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 .5مقدمه
بزرگتر شدن اندازه دولت ،پیامدهایی بر تورم دارد .به عنوان مثال ،افزایش مخارج دولت ،نیاز به تأمین
مالی دارد و نحوه تأمین مالی مخارج دولت بر تورم اثرگذار است .به عنوان مثال دیگر می توان گفت
استقراض دولت از بانک مرکزی به طور مستقیم منجر به افزایش پایه پولی و در نتیجه ،افزایش
نقدینگی و تورم می شود.
یکی از روش های تأمین مخارج دولت در اقتصاد ایران ،فروش دالرهای نفتی دولت به بانک
مرکزی است که این روش نیز با اثرگذاری مستقیم بر خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی منجر
به افزایش پایه پولی ،و افزایش پایه پولی نیز منجر به افزایش نقدینگی و منتج به تورم می گردد .از
طرف دیگر ،افزایش اندازه دولت در اقتصاد می تواند موجب اثر برونزانی یا ازدحامی گردد و در نتیجه،
ممکن است سرمایه گذاری بخش خصوصی را تضعیف کند .تضعیف سرمایه گذاری بخش خصوصی
سبب کاهش تولید و عرضه کل می گردد که می تواند اثرات تورمی داشته باشد.
همچنین ،دخالت دولت در اقتصاد موجب اختالل در مکانیسم بازار می شود .دخالت دولت از
طریق قیمتگذاری (بخصوص در کشورهایی که نقش دولت در اقتصاد پررنگ است) ،تخصیص بهینه
منابع را برهم می زند .بنابراین ،قیمت های نسبی حامل اطالعات درست به سرمایه گذاران بخش
خصوصی نخواهد بود .در نتیجه ،ناکارآیی اقتصادی افزایش می یابد و می تواند از طریق کاهش عرضه
کل موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها گردد.
هدف مقاله حاضر ،بررسی ارتباط بین اندازه دولت و تورم در اقتصاد ایران است .در واقع در این
تحقیق ،فرضیه ناخطی بودن ارتباط اندازه دولت و تورم آزمون می شود .مقاله در پنج بخش تدوین
شده ،که در بخش بعدی ،مبانی نظری و پیشینه تحقیق در خصوص عوامل مؤثر بر تورم مورد بررسی
قرار گرفته ،بخش سوم ،به روش تحقیق اختصاص یافته ،در بخش چهارم ،مدل تحقیق ،تصریح و
برآورد شده است و در بخش پایانی ،نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش ارائه می شوند.
 .1مبانی نظري و پيشينه تحقيق
بر اساس مبانی نظری ،اقتصاددانان تورم را به صورت زیر طبقه بندی می کنند:
الف) تورم ناشی از فزونی تقاضا
در این تحلیل علل اصلی تورم ،افزایش نامتعادل تقاضا نسبت به عرضه می باشد .به این علت این نوع
تورم را با نام تورم ناشی از تقاضای مازاد تعبیر کرده اند .در ادامه به دو عامل مهم در این خصوص
اشاره می گردد.
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 -5الف) افزايش عرضه پول :رشد حجم پول در اقتصاد باعث جا به جایی تقاضای کل میشود،
و اگر تولید پاسخگوی تقاضای ایجاد شده نباشد ،قیمت ها تا حذف مازاد داراییهای نقدی کماکان
افزایش خواهند یافت .بنابراین ،اگر رشد حجم پول در اقتصاد بیشتر از نرخ رشد تولیدات باشد ،باعث
تورم می شود .این ارتباط که زیر بنای نظریه پولیون میباشد ،بر ثبات سرعت گردش پول تأکید می
کند .اگر همراه با رشد پول ،سرعت گردش آن کاهش یابد ،اثر انبساط پولی بر قیمتها کاهش و یا
حذف میگردد.
 -1الف) کسري بودجه :چون مخارج دولتی ،بخشی از تقاضای کل در اقتصاد می باشد ،افزایش
آن منجر به افزایش تقاضای کل خواهد شد .البته در این بحث ،تعادل بودجه دولت نیز دارای اهمیت
می باشد .اگر دولت با افزایش مخارج خویش با کسری بودجه مواجه و برای تأمین آن به استقراض از
بانک مرکزی (چاپ پول) متوسل شود ،نتایج این افزایش حجم پول در اقتصاد با همان ساز و کار
اشاره شده در فوق باعث رشد قیمتها خواهد شد .کاهش درآمدهای دولت هم میتواند با ایجاد
کسری بودجه موجب تورم شود .این بحث در ایران که از صادر کنندگان عمده نفت است ،به هنگام
کاهش قیمتهای نفت مشاهده شده است.
ب) تورم سطح دستمزد و بهره وري
افزایش سطح دستمزدهای اسمی هنگامی که با رشد بهره وری همراه نباشد ،هزینه های تولید را باال
خواهد برد .این افزایش هزینه ها به قیمت کاالهای تولیدی سرایت کرده و سطح عمومی
قیمت ها را افزایش خواهد داد.
ج) تورم حاصل از فشار سود
وجود ساختارهای انحصاری در بازارها به تولید کنندگان این اجازه را می دهد که بر حاشیه سود
خویش از طریق دستکاری قیمت ها بیافزایند .هرچه تعداد این بنگاه های اقتصادی کمتر باشد ،تالش
برای افزایش حاشیه سود ،اثرات تورمی بیشتری به بار خواهد آورد.
د) تورم ناشی از کم کشش بودن عرضه
کم کشش بودن عرضه محصوالت کشاورزی در مقابل تقاضای روز افزون برای آنها ،علت اصلی رشد
این قیمت ها است و بنابراین ،افزایش سطح عمومی قیمت ها تلقی می گردد .اگر این کم کشش
بودن در بخش های دیگر اقتصاد هم مشاهده شود ،آنگاه وجود و استمرار تنگناهای ساختاری اهمیت
می یابد .یکی از این تنگناهای عرضه ،فقدان ارز کافی برای واردات مواد اولیه ،کاالهای واسطهای و
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تجهیزات سرمایهای میباشد که میتواند از یکطرف ،موجب افزایش قیمت باشد و از طرف دیگر،
روند تولید محصوالت داخلی را کند نماید.
ه) تورم وارداتی
