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چکيده
دولت ایران در اغلب سالهای دوره  1311-1331با کسری بودجه مواجه بوده که عمدتاً از طریق خلق پول
تأمین مالی شده است .از لحاظ نظری ،تردیدهای بسیاری در مورد آثار حقیقی کسری بودجه و مالیات تورمی
وجود دارد؛ به طوری که هر دو نتیجه کاهش و افزایش در مصرف ،سرمایهگذاری ،خالص صادرات و کل مخارج
تأیید شدهاند .در این مقاله ،با استفاده از مدل خودبازگشت برداری ساختاری همگرا ،تأثیرپذیری طرف تقاضای
اقتصاد ایران از تأمین مالی تورمی در این دوره ،بررسی میشود.
کسری بودجه ،اختالف «کسری بودجه عملیاتی» از «مازاد تراز سرمایهای» است .بر این اساس ،نتایج نشان
میدهد که «کسری بودجه عملیاتی» و «مازاد تراز سرمایهای» در کوتاهمدت بر مصرف ،سرمایهگذاری و خالص
واردات ،تأثیر مثبت میگذارند .بنابراین ،تغییرات اجزای طرف تقاضا الزاماً با کاهش یا افزایش کسری بودجه
همجهت نیست؛ بلکه منبع تغییر در کسری بودجه ،تعیینکننده آثار آن است .کاهش کسری بودجه از طریق
تکانه مازاد تراز سرمایه ،آثاری شبیه سیاست افزایش کسری بودجه عملیاتی دارد .به عالوه ،نتایج نشان میدهد
که کسری بودجه عملیاتی در بلندمدت ،تأثیری بر اجزای تقاضا ندارند.
مکمل بودن مالیات تورمی و سرکوب مالی در کوتاهمدت و بلندمدت تأیید میشود .همچنین شواهد نشان
میدهد که افزایش «کسری بودجه عملیاتی» و افزایش «مازاد تراز سرمایهای» موجب افزایش مالیات تورمی و
سرکوب مالی میشوند .عالوه بر این ،مشخص میشود که اگرچه کسری بودجه در بلندمدت بر تقاضا تأثیر
ندارد؛ اما دو پیامد آن -مالیات تورمی و سرکوب مالی -در کوتاهمدت و بلندمدت در جهت مخالفِ یکدیگر
مصرف ،سرمایهگذاری ،خالص واردات و مخارج کل را تحت تأثیر قرار میدهند.

بررسی تأثير  /...مهدي حاج امينی ،محمدطاهراحمدي شادمهري ،محمدعلی فالحی و علی اکبر ناجی ميدانی

88

 .5مقدمه
نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران نشان می دهد که ساختار درآمدی متکی به نفت ،تحقق نیافتن نظام
بودجهای مبتنی بر مالیات و ساختار مخارجی نامناسب ،کسری بودجه مزمنی را به همراه داشته است.
دولت طی دوره  1331تا  1311در اغلب سالها کسری بودجه داشته که روند رو به بهبود دائمی نیز
در آن مشاهده نمیشود .طی این سالها برای تأمین کسریهای بودجه ،از روشهای متنوعی استفاده
شده است؛ اما شواهد (نمودار  )1نشان میدهد که این کسریها عمدتاً از طریق خلق پول تأمین مالی
شدهاند .این روش ،تأمین مالی تورمی 1و درآمد حاصل از آن ،مالیات تورمی 2نامیده میشود .به این
ترتیب ،بررسی آثار آنها به منظور شناخت تبعات و نیز سیاستگذاریهای مناسب ضروری به نظر
می رسد.
نمودار  .5کسري بودجه حقيقی و ماليات تورمی حقيقی در دوره 5918-83
۱۴۰۰۰۰

کسری بودجه حقیقی (میلیارد ریال)
مالیات تورمی حقیقی ( ۱میلیارد ریال)

۱۰۰۰۰۰
۶۰۰۰۰
۲۰۰۰۰
۲۰۰۰۰-

۱۳۸۸

۱۳۸۳

۱۳۷۸

۱۳۷۳

۱۳۶۸

۱۳۶۳

۱۳۵۸

منبع :محاسبات تحقیق (شیوه محاسبه در بخش سوم بیان شده است).

از بعد نظری ،در مورد آثار کسری بودجه و مالیات تورمی نظریات مختلفی وجود دارد .گروهی از
نظریات در قالب سه دیدگاه کینزی ،نئوکالسیکی و ریکاردویی ،آثار مستقیم کسری بودجه را بر بخش
حقیقی مورد توجه قرار میدهند .از یک سو ،دیدگاه کینزی آثار مثبت کسری بودجه بر بخش حقیقی
را تأیید میکند و از سوی دیگر ،دیدگاه ریکاردویی بر عدم تأثیرگذاری و یا تأثیرگذاری منفی کسری
بودجه بر بخش حقیقی تأکید دارد .این نظریات سابقهای طوالنی در ادبیات اقتصاد کالن دارند که
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1. Inflationary finance
2. Inflation tax
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مالیات تورمی حقیقی ( ۲میلیارد ریال)

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار) ـ سال شانزدهم ـ شماره چهارم ـ زمستان 5931

