأأی تأثیرگأأذار باشأأد ( یعنأأی
.)  RCG  0, TCG  0,  RIG  0
 )2تأمین مأالی مخأارج مصأرفی از طریأق درآمأدهای نفتأی و مالیأاتی و مخأارج سأرمایهای
از طریأأق درآمأأدهای نفتی.بأأه لحأأاظ عملیأأاتی در سأأناریو دوم الزم اسأأت شأأوک مخأأارج
مصأأرفی دولأأت بأأر درآمأأدهای نفتأأی و مالیأأاتی و شأأوک مخأأارج سأأرمایهای دولأأت بأأر
درآمدهای نفتی تأثیر داشته باشد(یعنی   RCG  0, TCG  0,  RIG  0باشد).
بعد از معرفأی سأناریوها بأه شأرح مأذکور ،ضأریب فزاینأده مخأارج مصأرفی و سأرمایهای دولأت
با بکارگیری دو سناریوی فوق استخراج شدند که در جدول ( )3گزارش شده اند.
جدول  -7ضریب فزاینده مخارج مصرفی و سرمایهای دولت تحت سناریوهای مختلف خرج
كرد درآمدهای نفتی
سناریوها
سناریوی اول
 RCG  0, TCG  0,  RIG  0

سناریوی دوم

 RCG  0, TCG  0,  RIG  0

ضریب فزاینده

ضریب فزاینده

مخارج مصرفی

مخارج سرمایهای

1/3

2/0

1/0

1/8
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همانطور که مشخص است ،هنگام اعمال شوک مخارج مصرفی و سرمایهای چنانچه درآمدهای
نفتی فقط به شوک مخارج سرمایهای حساسیت داشته باشند و دولت تمامی مخارج مصرفی را از
طریق تغییر در درآمدهای مالیاتی پوشش دهد ،ضریب فزایندۀ مخارج جاری  1/3و ضریب فزایندۀ
مخارج سرمایهای  2/0است در حالیکه ضرایب مذکور در حالتی که بخشی از درآمد نفتی صرف
مخارج مصرفی میشود ،به ترتیب معادل ( 1/0ضریب فزاینده مخارج مصرفی) و ( 1/8ضریب
فزاینده مخارج سرمایه ای) به دست آمده است .روشن است که علت کمتر بودن ضرایب فزاینده
مخارج دولت نسبت به سناریو اول به تأثیر مخارج سرمایهای دامنهدار در اقتصاد برمیگردد .در واقع
این مسئله بیانگر آن است که مخارج سرمایهای صرف ایجاد زیرساختها و زیربناها میشود و
بسترسازی الزم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی را به همراه خواهد داشت .بر این اساس ،انتظار
میرود انگیزه سرمایهگذاران بخش خصوصی برای فعالیتهای اقتصادی افزایش یابد و در پی آن
رشد اقتصادی بیشتر حاصل میشود.
 -5نتيجهگيری
سوال اصلی مطرح شده در مقاله حاضر این است که آیا نحوه خرج کرد درآمدهای نفتی برای
پوشش مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است؟ برای این منظور ،در
چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی دو سناریو در خصوص ضرایب حساسیت درآمدهای
نفتی به شوک انواع مخارج دولت در نظر گرفته شده است .سپس ضریب فزاینده مخارج دولت با
بکارگیری هر یک از این دو سناریو برآورد شد که نتایج بیانگر آن است که ضریب فزآینده سناریوی
عدم تغییر درآمدهای نفتی نسبت به شوک مخارج مصرفی نسبت به سناریوی دیگر بیشتر است.
با توجه به مفهوم ضریب فزاینده مخارج دولت در چارچوب مدل کالن اقتصادی که بیانگر تأثیر
مخارج دولت بر سطح تولید ملی است و به عنوان شاخصی برای ارزیابی فعالیتهای اقتصادی می-
باشد ،می توان به وضوح رابطه این ضریب را با رشد اقتصادی دریافت .اختصاص درآمد نفتی به
عنوان درآمد حاصل از فروش ثروت ملی به مخارج سرمایهای دولت و درآمدهای مالیاتی به عنوان
درآمد حاصل از فعالیتهای درون یک اقتصاد به مخارج مصرفی ،با ضریب فزاینده  0/1در کل (1/3
ضریب فزاینده مخارج مصرفی و  2/0ضریب فزاینده مخارج سرمایهای) بیانگر تأثیر بیشتری بر رشد
اقتصادی کشور است؛ زیرا در حالتی که درآمد مالیاتی به مخارج مصرفی و درآمد نفتی به هر دو
مخارج سرمایهای و مصرفی اختصاص مییابد ،ضریب فزاینده مخارج دولت در مجموع برابر 7/2
( 1/0ضریب فزاینده مخارج مصرفی و  1/8ضریب فزاینده مخارج سرمایهای) به دست آمده است.
چنان که مالحظه می شود هرگاه درآمد حاصل از فروش ثروت ملی فقط صرف مخارج سرمایهای
فصلنامـه اقتصاد مالی
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شود به علت تأثیر دامنهدار و پویای آن ن ه تنها ضریب فزاینده مخارج مذکور در این حالت ()2/0
بیشتر از سناریو دوم ( ) 1/8است بلکه تأثیرگذاری مخارج مصرفی دولت نیز بر درآمد ملی و رشد
اقتصادی بیشتر است (.)1/3<1/0
با توجه به یافته های تحقیق حاضر که تایید کننده نظرات متخصصین و یافتههای مطالعات پیشین
است میتوان پیشنهادهای سیاستی زیر را توجیه کرد.
نخست ،مناسب است دولت مخارج خود ،به ویژه مخارج مصرفی ،را کاهش دهد .نمود صحت
این نکته ،در هر دو سناریو ،در کوچکتر بودن ضریب فزاینده مخارج مصرفی دولت در مقایسه با
ضریب فزاینده مخارج سرمایهای آن است .دوم ،توصیه میشود دولت مخارج مصرفی خود را از
طریق مالیات تأمین کند (با توجه به مقایسه نتایج سناریو اول و دوم) .سوم ،پیشنهاد میشود کل
درآمدهای نفتی به مخارج سرمایه ای اختصاص یابد تا زمینه رشد اقتصادی بیشتر فراهم شود (با
توجه به مقایسه نتایج سناریو اول و دوم) .بدیهی است عملیاتی شدن این پیشنهاد منوط به اجرایی
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فوق پایا شوند.
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