اگر ساختار تولیدی برای تأمین مواد اولیه ،واسطهای و سرمایهای ،به واردات وابسته باشد -بویژه در
کشورهایی که دارای سیاست جانشینی واردات اند -افزایش قیمت نهاده های وارداتی ،موجب تورم
وارداتی میشود.
 .1-5نقش دولت در اثرگذاري بر سطح عمومی قيمت ها
الف) تأمين مالی بودجه با درآمدهاي نفتی
دولت در اقتصاد ایران ،عمدتاً از سه طریق بودجه را تأمین مالی می کند که شامل درآمدهای نفت و
گاز ،درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای می باشد .وابستگی
بودجه به نفت ،یکی از دالیل ایجاد تورم در اقتصاد ایران است .دولت ،درآمدهای نفتی را به دالر
دریافت می کند و چون باید این درآمد را بهصورت ریالی در بودجه خرج کند ،بنابراین ناگزیر است
این حجم عظیم از دالرهای نفتی را به بانک مرکزی بفروشد و این به معنای افزایش خالص
دارایی های خارجی بانک مرکزی و در نتیجه ،افزایش پایه پولی و نقدینگی است که مطابق با رابطه
فیشر عمدتاً باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها می گردد .البته الزم به ذکر است که بخش زیادی
از دالرهای نفتی بانک مرکزی به واردکنندگان و صرافی ها فروخته می شود و لذا بخشی از فشار
تورمی کاسته می شود.
ب) حق الضرب و ماليات تورمی
یکی دیگر از کانال های اثرگذاری دولت بر نرخ تورم حق الضرب یا حق آقایی دولت در ضرب پول
می باشد .دولت می تواند از این حق به منظور کسب درآمد استفاده کند که نتیجه آن ،افزایش سطح
عمومی قیمت هاست .دولت ها در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به هنگام مواجهه با کسری
بودجه ،به سه روش برای جبران کسری بودجه متوسل میشوند که شامل اوراق قرضه (انتشار اوراق
مشارکت و استقراض از مردم) ،اسقراض از بانک مرکزی و اسقراض از خارج می باشد .در سالهای
اخیر ،راه حل اول درکشورمان به دلیل جذاب نبودن سود اوراق ،این روش تا اندازهای مورد استقبال
عمومی قرار گرفته است .راه حل سوم یعنی استقراض از خارج نیز تنها برای معدود سالهایی در دهه
هفتاد شمسی انجام شد که هم اکنون با وجود تحریم ها این راه حل نیز امکان پذیر نمی باشد .لذا
دولت به سراغ ساده ترین و درعین حال مخرب ترین راه حل که همان استقراض از بانک مرکزی است
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می رود .استقراض دولت از بانک مرکزی منجر به افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی که یکی
از اجزای پایه پولی است ،می شود و در نتیجه ،نقدینگی افزایش می یابد و مطابق قاعده فیشر منجر
به افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود .این فرایند به مالیات تورمی شهرت دارد؛ چراکه دولت با
خلق تورم ،درآمد کسب می کند و کسب درآمد دولت در ازای کاهش درآمد حقیقی و سطح مصرف
حقیقی مردم در نتیجه ،تورم حاصل شده است.
ج) تأمين کاالهاي عمومی مولد
کاالهایی عمومی نامیده میشوند که میتوانند به شکل مشاع مصرف شوند ،بدون آنکه یک مصرف
کننده ،حصری برای مصرف کننده دیگر ایجاد کند .مصادیق کاالهایی که به طور خالص ،عمومی
باشند ،زیاد نیست اما برخی از کاالها تا حدودی دارای این ویژگی هستند .صلح و آرامش عمومی،
امنیت ،هوای سالم و محیط زیست پاك ،دانش و آگاهیهای عمومی و خاص ،از مصادیق کاالهای
عمومی خالص هستند .از سوی دیگر ،شبکههای ارتباطی و مخابراتی ،راهها ،شبکه آب و فاضالب،
خدمات پلیس ،دادگستری و دیگر اجزای بوروکراسی دولتی و زیرساختهایی از این قبیل ،تا حدی
عمومیاند .در م ورد این گروه از کاالها و خدمات ،استفاده گروهی از مصرف کنندگان به دلیل ایجاد
ازدحام ،استفاده دیگر مصرف کنندگان را با موانعی مواجه میکند.
کاالهای عمومی لزوماً مطلوب نیستند .ناامنی و التهاب عمومی و آلودگی محیط زیست از مصادیق
کاالهای نامطلوب عمومی هستند .برخی از کاالهای عمومی بر مطلوبیت خانوارها اثر میگذارند و
برخی از آنها بر تولید و سرمایهگذاری بنگاهها مؤثر هستند لذا در اینجا ،گروه دوم مد نظر میباشند؛
یعنی در واقع ،کاالهای عمومیای که اصطالحاً مولد نامیده میشوند .اینها کاالهایی هستند که مکمل
نهادههای تولیدیای هستند که بنگاهها برای تولید استخدام میکنند .تفاوت کاالهای عمومی مولد با
نهادههای دیگر تولید آن است که بنگاهها ،گروه اخیر را در بازار عوامل تولید اجاره ،و بابت این اجاره،
مبلغی پرداخت میکنند؛ در حالی که عمومی بودن گروه اول ،به بنگاهها این امکان را میدهد که
بابت استفاده از کاالی عمومی مولد ،چیزی به دولت نپردازند .در واقع ،عمومی بودن یک کاال و امکان
استفاده مشاع مصرف کنندگان ،امکان فروش کاال را از عرضه کننده سلب میکند .وقتی کاالیی به
صورت مشاع مصرف شود ،امکان فروش انفرادی واحدهای آن به تکتک مصرف کنندگان وجود ندارد،
زیرا در حالت مصرف مشاع ،تفکیک واحدهای مصرف و فروش جداگانه آنها امکانپذیر نیست.
کاالهای عمومی مولد در فرایند تولید بنگاهها وارد میشوند و به عنوان یک نهاده مکمل ،بهرهوری
سایر نهادهها را افزایش میدهند .در این صورت ،عرضه کاالهای عمومی مولد ،مانند صلح ،امنیت،
دانش و نیز کاالهای شبه عمومی مولد مانند شبکههای ارتباطی و مخابراتی و سایر زیرساختها از