83

 .2مطالعههايِ نظري و تجربی
 .2-5مروري بر مطالعههاي نظري
کسري بودجه و طرف تقاضاي اقتصاد :ادبیات اقتصادی وسیع و با سابقهای در مورد تأثیر کسری
بودجه بر اجزای طرف تقاضا وجود دارد .این ادبیات به سه دیدگاه کینزی ،نئوکالسیکی و ریکاردویی
تقسیم میشود .دیدگاه کینزی بر اساس دو فرض عدم اشتغال کامل و دید کوتاه مدت عوامل اقتصادی،
نتیجه میگیرد که کسری بودجه موجب افزایش مصرف ،افزایش سرمایهگذاری ،کاهش خالص صادرات
(افزایش کسری حساب جاری) و در نهایت ،افزایش تقاضای کل میشود .بر اساس این دیدگاه ،افزایش
کسری بودجه به دو دلیل افزایش درآمد قابل تصرف (کاهش مالیات) و افزایش خالص ثروت (افزایش
بدهی دولت) موجب افزایش مخارج مصرفی میشود .سپس افزایش مخارج مصرفی طبق فرایند ضریب
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امروزه نیز مورد بحث و مجادله مکاتب کینزینهای جدید و کالسیکهای جدید هستند.
در مقابل نظریات باال ،گروه دیگری از نظریات به بررسی آثار حقیقی کسری بودجه از طریق
مالیات تورمی متمرکز شدهاند .این نظریات بر این مساله تأکید دارند که کسری بودجه موجب تغییرات
پولی میشود که در ادامه موجب تغییر در متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد میشود .در همین راستا،
مطالعههای نظری که از دهه  1111گسترش یافتهاند ،نشان میدهند که تداوم تأمین مالی تورمیِ
کسری بودجه میتواند تأثیر قابل توجهی بر بخش حقیقی اقتصاد بگذارد؛ اما نوع آثار آن به شرایط و
پارامترهای اقتصادی بستگی دارد و به همین جهت ،انجام مطالعه تجربی اهمیت خاصی دارد.
بنابراین ،هم شرایط اقتصاد ایران و هم ،مجادلههای نظری مربوط به آثار حقیقی کسری بودجه و
مالیات تورمی ،انجام ی ک مطالعه را در این زمینه ضروری می سازد .به هر حال ،مطالعههای داخلی
عمدتاً به بررسی آثار مستقیم کسری بودجه معطوف بودهاند و مالیات تورمی بیشتر از حیث آثار تورمی
مورد بررسی قرار گرفته است .به همین دلیل ،این مقاله به طور همزمان آثار مستقیم و غیرمستقیم
کسری بودجه و تأمین مالی تورمی را بر اجزای طرف تقاضای اقتصاد ایران (مخارج مصرفی خصوصی،
سرمایهگذاری خصوصی و خالص صادرات غیرنفتی) بررسی می کند .همچنین مطالعه حاضر ،با تفکیک
کسری بودجه به دو جزء کسری بودجه عملیاتی و مازاد تراز سرمایه تالش میکند تا آثار مستقیم را
به صورت دقیقتری ارزیابی کند .نتایج این تحقیق میتواند درک کاملتری از آثار مستقیم و
غیرمستقیم (از کانال تأمین مالی تورمی) کسری بودجه را ارائه دهد.
این تحقیق شامل پنج بخش است .در بخش دوم ،مطالعههای نظری و تجربی مرور میشود .در
بخش سوم ،رویکرد و مدل استخراجی تحقیق ارائه میشود .در بخش چهارم ،برآوردها تحلیل میشود.
سرانجام مهمترین نتایج تحقیق در بخش پنجم ارائه میشود.
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1. Infinite horizen
 .2دو تفسیر قابل ارائه است .اول ،اینکه جایگزین کردن مالیات با بدهی ،تأثیری بر مصرف ندارد .دوم ،آنکه افزایش
مطلق کسری بودجه (ثابت ماندن مالیاتها) ،به دلیل انتظار افزایش مالیاتها در آینده موجب کاهش مصرف میشود.
 .3طبق این دیدگاه ،ارزش اوراق قرضههای نگه داری شده توسط بخش خصوصی ،جزء ثروت خانوارها محسوب
نمیشود.
4. Finite horizon
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فزاینده موجب افزایش تقاضای کل و در نتیجه ،تولید و درآمد میشود .همراه با افزایش تولید و
سرمایهگذاری عمومی ،سرمایهگذاری خصوصی به دلیل افزایش بهرهوری اقتصاد افزایش مییابد.
نهایتاً ،به دلیل افزایش درآمد و کاهش پسانداز خصوصی ،خالص واردات نیز افزایش مییابد.
در مقابل ،دیدگاه ریکاردویی با فرض اساسیِ افق زندگی نامحدود 1بیان میکند که کسری بودجه،
صرف نظر از روش تأمین مالی بر مصرف ،حساب جاری و نرخ ارز حقیقی تأثیر نمیگذارد .2طبق
دیدگاه ریکاردویی ،افزایش کسری بودجه به مثابه افزایش مالیاتهای آینده در نظر گرفته میشود و
به دلیل افق زندگی نامحدود خانوارها موجب افزایش پسانداز خصوصی در زمان حال میشود .بنابراین
مصرف (نه به دلیل کاهش مالیات و نه به دلیل اثر خالص ثروت )3تغییری نمیکند و در عوض افزایش
پسانداز خصوصی ،کاهش پسانداز بخش عمومی را جبران میکند .از آنجایی که پسانداز کل اقتصاد
(خصوصی و دولتی) تغییر نمیکند ،نرخ بهره و سرمایهگذاری نیز تغییر نمیکند و متعاقباً حساب
جاری و تقاضای کل نیز ثابت میماند (.)Barro, 1989
دیدگاه نئوکالسیک بین دو دیدگاه کینزی و ریکاردویی قرار دارد .این دیدگاه با فرض افق زندگی
محدود ،4نتیجه می گیرد که اگر سیاست کسری بودجه موقت تلقی شود ،بدون تأثیر خواهد بود؛ اما
اگر تغییرات کسری بودجه دائمی در نظر گرفته شود ،میتواند بر متغیرهای طرف تقاضا تأثیر گذارد
( Barro, 1989و .)Gulley, 1994
دیدگاههای کینزی ،نئوکالسیکی و ریکاردویی ،به آثار مستقیم کسری بودجه معطوف هستند که
مجادالت میان آنها همچنان ادامه دارد .در همین راستا ،طی دهههای اخیر بیان شده که کسری
بودجه ممکن است به طور غیرمستقیم از طریق مالیات تورمی بر طرف حقیقی اقتصاد تأثیرگذار باشد.
رویکرد جدید به آثار کسری بودجه بر بخش حقیقی از دریچه تغییرات در سیاست پولی تأکید دارد.
ماليات تورمی و طرف تقاضاي اقتصاد :بعد از دوران تورمهای بسیار شدید بعد از جنگهای جهانی
اول و دوم ،مالیات تورمی مورد توجه جدی اقتصاددانان قرار گرفت و تحقیقات بسیاری در مورد ارتباط
مالیات تورمی با تورم انجام گرفت .در همین راستا ،از دهه  1111میالدی ،تحقیقاتی در قالب ادبیات
رشد اقتصادی و ادو ار تجاری حقیقی شکل گرفت و آثار احتمالی مالیات تورمی بر بخش حقیقی را
مورد توجه قرار داد.
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 .1آدام و بوان ( )2113با استفاده از دادههای  43کشور در حال توسعه طی دوره  1191تا  1111این نتایج را تأیید
میکنند.
2. Seigniorage
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به هر حال ،مرور این مطالعات نشان میدهد که تردید بسیار در مورد آثار حقیقی تأمین مالی
تورمی وجود دارد و هنوز دیدگاههای طبقهبندی شده و ادبیات منسجمی شکل نگرفته ،به گونهای که
هر دو نتیجه کاهش یا افزایش مصرف ،سرمایهگذاری و تولید از لحاظ نظری تأیید میشود .در ادامه،
این نتایج نظری مرور میشود.
در نخستین گام ،کولی و هانسن ( )Cooley and Hansen, 1989 & 1991نتیجه میگیرند که
در فرایند تأمین مالی تورمی سه جزء مخارج مصرفی ،سرمایهگذاری و تولید کاهش مییابد و سرمایه
تعادلی پایدار اقتصاد نیز در سطح پایینتری قرار میگیرد .آنها همچنین نشان میدهند که اگر مالیات
تورمی با مالیات بر درآمد نیروی کار و سرمایه جایگزین شود ،رفاه جامعه افزایش مییابد .در همین
راستا ،دوتسی و آیرلند ( )Dotsey and Ireland, 1996نشان میدهند که تأمین مالی تورمی موجب
جانشینی فعالیتهای بازاری با فراغت ،اختصاص زمان بیشتر به فعالیتهای مالی و انتقال نیروی کار
و سرمایه از بخش تولید کاال به بخش مالی میشود ،که در نتیجه رشد اقتصادی نیز کاهش مییابد.
تسوکیس ( )Tsoukis, 2000نشان میدهد ارتباط بلندمدت معکوسی میان تأمین مالی تورمی
و رشد اقتصادی وجود دارد ،در حالی که این ارتباط در کوتاهمدت ،مستقیم است.
در مقابل ،اسپینوزا-وگا و ییپ ( )Espinosa-Vega and Yip, 2002نشان میدهند که تأمین
مالی تورمی اثری بر رشد اقتصادی ندارد.
مجدداً گیلمن و کجاک ( )Gillman and Kejak, 2005نشان میدهند افزایش تأمین مالی
تورمی سرمایه و تولید سرانه مؤثر را افزایش میدهد .آنها بیان میکنند که این ارتباط به کشش بهره
تقاضای پول بستگی دارد.
آدام و بوان ( )Adam and Bevan, 2005نیز نشان میدهند که آثار حقیقی تأمین مالی تورمی
به ترکیب روشهای تأمین مالی و سطح بدهیهای دولت بستگی دارد.1
پالوکانگاس ( )Palokangas, 2003با این فرض که دولت با درآمد حقالضرب 2به ارائه خدمات
عمومی برای خانوارها و بنگاهها میپردازد ،نتیجه میگیرد که افزایش حقالضرب دو اثر مخالف دارد.
از یک سو ،با افزایش خدمات عمومی موجب افزایش پسانداز ،سرمایهگذاری و تولید ،و از سوی دیگر،
با افزایش تورم موجب افزایش هزینههای معامالتی و در نتیجه ،کاهش تولید میشود .بنابراین با توجه
به مفروضات مدل ،اثر نهایی تأمین مالی تورمی میتواند مثبت یا منفی باشد.
هو و همکاران ( )Ho; Zeng and Zhang, 2007نشان میدهند که تنها با دو فرض جانشینی
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بین دورهای باکشش و پیامد خارجی قوی برای حقالضرب ،مالیات تورمی موجب افزایش مصرف،
سرمایه و تولید میشود ،و در صورت نبود این دو فرض ،تولید و رفاه کاهش مییابد.
مک کاندلس ( )McCandless, 2008دو نوع تزریق برای پول خلق شده توسط دولت در نظر
میگیرد :پرداختهای انتقالی دولت به خانوارها و پرداختهای دولت به واسطههای مالی (یارانه به
سیستم مالی) .بر این اساس ،وی نتیجه میگیرد که تزریق پول از دریچه پرداختهای انتقالی دولت
به خانوارها موجب مالیات تورمی میشود که صرفاً پیامدهای منفی دارد .این در حالی است که تزریق
پول به واسطههای مالی موجب افزایش تولید ،مصرف و رفاه میشود.
فوجاسکی و مینو ( )Fujisaki and Mino, 2009 & 2010تأیید رابطه بلندمدت میان مالیات
تورمی و رشد اقتصادی ،نتیجه میگیرند که این ارتباط به تصریح توابع و فروض مدل بستگی دارد.
ارهارت و همکاران ( )Ehrhart, Minea and Villieu, 2011نیز با فرض تأمین مالی بخشی از
سرمایهگذاری عمومی از طریق حقالضرب نشان میدهند که کسری بودجه بزرگتر ،رشد اقتصادی را
کاهش میدهد.1
 .2-2مروري بر مطالعات تجربی داخلی

جدول  .5مطالعات داخلیِ آثار حقيقی کسري بودجه يا ماليات تورمی
مطالعه

سال

دادهها

مدل /روش

نتايج

جعفري صميمی و شمخال

5951

5952-5998

LS

ساختار← ماليات تورمی

اسماعيلنيا

5951

5959-5918

‒

برآورد ماليات تورمی

کميجانی و اسماعيلنيا

5951

5959-5918

3SLS

هژبر کيانی و رحمانی

5953

5951:52-5915:5

IV-ARDL

سلگی

5981

5955-5942

VAR

وطنپور

5982

5981-5941

ARDL

+

ماليات تورمی ← تورم ؛ برآورد هزينه رفاهی آن
+

ماليات تورمی ← تورم
𝐒+

𝐋+

حقالضرب ← رشد ؛ حقالضرب ← تورم
−

ساختار← ماليات تورمی ؛ ماليات تورمی ← مصرف
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 .1نظریه ارهارت و همکاران ،با استفاده از دادههای  41کشور با درآمد پایین و متوسط پایین در دوره  1111تا
 2112تأیید میشود.
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تحقیقاتی در زمینه تأثیر کسری بودجه یا حقالضرب بر بخش حقیقی اقتصاد ایران انجام گرفته که
در جدول  1خالصه شدهاند .به استثنای مطالعه وطنپور ( ،)1312این تحقیقات به بررسی آثار کسری
بودجه  -و نه تأمین مالی تورمی -معطوف شدهاند .بنابراین ،تحقیق حاضر به بررسیِ همزمان روابط
میان کسری بودجه (به تفکیک تراز عملیاتی و سرمایه) ،مالیات تورمی و اجزای تقاضا میپردازد که
از تحقیقات قبلی متمایز میشود .همچنین این تحقیق از رویکرد کالنسنجی ،روش و دادههای
متفاوتی استفاده میکند.