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کاهش بازده نهایی نهادههای خصوصی تولید جلوگیری کرده ،امکان رشد مستمر و درونزا را فراهم
میکنند .بر اساس این تحلیل ،انتظار میرود تخصیص هزینههای دولت به تولید کاالهای عمومی
مولد ،به دلیل ایجاد آثار خارجی مثبت در فضای تولید و سرمایهگذاری ،بازده نهایی سایر نهادههای
تولید را افزایش دهد و موجب ارتقای رشد اقتصادی شود و در نتیجه ،عرضه کل اقتصاد را افزایش
می دهد و می تواند اثری بازدارنده بر سطح عمومی قیمت ها برجای گذارد.
د) نحوه تأمين هزينه توليد کاالهاي عمومی مولد
اگر دولت میتوانست کاالهای عمومی مولد را از یک منبع مجانی فراهم کند ،رشد اقتصادی با افزایش
هزینههای مولد دولت افزایش مییافت .اما تأمین هزینههای دولت ،از طریق مالیات و طرق دیگر،
دارای آثار و عوارضی در اقتصاد است که ممکن است اثر مثبت رشد تولید و عرضه کاالهای عمومی
مولد را تخفیف داده و یا خنثی کند.
اخذ مالیات از بنگاههای اقتصادی ،بر تولید و سرمایهگذاری اثر ضد انگیزشی دارد .اخذ مالیات،
نقض حقوق مالکیت مؤدیان مالیاتی است .حال چنانچه افزایش تأمین کاالهای عمومی مولد با افزایش
نرخ مالیات متناظر باشد ،با افزایش اندازه نسبی دولت در اقتصاد ،که بر حسب سهم هزینههای دولت
در تولید ناخالص داخلی محاسبه میگردد ،دو ساز و کار متضاد فعال میشوند.
از سویی ،افزایش عرضه کاالهای عمومی مولد موجب افزایش بازده نهایی سرمایهگذاری میشود
که اثر تشویقی بر سرمایهگذاری دارد؛ از سوی دیگر ،اخذ مالیات برای تأمین مالی هزینههای دولت،
اثر ضد انگیزشی بر فضای تولید و سرمایهگذاری دارد.
بارو و ساالیمارتین ( )Barro and Salai-Martin, 1995نشان میدهند نرخ رشد اقتصادی
نسبت به اثر اول ،افزایشی و نسبت به اثر دوم ،کاهشی است .در نتیجه ،نرخ رشد اقتصادی نسبت به
اندازه نسبی دولت در اقتصاد ،از یک رابطه  Uوارون تبعیت میکند و لذا سطح عمومی قیمت ها نیز
می تواند به تبع تغییر رشد اقتصادی تحت تأثیر قرار گیرد.
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 -1-1علل رشد هزينه هاي دولت
رشد هزینههای دولت در ادبیات اقتصادی موجود ،از دو بعد ،علتیابی شده است .اوالً ،از بعد مسایل
اقتصاد کالن ،نظیر :رشد جمعیت ،رشد دانش فنی ،مصائب اجتماعی و غیره .ثانیاً ،از بعد مسایل
اقتصاد خرد ،نظیر :شکست بازار ، 9تقاضا برای کاالی عمومی.2
واگنر ،پیکاك و وایزمن از جمله اقتصاددانانی هستند که دالیل رشد هزینههای دولت را از دید
مسائل اقتصاد کالن و با توجه به طرف تقاضای کل جامعه ،مطرح کردهاند .روستو و ماسگریو ،از جمله
صاحبنظرانی هستند که علل رشد هزینههای دولت را از دید مسائل اقتصاد کالن و با تأمل در طرف
عرضه ،مورد توجه قرار دادهاند.
علتیابی رشد هزینههای دولت از بعد اقتصاد خرد نیز از دیدگاه صاحبنظران متعددی مورد توجه
قرار گرفته است که در این تحقیق ،از نظریههای «جکسن» و «براون» 1استفاده شده است.
 -1-1-5علل رشد هزينههاي دولت از نظر واگنر
هم اکنون دانش ما از عوامل رشد هزینههای دولت به وسیله دو خط راهنمای کلی ،سازماندهی
میشود .یکی ،توسط قانون واگنر که وسیع شدن دولت را در طول زمان بررسی میکند و دیگری ،اثر
بازگشتی پیکاك و وایزمن می باشد .تعبیرهای مختلفی نیز از تز واگنر وجود دارد که نشان میدهد
گسترش هزینه های عمومی ،خود ناشی از توسعه یافتن است .زیرا ،وی معتقد بود« :همچنان که
جامعه صنعتی میشود ،مجموعه ارتباطات قانونی ،بازرگانی و اجتماعی بسیار پیچیدهتر و در عین
حال ،نقش دولت در برقراری نظام تشکیالتی و کنترل این پیچیدگی ها بسیار با اهمیت تلقی میشود.
وظایف حفاظتی و برقراری نظام تشکیالتی ،خود به خود ،مستلزم رشد اندازه بودجه عمومی است».
واگنر بر این اعتقاد بود که بسیاری از کاالهای عمومی نسبت به درآمد ،کششپذیر هستند.
بنابراین ،در طول مدت زمانی که جامعه به سرعت صنعتی میشود و از این رو ،درآمدها رشد پیدا
میکنند ،هزینههای عمومی نیز باید گسترش یابند.
اگر هزینههای عمومی از نظر درآمدی کششپذیر باشد ،رشد درآمد ،بخشی از روند افزایش
هزینههای دولت را تشریح میکند .صنعتی شدن ،شهرنشینی و تغییرات جمعیت منجر به افزایش
هزینههای عمومی به عنوان واکنش بخش عمومی نسبت به این پدیدههای اجتماعی میباشد .افزایش
هزینههای عمومی نیز ،خود منجر به افزایش شهرنشینی و صنعتی شدن خواهد شد.
1. Btor
2. Samuelson
3. P.M. Jackson and C.V. Brown
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 -1-1-1علل رشد هزينههاي دولت از نظر پيکاك و وايزمن
تزپیکاك و وایزمن ،به جای اینکه مقدار مطلق هزینههای عمومی را مدنظر قرار دهد ،به دنبال تشریح
الگوی زمانی رشد هزینههاست .تحلیل های آنان نشان میدهد ،چیزی که به عنوان نفوذ مداوم روی
رشد ،قلمداد میشود ،نظیر روند رشد جمعیت و اشتغال ،به صورت یک الگوی زمانی نمیتواند مورد
مشاهده قرار گیرد .آنان سپس در مورد سایر پدیدههایی که بر روی رشد مؤثرند و بویژه ،درباره اهمیت
مصائب اجتماعی 9بحث کردهاند.