09

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار) ـ سال شانزدهم ـ شماره چهارم ـ زمستان 5931
مطالعه

سال

دادهها

مدل /روش

نتايج

عسگري و کيمجانی

5989

مرور مطالعهها

‒

ماليات تورمی ← تورم

عسگري

5984

مرور مطالعهها

‒

سامتی و همکاران

5984

5955-5941

LS

جعفري صميمی و همکاران

5981

5989-5915

VECM

قطميري و همکاران

5981

5982-5941

ARDL

حافظی و اميريوسفی

5981

5989-5942

E-G

+

ساختار← ماليات تورمی
+

+

کسري ← ماليات تورم ؛ ماليات تورمی ← تورم
–𝐋

کسري ← رشد
کسري↚ رشد
+

–

کسري ← مصرف ؛ کسري ← پسانداز
−

+

موسوي جهرمی و زاير

5985

5984-5942

ARDL

کسري ← مصرف ؛ کسري ← سرمايهگذاري

مرادي و تاجيک خاوه

5983

5981-5942

VECM

حقالضرب ↖↙ تورم ؛ عمدتاً در دامنه نزولی

موسوي حسينی و نوروزي

5931

5981-5941

LS

حقالضرب ↖↙ تورم ؛ عمدتاً در دامنه صعودي

دلانگيزان و همکاران

5931

5981-5941

TAR

فرزين وش و فرح بخش

5931

5981-5911

VECM

منجذب

5931

5981:4-5918:5

ARDL

دالوري و بصير

5935

5981-5912

OLS

طهماسبی و همکاران

5935

5988-5911

ARDL

رحمانی

5935

5981-5912

ARDL

مواليی و گلخندان

5932

5931-5913

VECM

منبع :طبقهبندی تحقیق
+

–

حقالضرب ← توليد ؛ حدآستانه 9/1 :درصد
−

+

+

کسري ← رشد؛ کسري ← حساب جاري؛ کسري ← مصرف
−

+

کسري ↚ مصرف ؛ کسري ← تورم ← مصرف
𝐋−

–𝐒

کسري ← رشد ؛ کسري ← رشد
–

کسري ← نرخ ارز حقيقی
𝐋−

–𝐒

ماليات تورمی ← رشد ؛ ماليات تورمی ← رشد
𝐒+

𝐋−

کسري ← رشد ؛ کسري ← رشد

−

 .9الگو و روش
در ابتدای دهه  1111میالدی ،دو تحول اساسی در مدلسازی اقتصادسنجی کالن اتفاق افتاد .تحول
اول ،با انتقاد سیمز ( )Sims, 1980از اعمال محدودیتهای نامعتبر بر روابط میان متغیرها در
مدلهای سنتی آغاز شد .این انتقاد سبب گسترش نظری و تجربی مدلهای خودبازگشتی برداری
( )VARشد .تحول دوم ،با نتایج مطالعه نلسون و پالسر ( )Nelson and Plosser, 1982مبنی بر
ناپایایی دادههای کالن رخ داد؛ که بویژه به گسترش نظری و تجربی مدلهای تصحیح خطا ()ECM
انجامید.
مدل تصحیح خطای برداری ( )VECMدستاورد ترکیب دو تحول یاد شده است که امروزه به
طور وسیعی در تحقیقات تجربی به کار میرود .به هر حال ،انتقاد میشود که این مدلها اغلب ناچار
هستند از میان مزیتِ تکیه بر نظریه اقتصادی و یا تکیه بر آزمونهای آماری ،یکی را انتخاب کنند.
برای نمونه ،یکی از موارد بااهمیت و مجادله برانگیز ،شناسایی بردارهای همگرایی بلندمدت است.
روش شناسایی کامالً آماری یوهانسن ( )Johansen, 1988 & 1991و روش شناسایی از پیش
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عالمتها :← :تأیید اثرگذاری مثبت؛ ← :تأیید اثرگذاری منفی؛ ↚ :عدم تأیید اثرگذاری؛ ↖↙ :تأیید رابطه -U
وارون؛  :Lبلندمدت؛  :Sکوتاهمدت
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تعیینشده و با اعمال محدودیتهای اضافی فیلیپس ( )Phillips, 1991 & 1995هر دو به
تکنیکهای ریاضی معطوف اند.
هنگامی که بیش از یک بردار همگرایی بلندمدت وجود دارد ،روشهای آماری باال رضایتبخش
نیست و نتایج گمراهکنندهای دارد .به همین دلیل ،از دهه ابتدایی قرن بیست و یکم ،رویکرد مدلسازی
ساختاری بلندمدت 1با مطالعههای گارات و همکاران ( )Garratt, 1998; 2000; 2003 & 2006و
پسران و همکاران ( )Pesaran, 1998; 2000 & 2002مطرح شده است .در این رویکرد نظریههای
اقتصاد کالن و آزمونهای آماری در کنار هم استفاده میشوند .تکیه بر فرض واقعگرایانه تعدد روابط
همگرایی بلندمدت و همچنین برآورد و آزمونِ روابط ساختاری از مهمترین ویژگیهای این رویکرد
در مقابل رویکردهای سنتیِ سری زمانی است.
 .9-5روابط همگرايی بلندمدت

1. Long-run structural modelling approach
2. Structural cointegrating vector autoregressive
3. Minus net operating balance
)4. Net lending (net acquisition of nonfinancial assets
 .3کسری بودجه به هر دو صورت زیر قابل تعریف است.
تراز عملیاتی = درآمدهای مالیاتی  -مخارج جاری

کسری بودجه عملیاتی = مخارج جاری  -درآمدهای مالیاتی

تراز سرمایه = درآمدهای نفتی  -مخارج عمرانی

مازاد تراز سرمایه = درآمدهای نفتی  -مخارج عمرانی

کسری بودجه = ( -تراز عملیاتی  +تراز سرمایهای)

کسری بودجه = کسری بودجه عملیاتی  -مازاد تراز سرمایه
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در این بخش ،با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری همگرا 2و نظریههای اقتصاد کالن ،اجزای
طرف تقاضای اقتصاد ایران مدلسازی میشوند .از این پس ،کلیه متغیرهای بیان شده حقیقی هستند.
اولین متغیر تحقیق ،کسری بودجه است .امروزه در اغلب کشورها نظام آمارهای مالی دولت
( )GFSمبنا قرار میگیرد .بنابراین بر خالف مطالعههای گذشته ،از این طبقهبندی استفاده میشود.
طبق نظام  ،GFSوضعیت مالی دولت با سه تراز عملیاتی ،سرمایهای و مالی نشان داده میشود .تراز
عملیاتی ،درآمدهای مالیاتی و مخارج مصرفی دولت را منعکس میکند .تراز سرمایهای ،فروش
ثروتهای طبیعی و مخارج سرمایهگذاری دولت را در بر میگیرد .تراز مالی ،تعهدات و بازپرداخت
بدهیها را شامل میشود .تراز مالی برابر با مجموع تراز عملیاتی و سرمایهای است و به عنوان کسری
بودجه در نظر گرفته می شود .در اقتصاد ایران ،تراز عملیاتی همواره کسری داشته و در مقابل ،تراز
سرمایهای دارای مازاد بو ده است .بنابراین به جای کسری بودجه ،از دو معیار کسری بودجه عملیاتی3
(𝑈𝐶𝐵) و مازاد تراز سرمایهای )𝐵𝐶𝐴( 4استفاده میشود.3

کسری بودجه = (مخارج جاری  +مخارج عمرانی) – (درآمدهای مالیاتی  +درآمدهای نفتی)
] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1395.16.4.4.3
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 .1کسری بودجه باید با پیگیری سیاست توازن ادواری بودجه پوشش داده شود .اما اگر نرخ رشد اقتصادی از نرخ
بهره حقیقی بزرگتر باشد ،دولت می تواند با استقراض آن را پوشش دهد که به بازی پونزی معروف است .این بازی
در بلندمدت ممکن نیست .بنابراین صرفنظر از شرایط (بزرگتر ی ا کوچکتر بودن نرخ رشد اقتصادی از نرخ بهره)
کسری بودجه در نهایت با مازاد بودجه و یا حقالضرب تأمین مالی میشود .برای نمونه ،به مطالعه کالسیک سارجنت
و واالس ( )Sargent and Wallace, 1981مراجعه شود.
 .2خیابانی و همکاران ( )1311این مساله را با همگرایی بلندمدت چندجانبه ( )Multi-cointegrationتأیید کردهاند.
3. Log-linear approximation
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به طور معمول ،در بلندمدت کسری بودجه باید از طریق مازاد بودجه سالهای آتی تأمین مالی
شود .اما دو راه دیگر نیز وجود دارد .اول ،اینکه این کسری با استقراض مجدد تأمین مالی شود که در
بلندمدت ممکن نیست .دوم ،آنکه این کسری از مالیات تورمی جبران شود.1
همان طور که در نمودار  1مالحظه شد ،اقتصاد ایران در اغلب سالها کسری بودجه داشته است.
بنابراین کسری بودجه با مازاد بودجه جبران نشده است .روش استقراضِ مجدد نیز اوالً ،در ایران رایج
نبوده و ثانیاً ،در بلندمدت ممکن نیست .بنابراین لزوماً کسریهای بودجه از مالیات تورمی تأمین مالی
شده است (که مقدار قابل توجهی نیز داشته است) .2به همین جهت ،انتظار بر این است که یک
همگر ایی بلندمدت بین مالیات تورمی و کسری بودجه وجود داشته باشد .عالوه بر این ،در ادبیات
توسعه مالی ،سرکوب مالی (و بویژه سرکوب نرخ بهره) مکمل مالیات تورمی است .بنابراین به طور
خالصه ،یک رابطه همگرایی بلندمدت میان مالیات تورمی با کسری بودجه و سرکوب نرخ بهره قابل
انتظار است.
تقاضای اقتصاد ایران به پنج جزء مخارج مصرفی خصوصی (𝑂𝐶) ،مخارج سرمایهگذاری خصوصی
(𝑃𝐼) ،کل مخارج مصرفی و سرمایهگذاری دولتی (𝑇𝐺) ،خالص صادرات غیرنفتی (𝑋𝑁) و صادرات نفت
و گاز (𝑂𝑋) تقسیم و به صورت اتحاد 𝑂𝑋  𝑌 𝐷 = 𝐶𝑂 + 𝐼𝑃 + 𝐺𝑇 + 𝑁𝑋 +بیان میشود .بر این اساس،
سه بردار همگرایی بلندمدت برای مخارج مصرفی خصوصی ،سرمایهگذاری خصوصی و خالص صادرات
غیرنفتی قابل ارائه است .بر اساس نظریههای اقتصاد کالن ،مخارج مصرفی و سرمایهگذاری خصوصی
تابعی از درآمد و نرخ بهره ،و خالص صادرات غیرنفتی تابعی از درآمد و نرخ ارز حقیقی (به عالوه
حاشیه نرخ ارز) در نظر گرفته میشوند.
3
بر اساس رویکرد گارات و همکاران ( )Garratt, 2003 & 2006تقریب لگاریتم خطی چهار
رابطه همگرایی بلندمدت یاد شده در نظر گرفته میشود .متناظر با آن ،بردار متغیرهای حقیقی مدل
به صورت  𝑋𝑡 = (𝐿𝐵𝐶𝐴𝑡 , 𝐿𝐵𝐶𝑈𝑡 , 𝐿𝐼𝑇𝑡 , 𝐿𝑅𝑡 , 𝐿𝑀𝐸𝑡 , 𝐿𝑅𝐸𝑡 , 𝐿𝑌𝑁𝑡 , 𝐿𝐶𝑂𝑡 , 𝐿𝐼𝑃𝑡 , 𝐿𝑁𝑋𝑡 )′تعریف
میشود که عناصر آن به ترتیب ،عبارتند از :لگاریتم تراز سرمایهای ،لگاریتم تراز عملیاتی ،لگاریتم
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مالیات تورمی ،لگاریتم نرخ بهره ناخالص ،لگاریتم حاشیه نرخ ارز ناخالص ،لگاریتم نرخ ارز ،لگاریتم
درآمد غیرنفتی ،لگاریتم مخارج مصرفی خصوصی ،لگاریتم سرمایهگذاری خصوصی و لگاریتم خالص
واردات غیرنفتی (خالص صادرات غیرنفتی همواره منفی بوده ،بنابراین قرینه آن استفاده میشود).
چهار رابطه همگرایی بلندمدت میان ده متغیر بردار 𝑡𝑋 زیر پیشنهاد میشود:1
= −𝛽11 𝐿𝐵𝐶𝐴𝑡 − 𝛽12 𝐿𝐵𝐶𝑈𝑡 + 𝐿𝐼𝑇𝑡 − 𝛽14 𝐿𝑅𝑡 − 𝛽17 𝐿𝑌𝑁𝑡 − 𝑏11 𝑡 − 𝑏10 ,
= − 𝛽23 𝐿𝐼𝑇𝑡 − 𝛽24 𝐿𝑅𝑡 − 𝛽27 𝐿𝑌𝑁𝑡 + 𝐿𝐶𝑂𝑡 − 𝑏21 𝑡 − 𝑏20 ,
= − 𝛽32 𝐿𝐵𝐶𝑈𝑡 − 𝛽34 𝐿𝑅𝑡 − 𝛽37 𝐿𝑌𝑁𝑡 + 𝐿𝐼𝑃𝑡 − 𝑏31 𝑡 − 𝑏30 ,
= − 𝛽42 𝐿𝐵𝐶𝑈𝑡 − 𝛽45 𝐿𝑀𝐸𝑡 − 𝛽46 𝐿𝑅𝐸𝑡 − 𝛽47 𝐿𝑌𝑁𝑡 + 𝐿𝑁𝑋𝑡 − 𝑏41 𝑡 − 𝑏40