الگوی زمانی پیکاك و وایزمن بر مجموعهای از ارزش ها و به وسیله نسبت هزینههای عمومی به
تولید ناخالص ملی در طول زمان بیان میشود .اصول مقدماتی تئوری پروسه سیاسی آنان ،این بود
که در یک نظام مبتنی بر دموکراسی که مردم در مورد سطح بار مالیاتی مناسب ،دارای نظر و ایده
هستند ،افزایش هزینههای عمومی دولتها به شدت محدود میشود .در طول دوره زمانی مصائب
اجتماعی نظیر جنگ و حوادث طبیعی ،سطح قابل قبول بار مالیاتی شهروندان افزایش مییابد و بدین
لحاظ ،هزینههای عمومی نیز افزایش پیدا میکند .لذا نتیجه این خواهد بود که نسبت هزینههای
عمومی به تولید ناخالص ملی ناگهان پرش خواهد داشت و ترکیب هزینههای دولت تغییر خواهد
یافت .بعد از مصائب اجتماعی ،نرخ هزینههای عمومی نیز به عنوان یک اثر بازگشتی ،به سطح قبلی
خود باز خواهد گشت.
هر دو دیدگاه مورد اشاره ،چارچوبی برای مطالعههای تجربی فراهم آورده است .تحلیل های
تجربی تز واگنر ،روی تعیین رشد هزینههای عمومی تمرکز یافته است .تعداد کمی از تحقیقات به
فرضیههای پیکاك و وایزمن درخصوص انتقال در هزینههای عمومی ناشی از بروز مصائب اجتماعی،
مربوط میشود .در حالی که در این مورد بحثهای زیادی صورت گرفته است ،بسیاری از اندیشمندان،
تز واگنر را مورد تأیید قرار دادهاند .ولی نسبت به پدیده اثر برگشتی (بازگشتی) پیکاك و وایزمن،
عالقه زیادی نشان داده نشده ،زیرا نظریههای آنان ،نتایج متفاوتی را در کارهای تجربی از خود نشان
داده است .برای مثال ،ماسگریو ( )9191بحث کرده که بعد از جنگ جهانی اول و دوم در انگلستان،
نسبت هزینههای عمومی به تولید ناخالص ملی به روند بلند مدت قبل از جنگ برگشته ،یعنی در
بلند مدت ،مصائب اجتماعی روی هزینههای دولت اثر نداشته است.
 -1 -1-9الگوي توسعه و رشد مخارج عمومی روستو و ماسگريو
همانگونه که گفته شد ،روستو و ماسگریو علل رشد هزینههای دولت را از دید عرضه مدنظر قرار
دادهاند .بدین مضمون که در مراحل آغازین رشد اقتصادی ،سرمایهگذاری بخش عمومی به عنوان
1. Sociol Disturbance
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بخشی از مجموع سرمایهگذاری در اقتصاد گسترش مییابد و یک سری تسهیالت زیربنایی ،نظیرجاده،
سیستم های حمل و نقل ،برقراری نظم ،بهداشت ،آموزش و سایر سرمایهگذاریهای مورد نیاز برای
منابع انسانی را ارائه میدهد .در واقع ،سرمایهگذاری بخش عمومی بنا به ضرورت ،درگیر ایجاد مرحله
خیز اقتصادی در مراحل میانی رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی میشود .در مراحل میانی رشد
اقتصادی ،دولت به عرضه کاالهای سرمایهای ادامه میدهد ،اما در عین حال ،سرمایهگذاریهای بخش
عمومی ،مکمل سرمایهگذاریهای بخش خصوصی است.
ماسگریو بر این اعتقاد است که «در طول دوره توسعه ،در عین حال که کل سرمایهگذاری به
عنوان بخشی از تولید ناخالص ملی افزایش مییابد ،سهم سرمایهگذاری بخش عمومی از  GNPکاهش
مییابد».
بنابر اعتقاد روستو ،همچنان که اقتصاد به مرحله بلوغ میرسد ،ترکیب مخارج عمومی از راستای
مخارج زیربنایی به مخارج آموزش ،بهداشت و خدمات رفاهی منتقل خواهد شد ،در مرحله مصرف
انبوه ،برنامههای بهبود درآمدی و سیاست های طراحی شده برای توزیع مجدد رفاه ،به نحو چشمگیری
نسبت به سایر اقالم مخارج عمومی و تولید ناخالص ملی رشد خواهد کرد.
 .1-9پيشينه تحقيق
تورم در ایران از دهه  9130با جهش قیمت نفت خام و بویژه پس از جنگ عراق و ایران مورد توجه
قرار گرفته ،ولی در این میان به رابطه بین اندازه دولت و تورم کمتر توجه شده است .در ایران تحقیقات
زیادی بر تورم و عوامل مؤثر بر آن متمرکز گشته است که از آن جمله می توان به مطالعات معدلت
( ،)9139طیب نیا ( ،)9133نظیفی ( ،)9139طبیبیان و سوری ( ،)9133داودی ( )9139و جعفری
صمیمی و تقی نژاد عمران ( )9131اشاره نمود.
در خصوص رابطه تورم و اندازه دولت ،مطالعات اندکی مشاهده شده است .صادقی ،شیبایی و
فشاری ( )9131این رابطه را به طور خاص مورد توجه قرار داده اند .آنها ارتباط بلند مدت بین تورم
و عوامل مؤثر بر آن را با تأکید بر اندازه دولت در اقتصاد ایران برای دوره زمانی  9131-33آزمون
نمودند .برای این منظور ،از روش هم انباشتگی خود توضیح برداری با وقفه گسترده برای برآورد مدل
استفاده شده است .نتایج حاصل نشان میدهد که شاخص قیمت کاالهای وارداتی ،حجم نقدینگی،
نرخ بهره حقیقی از متغیرهای اثرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد ایران میباشند و رابطه منفی و معنی
داری بین تورم و اندازه دولت در اقتصاد ایران وجود دارد .آنها از رویکردی خطی استفاده نمودند ،در
حالی که ماهیت این رابطه ممکن است ناخطی باشد .لذا در مقاله حاضر ،آزمون فرضیه ناخطی بودن
این رابطه در اقتصاد ایران ،مورد توجه قرار گرفته است.
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مهمترین مطالعات صورت گرفته خارجی در دو سال اخیر عبارتند از :مطالعات استوك ( Stock,
 ،)2011لی ( ،)Lee, 2012نلسون ( ،)Nelson, 2012لوکاس ( ،)Lucas, 2012بادی ( Bodie,