𝜉1,𝑡+1
𝜉2,𝑡+1
𝜉3,𝑡+1
𝜉4,𝑡+1

𝐵4

()2

.
)

𝐵1

0 0 0

𝛽17

−|1 0 0
−|0 1 0
−|0 0 1

𝛽27
𝛽37
𝛽47

𝛽14

−1

𝛽24 0 0
𝛽34 0 0
0 𝛽45 𝛽46

𝛽23
0
𝐵 0

0 0

3

𝛽12

𝐵2

𝛽11

0 0
0 𝛽32
0 𝛽42

𝛽′ = −
(

طبق رویکرد ساختاری بلندمدت ،ابتدا به شناسایی ،برآورد و آزمون روابط همگرایی بلندمدت

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1395.16.4.4.3

 .1نتایج نشان میدهد که هر ده متغیر دارای یک ریشه واحد هستند (نتایج به سبب اختصار مقاله گزارش نشده است).
 .2برای جزئیات توابع یاد شده در اقتصاد کالن و کاربرد آنها برای اقتصاد ایران ،به طرح تحقیقاتی خشادوریان و
خیابانی ( )1391یا سایر مقاالت یاد شده مراجعه شود.

] [ Downloaded from ecor.modares.ac.ir on 2022-08-14

()1
ال ارائه شد ،رابطه اول ،همگرایی بلندمدت مالیات تورمی با کسری
بر اساس توضیحاتی که قب ً
بودجه و سرکوب مالی را نشان می دهد .انتظار نظری این است که مالیات تورمی با کسری بودجه و
سرکوب نرخ بهره ،رابطه مستقیم داشته باشد .رابطه دوم ،همگرایی بلندمدت مخارج مصرفی است که
انتظار میرود با درآمد ،ارتباط مستقیم و با نرخ بهره و مالیات تورمی ،ارتباط غیرمستقیم داشته باشد.
رابطه سوم ،همگرایی بلندمدت سرمایهگذاری خصوصی بوده که انتظار نظری این است که با درآمد،
ارتباط مستقیم و با نرخ بهره و کسری بودجه عملیاتی ،ارتباط معکوس داشته باشد .نهایتاً رابطه
چهارم ،همگرایی بلندمدت خالص واردات است که انتظار میرود با درآمد ،ارتباط مستقیم و با نرخ
ارز حقیقی و حاشیه نرخ ارز ،ارتباط معکوس داشته باشد.
از نظر تجربی ،مطالعههای موردی بسیار در مورد توابع مصرف ،سرمایهگذاری و خالص صادرات
به طور جداگانه انجام گرفته که روابط و متغیرهای یاد شده را تأیید کردهاند .برای نمونه ،در ایران
مدلهای کالنسنجی مانند نوفرستی و عرب مازار ( ،)1393خشادوریان و خیابانی ( ،)1391عرب
مازار و چاالک ( )1311و نوفرستی و جلولی ( )1311متغیرهای باال را برای روابط یاد شده تأیید
کردهاند.2
شکل ماتریسی روابط ( )1به صورت  𝜉𝑡+1 = 𝛽′ 𝑋𝑡 − 𝑏1 𝑡 − 𝑏0است که در آن ماتریس
ضرایب همگرایی بلندمدت:
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پرداخته می شود .برای شناسایی هر یک از چهار بردار همگرایی بلندمدت باال ،از محدودیتهای
برگرفته از نظریههای مورد توافق همه-1که محدودیتهای دقیقاً شناسا 2نامیده میشوند -استفاده
میشود .سپس با استفاده از آماره نسبت لگاریتم درست نمایی (𝑅𝐿) در روش پسران و شین
( )Pesaran & Shin, 2002محدودیتهای فراشناسا 𝐵3 ،𝐵2( 3و  )𝐵4آزمون میشوند و ماتریس
ضرایب همگرایی بلندمدت تعیین میشود.
 𝐴∆𝑋𝑡 = 𝑎0 − 𝛼𝜉𝑡 + ∑𝑝−1با ماتریس
در ادامه ،تصریح ساختاری کوتاهمدت 𝑡𝜀 𝑖=1 Γ𝑖 ∆𝑋𝑡−𝑖 +
ضرایب ساختاری همزمان )𝐴( 4و ضرایب سرعت تعدیل ساختاری (𝛼) برآورد و آزمون میشود.
سرانجام نیز با استفاده از رویکرد تکانه سیستمی 3پسران و لی ( )Pesaran & Lee, 1993و همچنین
رویکرد تکانه منفرد و تعمیمیافته کوپ همکاران ( )Koop; Pesaran and Potter, 1996و پسران
و شین ( )Pesaran & Shin, 1998به بررسی پویاییهای سیستم در مقابل تکانهها پرداخته میشود.
 .9-2دادهها
مدل تحقیق با بردار 𝑡𝑋 شامل ده متغیر پایهریزی شد .اغلب این متغیرها به طور مستقیم در دسترس
البته محاسبه مالیات تورمی نیاز به توضیح دارد .مالیات تورمی بخشی از حقالضرب پول است.
حقالضرب حقیقی پول نیز به صورت تغییراتِ حقیقی پایه پولی تعریف میشود .برای جداسازی
مالیات تورمی ،دو رویکرد وجود دارد .اگر  𝐻tپایه پولی و 𝑡𝑃 شاخص قیمت باشد ،آنگاه مالیات تورمی
حقیقی در زمان 𝑡 بر حسب رویکرد اول و دوم به صورت زیر تعریف میشوند:
()3
()4

𝐿𝐼𝑇𝑡 = (𝐻𝑡−1 /𝑃𝑡−1 )[1 − (𝑃𝑡−1 /𝑃𝑡 )],
𝐿𝐼𝑇𝑡 = (𝐻𝑡 /𝑃𝑡 )[(𝑃𝑡 /𝑃𝑡−1 ) − 1].

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1395.16.4.4.3

1. Consensus
2. Exact identifying restrictions
3. Over identifying restrictions
4. Matrix of contemporaneous structural coefficients
5. System-wide shock

] [ Downloaded from ecor.modares.ac.ir on 2022-08-14

نیستند؛ بنابراین متغیرها برای دوره زمانی  1331تا  1311طبق جدول  2تعریف و محاسبه شدهاند.
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در این تحقیق ،متناظر با دو شاخص ( )3و ( )4دو مدل جداگانه برآورد میشود.1
جدول  .2محاسبه دادههاي تحقيق
متغیر

نام

𝒕𝑨𝑪𝑩𝑳

لگاریتم مازاد تراز سرمایهای حقیقی

𝒕𝑼𝑪𝑩𝑳

لگاریتم کسری تراز عملیاتی حقیقی

𝒕𝑻𝑰𝑳

لگاریتم مالیات تورمی حقیقی

𝒕𝑹𝑳

لگاریتم نرخ بهره ناخالص حقیقی

𝒕𝑬𝑴𝑳

لگاریتم حاشیه نرخ ارز ناخالص حقیقی

𝒕𝑬𝑹𝑳

لگاریتم نرخ ارز حقیقی

𝒕𝑵𝒀𝑳

لگاریتم درآمد غیرنفتی حقیقی

𝒕𝑶𝑪𝑳
𝒕𝑷𝑰𝑳
𝒕𝑿𝑵𝑳

لگاریتم مخارج مصرفی خصوصی
حقیقی
لگاریتم سرمایهگذاری خصوصی
حقیقی
لگاریتم خالص واردات غیرنفتی حقیقی

محاسبه متغیر (بدون لگاریتم)

منبع دادههای خام

( /مخارج عمرانی و سرمایهگذاری -فروش ثروتهای طبیعی)
شاخص قیمت مصرفکننده ایران با سال پایه 1313
( /درآمد غیرنفتی دولت یا مالیات و سایر درآمدها -مخارج جاری)
شاخص قیمت مصرفکننده ایران با سال پایه 1313
تابعی از نسبت سطح قیمتهای ( پایه پولی حقیقی جاری یا گذشته)
جاری و گذشته

المعی ()1314
بانک مرکزی ایران
المعی ()1314
بانک مرکزی ایران

موزون1

نرخ سود سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت)]1+
(میانگین
[نرخ تورم-
[نرخ ارز دولتی ( /نرخ ارز دولتی -نرخ ارز آزاد)]1+
(شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا با سال پایه   2114نرخ ارز آزاد)
شاخص قیمت مصرفکننده ایران با سال پایه / 1313
تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت عوامل2
به قیمتهای ثابت 1313
هزینههای مصرف نهایی بخش خصوصی
به قیمتهای ثابت 1313
تشکیل سرمایه ثابت بخش خصوصی (ماشینآالت و ساختمان)
به قیمتهای ثابت 1313
صادرات غیرنفتی -واردات کاالها و خدمات
هر دو به قیمتهای ثابت 1313

بانک مرکزی ایران
بانک مرکزی ایران
بانک مرکزی ایران
بانک مرکزی ایران
بانک جهانی
بانک مرکزی ایران
بانک مرکزی ایران
بانک مرکزی ایران
بانک مرکزی ایران

توضیحات :منظور از لگاریتم ،لگاریتم طبیعی است 1.وزنها بر اساس سهم انواع سپردههای بخش
خصوصی از کل سپردههای بخش خصوصی محاسبه شده است .2شامل ارزش افزوده بخش نفت و
مالیات غیرمستقیم نیست و بنابراین جایگزین درآمد قابل تصرف نیز هست.
 .4يافتههاي تجربی و تحليل آن
در این بخش ،نتایج برآوردهای مدل بخش سوم ارائه و تحلیل میشود .در ابتدا ،روابط بلندمدت
استخراج و توصیف میشود .سپس روابط همزمان و تعدیل متغیرها نسبت به روابط بلندمدت مد نظر
 .1اگر 𝑡𝐸𝑆 حقالضرب باشد ،حقالضرب حقیقی به صورت 𝑡𝑃 (𝑆𝐸𝑡 /𝑃𝑡 ) = Δ𝐻t /محاسبه میشود .در رویکرد اول:
) 𝑡𝑃(𝑆𝐸𝑡 /𝑃𝑡 ) = (𝐻𝑡 /𝑃𝑡 ) − (𝐻𝑡−1 /𝑃𝑡 ) ⇒ (𝑆𝐸𝑡 /
𝑇𝐼𝐿

⏞ = [(𝐻𝑡 /𝑃𝑡 ) − (𝐻𝑡−1 /𝑃𝑡−1 )] −
(𝐻𝑡−1 /𝑃𝑡−1 )[1 − (𝑃𝑡−1 /𝑃𝑡 )] ,
و در رویکرد دوم بر اساس تئوری مقداری ( 𝑡𝑀 حجم پول 𝑘𝑚 ،ضریب فزاینده پول و 𝑡𝑌 تولید):
(𝑆𝐸𝑡 /𝑃𝑡 ) = (1/𝑘𝑚 )(Δ𝑀𝑡 /𝑃𝑡 ) = (1/𝑘𝑚 )(𝑀𝑡 /𝑃𝑡 )(Δ𝑀𝑡 /𝑀𝑡 ),
⇒ (𝑆𝐸𝑡 /𝑃𝑡 ) = [(𝐻𝑡 /𝑃𝑡 )𝑌𝑡̇ ] −

) ̇𝑡𝑃 (𝑆𝐸𝑡 /𝑃𝑡 ) = (1/𝑘𝑚 )(𝑀𝑡 /𝑃𝑡 )(𝑌𝑡̇ +

] [ Downloaded from ecor.modares.ac.ir on 2022-08-14

منبع :طبقهبندی تحقیق

𝑡𝐻 𝑚𝑘= 𝑡𝑀

⇒

𝑡̇𝑃𝑀̇𝑡 =𝑌𝑡̇ +

⇒

𝑇𝐼𝐿

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1395.16.4.4.3

⏞
(𝐻𝑡 /𝑃𝑡 )[(𝑃𝑡 /𝑃𝑡−1 ) − 1] .
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قرار میگیرد .سرانجام پویاییهای مدل با استفاده از توابع واکنش به ضربه شرح داده میشود.1

جدول  .9ضرايب همگرايیهاي بلندمدت ساختاري
بردار

قرینه ماتریس بردارهای همگرایی بلندمدت ()−𝛽 ′
𝐴𝐶𝐵𝐿

𝑈𝐶𝐵𝐿

𝑇𝐼𝐿

-1l13
()1l13

1l41
()1l91

1l11

𝑅𝐿

𝐸𝑀𝐿

𝐸𝑅𝐿

𝑁𝑌𝐿

𝑂𝐶𝐿

𝑃𝐼𝐿

𝑋𝑁𝐿

مدل با شاخص اول مالیات تورمی
اول

**1l12

دوم
سوم
چهارم

-9l22
()3l21
**1l21

1l21
()2l13
***1l14

()1l19

()1l22

()1l11

***1l11

***1l41

***3l14

***1l14

()1l14

()1l13

()1l42

()1l22

*-1l12

**-1l31

1l31

-1l39

()1l12

()1l21

()1l19

()1l19

1l11
1l11
1l11

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1395.16.4.4.3

 .1همان طور که قبالً بیان شد ،ده متغیر دارای یک ریشه واحد هستند (نتایج به سبب اختصار گزارش نشده است).
2. Prior expectation
 .3تصریحهای بلندمدت ( )1شامل  𝑏0و 𝑡  𝑏1و تصریح کوتاهمدت ساختاری شامل  𝑎0است که از نظر آماری ،عرض
از مبدأ نامقید و روند مقید نام دارد.
′
 12 .4محدودیت فراشناسا (کم رنگ) و  12محدودیت دقیقاً شناسا (صفر و یکِ پررنگ) در 𝛽 آمدهاند.