 ،)2012باتینی و الکستون ( ،)Batini & Laxton, 2012لینتنر ( ،)Lintner, 2012شورات
( ،)Schwert, 2012استولز ( ،)Stulz, 2012مارشال ( ،)Marshall, 2012کوکرمن ( Cukierman,
 ،)2012و اوانس و لوئیز (.)Evans, & Lewis, 2012
اگرچه مطالعات فراوانی در ارتباط با تورم انجام شده است ،ولی ارتباط بین تورم و اندازه دولت به
ندرت مورد توجه واقع شده است .هان و مولیگان ( ،)Han and Mulligan, 2001رابطه بین اندازه
دولت و تورم را در زمان های جنگ و صلح مطالعه نمودند .آنها نشان دادند در زمان جنگ هنگامیکه
دولتها تمایل به بزرگ شدن دارند ،ارتباط بین تورم و اندازه دولت مثبت است ولی در زمان صلح بین
مخارج غیر نظامی دولت و تورم ،ارتباط منفی وجود دارد.
در خصوص مطالعات مربوط به اندازه دولت بهینه و مالیات بهینه ،مقاالتی تدوین شده است که
از مهمترین آنها می توان به مطالعه ابونوری و نادمی ( )Abounoori and Nademi, 2010و مطالعه
دادگر ،نظری و عراقی ( )9112اشاره نمود که از ایده منحنی آرمی ( )Armey, 1995استفاده
نموده اند .با توجه به کمبود شواهد در زمینه ارتباط ناخطی بین تورم و اندازه دولت ،این مقاله می
تواند زمینه مطالعات آتی را فراهم آورد.
 .9روش تحقيق
در این تحقیق با استفاده از روش رگرسیون آستانه ای که یک روش ناخطی می باشد ،فرضیه ناخطی
بودن ارتباط تورم و اندازه دولت آزمون شده است .برای این منظور ،از داده های سری زمانی در دوره
 9131-19استفاده شده است.
مدل آستانه ای نوعی از مدل های ناخطی محسوب می شود که مدل های یک یا چند آستانه ای
(نقطه شکست) را برآورد می کند .به عنوان مثال ،منحنی الفر یک منحنی یک آستانه است .به عبارت
دیگر ،در منحنی الفر یک نرخ مالیاتی وجود دارد که درآمدهای مالیاتی را بیشینه می سازد و قبل و
بعد از این نرخ نحوه اثرگذاری نرخ مالیات بر درآمدهای مالیاتی کامالً متفاوت است .تا قبل از این نرخ
آستانه ای با افزایش نرخ مالیات ،درآمدهای مالیاتی افزایش می یابند اما پس از عبور از این نرخ
آستانه ای با افزایش نرخ مالیات ،درآمدهای مالیاتی کاهش می یابند .با استفاده از روش رگرسیون
آستانه ای می توان چنین مدل هایی را برآورد کرد و میزان آستانه ای را برآورد نمود .در واقع ،این
مدل بخشی از مدل های مشهور رژیم چرخشی است که شامل دو رژیم می باشد.
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یک مدل رگرسیونی مانند  yi   xi  eiرا در نظر بگیرید .در رویکرد رگرسیون آستانه ای،
پارامتر مدل تابعی از وضعیت رژیمی است که در آن قرار دارد .در این تحقیق ،پارامتری که نشان
دهنده اثر اندازه دولت بر تورم بوده ،در دو رژیم دولت بزرگ و دولت کوچک متفاوت است .به عبارت
دیگر ،مدل رگرسیونی به  2مدل زیر تجزیه می شود:
()9
qi  
yi  1xi  ei
()2
yi   2 xi  ei
که در آن q i ،متغیر آستانه مدل و در اینجا ،اندازه دولت است؛ که از آن برای تفکیک نمونه به دو
گروه استفاده میگردد ،و می توان آن را رژیم دولت بزرگ و رژیم دولت کوچک نامید .متغیر تصادفی
 eiجمله اخالل رگرسیون است (هانسن .)2001 ،9119
n

نمونه مشاهده شده شامل  { yi , xi , qi }i 1است که در آن yi ،و  qiبه ترتیب ،متغیر وابسته
و متغیر آستانه ای هستند و  xiبرداری از متغیرهای توضیحی اثرگذار بر متغیر وابسته است .متغیر
آستانه ای  qiممکن است عضوی از  xiباشد و یا نباشد .برای نوشتن مدل به صورت یک معادله،

می توان متغیر مجازی را به صورت }  d i ( )  {qi  yiتعریف نمود (هانسن :)2001 ،9119
()1
yi   xi   n xi ( )  ei
معادله ( )1اجازه میدهد که تمامی پارامترهای رگرسیون بین رژیمها عوض شوند .پارامترهای

رگرسیون )  ( ,  n , هستند:
()4
) S n ( ,  ,  )  e e  (Y  X   X   n )(Y  X   X   n

با حداقل نمودن مجموع مربع خطاها ،برآوردگرهای ˆ ˆ, ˆ, در معادله  3به دست خواهند آمد.
تابع مجموع مربعات خطاها به صورت زیر می باشد:
()3



S n ( )  S n (ˆ( ), ˆ ( ),  )  Y Y  Y X * ( X * X * ) 1 X * Y

و ˆ مقداری است که )  Sn (را مینیمم می کند .چون )  S n (کمتر از  nمقدار مجزا را میگیرد،
ˆ می تواند به صورت منحصر به فرد زیر تعریف شود (هانسن :)2001 ،9119

) ˆ  arg min S n (
 n

آستانه ای که متناظر با کمترین میزان مربع خطاهاست به عنوان آستانه بهینه انتخاب می گردد.
 .9-5آزمون نسبت درست نمايی

برای آزمون فرضیه  ، H 0 :    0از آماره نسبت درست نمایی با پیش فرض آنکه  e iدارای توزیع
)  N (0,  2باشد ،به صورت زیر استفاده می شود:
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) ˆS n ( )  S n (
) ˆS n (

LRn ( )  n

آزمون نسبت درست نمایی  H 0برای مقادیر بزرگ )  LRn ( 0رد می شود .هانسن ()9119
نشان داده است که می توان مقدار سطح معنا ()p-valueها را برای آماره های آزمون به صورت زیر
به دست آورد:
1
LRn ( 0 ) 2 )) 2
2

p n  1  (1  exp( 

مقدارهای بحرانی را می توان مستقیماً با معکوس کردن تابع توزیع محاسبه نمود .بنابراین ،آزمون

 H 0 :    0در سطح مجانبی  رد می شود؛ زمانی )  LRn ( 0فراتر از )  c (1  است که
در آن )  c ( z)  2 ln(1  zباشد (هانسن .)2001 ،9119
به بیان ساده تر ،فرضیه صفر آن است که بین مدل خطی و مدل آستانه ای تفاوت معنی داری
وجود ندارد .به عبارت دیگر ،پارامتر آستانه در فرضیه صفر معنی دار نیست و مدل خطی است .پس
اگر تابع نسبت درست نمایی را تشکیل داده و با مقادیر بحرانی هانسن مقایسه نماییم ،می توان فرضیه
معنا دار بودن متغیر آستانه را آزمون نمود .وقتی که مقدار آماره نسبت درست نمایی کمتر از مقادیر
بحرانی هانسن باشد ،فرضیه صفر خطی بودن مدل را نمی توان رد نمود.
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 .4برآورد مدل و آزمون فرضيه
برای ارزیابی اثر اندازه دولت بر تورم از مدل هان و مولیگان ( )Han and Mulligan, 2001پیروی
شده است:
)π = F(GS, X

()9

که در آن π ،نرخ تورم بر اساس شاخص مصرف کننده GS ،شاخص اندازه دولت به صورت نسبت
کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی و  Xبرداری از متغیرهای توضیحی شامل رشد
نقدینگی(̇ )Mکه می تواند معیاری از عدم استقالل بانک مرکزی نیز محسوب شود .بدهی دولت به
بانک مرکزی ،نرخ ارز بازار آزاد ،بیکاری ،وقفه تورم و متغیر مجازی جنگ می باشد9.
 .4-5برآورد مدل خطی تورم
مانایی تمام متغیرها در سطح معنای  3درصد تأیید شد و نتایج برآورد خطی مدل برای بازه زمانی
 9131-19به روش حداقل مربعات معمولی در جدول  9خالصه شده است.
جدول  .5خالصه نتايج حاصل از برآورد مدل خطی
متغیر

ضریب

P-Value

عرض از مبدأ

23/13

0/93

اندازه دولت

41/32

0/01

رشد نقدینگی

0/04

0/31

نسبت بدهی دولت به بانک مرکزی

34/39

0/00

نرخ ارز آزاد

0/0001

0/01

نرخ بیکاری

-1/09

0/02

وقفه اول تورم

0/99

0/10

متغیر مجازی جنگ

94/49

0/00

R2

0/43

DW

9/13

)Reset Ramsey (P-Value

0/04

منبع :یافته های تحقیق که با استفاده از نرم افزار  EViwes 6برآورد شده است.

 .9متغیرها لگاریتمی نیستند.
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نتایج مندرج در جدول  9نشان می دهد:
 در مدل خطی ،اندازه دولت در سطح معنای  3درصد ،اثر معنی داری بر نرخ تورم ندارد.
 نرخ رشد نقدینگی در سطح معنای  3درصد اثر معنی داری بر تورم نداشته است.
 نسبت بدهی دولت به بانک مرکزی در سطح معنای کمتر از یک درصد ،اثر مثبت و معنی
دار بر نرخ تورم داشته است .به عبارت دیگر ،افزایش این نسبت که تا حدودی می تواند نشانگر
عدم استقالل بانک مرکزی باشد ،منجر به افزایش نرخ تورم شده است.
 نرخ ارز بازار آزاد در سطح معنای  1درصد بر نرخ تورم اثر مثبت و معنادار داشته است .نرخ
ارز از یک سو ،از طریق گران تر شدن کاالهای وارداتی مصرفی منجر به افزایش نرخ تورم می
شود و از سوی دیگر ،با گران تر شدن مواد اولیه ،کاالهای واسطه ای و سرمایه ای از بعد هزینه
تولید منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها می گردد.
 نرخ بیکاری در سطح معنای  2درصد اثر منفی و معنی داری بر نرخ تورم دارد که صحت
منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران را نشان می دهد.
 وقفه اول تورم بر تورم اثری نداشته است.
 متغیر مجازی جنگ در سطح معنای کمتر از یک درصد اثر مثبت و معنی دار بر تورم داشته
است که نشان از شکست ساختاری مدل در عرض از مبدأ مدل می باشد.
همان طوری که مشاهده می شود ،الگوی خطی فوق قادر به توضیح اثر اندازه دولت بر نرخ تورم
نیست .با توجه به مقدار ضریب تبیین ،قدرت توضیح دهندگی الگوی خطی حدود  43درصد است.
عالوه براین ،آزمون خطای تصریح رمزی ،وجود خطای تصریح در الگوی خطی را منعکس مینماید.
درنتیجه ،به علت وجود خطای تصریح در مدل خطی ،تصریح مدل تغییر داده شد و تابع تورم به
صورت ناخطی آستانه ای 9تصریح شده است.
 .4-1تصريح مدل آستانه اي
]π = F(GS, X)A[GS ≤ γ] + F(GS, X)A[GS > γ

()2
GS > γ
GS ≤ γ

if
if

1
{ = ]A[GS > γ
0

که در آن ،پارامتر  γآستانه اندازه دولت را منعکس می سازد .مقدار آستانه نقطهای است ،که در آن،
مجموع مربعات خطا در مدل حداقل باشد .برای به دست آوردن مقدار آستانه ،برای هر مقدار ممکن
آستانه یک رگرسیون به شکل معادله ( )2برآورد میشود و مجموع مربعات پسماند متناظر،S(γ) ،
محاسبه می گردد .مقدار آستانه ، γ*،آن مقداری است که در آن ) S(γحداقل باشد.
1. The threshold regression approach
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برای آزمون خطی بودن مدل ،از آزمون هانسن استفاده شده است .فرض صفر در این آزمون یعنی
مدل خطی است و مقدار آستانه ای وجود ندارد .هانسن با روش خودپردازی 9مقدارهایی را برای
تقریب زدن توزیع مجانبی آماره آزمون پیشنهاد نمود که در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  .1نتايج آزمون خود پردازي
نتیجه آزمون

مقدار بحرانی
در سطح 90
درصد

مقدار بحرانی
در سطح 3
درصد

مقدار بحرانی
در سطح 9
درصد

 χ2مقدار آماره
محاسبه شده

متغیر آستانه

1/21

4/11

3/43

99/13

GS

رد فرضH0

منبع :محاسبات تحقیق

با توجه به نتایج مندرج در جدول  2فرض صفر یعنی خطی بودن مدل رد می گردد .بنابراین،
معادله 2ناخطی بوده و دارای حدآستانه میباشد .یعنی ارتباط بین اندازه دولت و تورم خطی نیست.
در گام بعد ،مدل آستانه ای برآورد شده است.
 .4-9نتايج برآورد مدل آستانه اي
نتایج برآورد مدل آستانه ای در جدول 1خالصه شده است.
جدول  .9نتايج برآورد الگوي آستانه اي
≤0/222GS

>0/222GS

رژیم

Prob.

مقدار

Prob.

مقدار

0/92

93/49

0/00

43/30

عرض از مبدأ

متغیر

0/04

0/29

0/03

-0/91

اندازه دولت

0/09

0/23

0/01

0/93

رشد نقدینگی

0/09

0/39

0/91

0/90

نسبت بدهی دولت به بانک مرکزی

0/02

0/003

0/04

0/0009

نرخ ارز آزاد

0/04

-3/23

0/09

-4/99

نرخ بیکاری

0./09

0/91

0/03

0/94

وقفه اول تورم

0/04

99/31

0/03

94/93

متغیر مجازی جنگ

0/33

R2

منبع :محاسبات تحقیق
1. Bootstrapping
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نتایج برآورد مدل آستانه ای در جدول  1حاکی از آن است که:
 افزایش اندازه دولت تا قبل از حد آستانه  0/222منجر به کاهش نرخ تورم میشود اما با
افزایش اندازه دولت و عبور از حد آستانه  ،0/222افزایش اندازه دولت اثری منفی بر نرخ تورم
خواهد داشت .بنابراین ،ارتباط ناخطی بین تورم و اندازه دولت مبین آن است که در رژیم دولت
کو چک ،اندازه دولت اثر منفی بر تورم دارد ،ولی در رژیم دولت بزرگ ،اندازه دولت اثر مثبت بر
تورم دارد.
 افزایش رشد نقدینگی در هردو رژیم دولت کوچک و بزرگ منجر به افزایش نرخ تورم
می شود .این یافته ،تأیید کننده مبانی نظری در خصوص عوامل ایجاد تورم است .رشد نقدینگی
منجر به فشار تقاضا می شود و هنگامی که بخش عرضه قادر به پاسخگویی نباشد ،سطح عمومی
قیمت ها افزایش خواهد یافت.
 نسبت بدهی دولت به بانک مرکزی که می تواند بیانگر شاخص استقالل بانک مرکزی باشد،
در رژیم دولت کوچک اثر معنادار بر تورم ندارد؛ اما در رژیم دولت بزرگ اثر مثبت و معنی داری
بر تورم دارد .به عبارت دیگر ،استقالل بیشتر بانک مرکزی منجر به کاهش تورم می شود .این
یافته را می توان بدین صورت تفسیر نمود که با افزایش اندازه دولت و عدم استقالل بانک مرکزی،
دولت کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی تأمین می کند .به بیان دیگر ،استقالل
بانک مرکزی از دولت می تواند مانع از پولی نمودن کسری بودجه شود و در این صورت ،استقالل
بانک مرکزی می تواند باعث کاهش نرخ تورم گردد.
 با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد (نرخ ارز غیر رسمی) در هر دو رژیم دولت کوچک و بزرگ،
نرخ تورم افزایش مییابد .درواقع با افزایش نرخ ارز ،هزینه های تولید به دلیل افزایش قیمت مواد
اولیه ،قیمت کاالهای واسطه ای و سرمایه ای ،افزایش می یابد و این افزایش هزینه های تولید
منجر به افزایش قیمت کاالی نهایی تولیدکنندگان می شود و در نتیجه ،اثر مثبتی بر تورم برجای
می گذارد .همچنین افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت کاالهای وارداتی نهایی
می شود و سطح این قیمت ها نیز افزایش می یابد.
 نرخ بیکاری در دو رژیم دولت بزرگ و کوچک ،اثر منفی و معنی داری بر تورم داشته است
که تأییدی بر صحت منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران است.
 وقفه اول تورم در سطح معنای  90درصد ،در دو رژیم دولت کوچک و بزرگ ،اثر مثبت و
معنی داری بر تورم داشته است که می تواند بیانی از اثر انتظارات تورمی بر نرخ تورم نیز باشد.
 متغیر مجازی جنگ نیز اثر مثبت و معنی داری بر نرخ تورم داشته است که شکست ساختاری
مدل در عرض از مبدأ را در دوران جنگ نشان می دهد.
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 .1نتيجه گيري و پيشنهاد
مقاله حاضر ،به بررسی ارتباط بین اندازه دولت و تورم در اقتصاد ایران پرداخته و فرضیه ناخطی بودن
ارتباط این دو متغیر را آزمون نموده است .بدین منظور ،با استفاده از رگرسیون آستانه ای به برآورد
مدل تحقیق پرداخته ایم .نتایج آزمون ناخطی بودن ،حاکی از معنی داری وجود متغیر آستانه است.
با برآورد مدل ،این نتیجه حاصل شد که ارتباطی ناخطی بین تورم و اندازه دولت وجود دارد .افزایش
اندازه دولت تا قبل از حد آستانه  0/222منجر به کاهش نرخ تورم میشود اما با افزایش اندازه دولت
و عبور از حد آستانه  ،0/222افزایش اندازه دولت ،اثری منفی بر نرخ تورم بر جای میگذارد .بنابراین،
فرضیه تحقیق تأیید می شود و ارتباط ناخطی بین تورم و اندازه دولت تأیید می شود .به عبارت دیگر
در رژیم دولت کوچک ،اندازه دولت ،اثر منفی بر تورم دارد اما در رژیم دولت بزرگ ،اندازه دولت ،اثر
مثبتی بر تورم دارد.
با توجه به نتیجه حاصل شده ،پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه می شود:
الف) اندازه دولت در اقتصاد ایران در حد تعادلی  22درصد می تواند حد بهینه ای برای دولت
باشد؛ زیرا این مقدار از اندازه دولت ،کمترین تورم را در پی دارد ولذا الزم است دولت در راستای
کوچک سازی خود و خصوصی سازی ،به طور جدی و واقعی عمل کند .در این راستا ،الزم است
سیاست های کلی اصل  44قانون اساسی در راستای خصوصی سازی ،به طور دقیق اجرایی شود .در
راستای اجرای خصوصی سازی ،الزم است به این نکته توجه نمود که خصوصی سازی با دست به
دست شدن شرکت های دولتی متفاوت است و نمی توان پدیده هایی چون رد دیون دولت را
خصوصی سازی تلقی نمود.
ب) با توجه به اندازه بزرگ دولت در اقتصاد ایران ،نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد ،استقالل
بانک مرکزی می تواند تأ ثیر چشمگیری بر کنترل تورم در اقتصاد ایران داشته باشد .در حال حاضر،
بانک مرکزی به دلیل عدم استقالل از دولت نمی تواند هدف کنترل تورم را به درستی دنبال کند؛
زیرا هر وقت دولت دچار کسری بودجه شد ،ناچار است که به دولت قرض دهد و این استقراض یکی
از مخرب ترین عوامل در ایجاد تورم محسوب می شود.
ج) برای حل ریشه ای مشکل تورم در ایران ،الزم است که ساختار بودجه دولت مستقل از
درآمدهای نفتی باشد که البته این راه حل می باید در بلند مدت دنبال شود .اتکای درآمد دولت به
دالرهای نفتی به طور طبیعی تورم زاست؛ زیرا دولت با فروش دالرهای نفتی به بانک مرکزی موجب
افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی (یکی از اجزای پایه پولی) می شود و در نتیجه ،با
افزایش پایه پولی و نقدینگی ،تورم حاصل می شود.
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منابع و مآخذ
جعفری صمیمی ،احمد و وحید تقی نژاد عمران ( )9131هزینه رفاهی تورم :بسط الگوی لوکاس و
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