] [ Downloaded from ecor.modares.ac.ir on 2022-08-14

 .4-5روابط بلندمدت ساختاري
در مرحله نخست با استفاده از آزمونهای اثر و حداکثر مقدار ویژه ،تعداد بردارهای همگرایی بلندمدت
(بردار 𝑡𝑋) تعیین میشود .هر دو مدل در سطح اطمینان  13درصد دارای چهار بردار همگرایی
بلندمدت هستند .بنابراین ،تعداد بردارهای همگرایی بلندمدت از نظر آماری با انتظارات قبلیِ 2حاصل
از نظریات اقتصادی سازگار است .به هر حال ،باید یکی از پنج حالت اول تا پنجم ،مبنا قرار گیرد .بر
اساس روابطی که قبالً بیان شد ،وجود عرض از مبدأ در کوتاهمدت و بلندمدت و وجود روند در
بلندمدت منطقی است .بنابراین حالت چهارم (با عرض از مبدأ نامقید و روند مقید) انتخاب میشود
که دقیقاً متناظر با حالت بیان شده در نظریه است.3
ی مورد توافق حاصل از نظریههای اقتصاد کالن بر مدل تحمیل
اکنون محدودیتهای دقیقاً شناسا ِ
4
ی حاصل از نظریه و تجربه مورد آزمون آماری قرار میگیرند  .این
میشود و محدودیتهای فراشناسا ِ
آزمونها به صورت شرطی از زیرماتریسهای  𝐵1الی  𝐵4و بر اساس آماره 𝑅𝐿 معادله ( )4انجام میگیرند.
برای مثال ،ابتدا دو محدودیت  𝛽25 = 0و  𝛽35 = 0آزمون میشود .سپس محدودیتهای رد نشده
به مدل تحمیل میشوند و آزمون ضرایب  𝐵2انجام میگیرد .این فرایند مرحلهای و شرطی تا  𝐵4ادامه
مییابد .در نهایت ،طبق نتایج این آزمونها ،ضرایب بردارهای همگرایی بلندمدت ساختاری به دست آمده
که در جدول  3مشاهده میشوند.
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بردار

قرینه ماتریس بردارهای همگرایی بلندمدت ()−𝛽 ′
𝐴𝐶𝐵𝐿

𝑈𝐶𝐵𝐿

𝑇𝐼𝐿

𝑅𝐿

𝐸𝑀𝐿

𝐸𝑅𝐿

𝑁𝑌𝐿

𝑂𝐶𝐿

𝑃𝐼𝐿

𝑋𝑁𝐿

مدل با شاخص دوم مالیات تورمی
اول
دوم

-1l14

1l11

**-9l39

1l31

()1l11

()1l92

()3l41

()1l22

-1l113

***-1l19

-1l19

***1l14

()1l113

()1l12

()1l13

()1l11

**1l23

***2l39

***1l41

()1l12

()1l33

()1l21

سوم
چهارم

1l11

***-1l12

**-1l32

1l91

1l22

()1l14

()1l23

()1l23

()1l12

1l11
1l11

1l11

توضیحات :متغیرهای دارای ضرایب  1طرف چپ تساوی و سایر متغیرها در طرف دیگر و اعداد در پرانتز انحراف معیارند.
*** ** ،و * به ترتیب ،نشاندهنده معنیداری آماری در سطح  3 ،1و  11درصد هستند.
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نتایج دو مدل ،تقریباً یکسان است .بردار اول ،مربوط به همگرایی بلندمدت مالیات تورمی و همه
متغیرها دارای عالمتهای مورد انتظار اما بیمعنی هستند .البته در مدل دوم ،ارتباط معکوس و معنیدار
مالیات تورمی با نرخ بهره حقیقی منفی تأیید میشود .یکی از شاخصهای مهم سرکوب مالی ،منفی بودن
نرخ بهره است ،که هرچقدر فاصله آن از صفر بیشتر شود ،سرکوب مالی نیز بیشتر میشود .بر این اساس،
ی بیشتر در بلندمدت تأیید میگردد .در ادبیات مالی ،مالیات
رابطه مستقیم مالیات تورمی با سرکوب مال ِ
تورمی و سرکوب مالی مکمل هم هستند که در اقتصاد ایران تأیید میشود.
همگرایی دوم ،رابطه بلندمدت مصرف را نشان میدهد .در هر دو مدل ،مخارج مصرفی در
بلندمدت با درآمد قابل تصرف ،رابطه مستقیم و تقریباً یک به یک دارد که با نظریههای مصرف سازگار
است .همچنین مخارج مصرفی ،رابطه مستقیمی با مالیات تورمی داشته است .پس تأثیر مالیات تورمی
در بلندمدت ،افزایش مصرف است .مخارج مصرفی با نرخ بهره نیز رابطه مستقیم دارد .بنابراین افزایش
سرکوب مالی موجب کاهش مخارج مصرفی میشود که مخالف اثر مالیات تورمی است .همچنین در
مدل اول ،کسری بودجه به عنوان متغیر بیتأثیر شناخته شده و در مدل دوم ،کسری بودجه ،ارتباط
منفی و معنیدار ی با مخارج مصرفی دارد .بنابراین در هر دو مدل ،دیدگاه کینزین مبنی بر تأثیر
مثبت کسری بودجه بر مصرف رد میشود.
همگرایی سوم ،به رابطه بلندمدت سرمایهگذاری مربوط میشود .سرمایهگذاری با درآمد غیرنفتی،
رابطه مستقیم دارد که مطابق انتظار نظریه و بویژه نظریههای شتاب است .سرمایهگذاری با نرخ بهره،
رابطه مستقیم دارد .بنابراین با کاهش سرکوب مالی سرمایهگذاری افزایش مییابد و بر عکس ،با
افزایش سرکوب مالی سرمایهگذاری کاهش مییابد که مطابق انتظار نظری است .پس کاهش
سرمایهگذاری در بلندمدت و سطح پایینتر موجودی سرمایه از پیامدهای سرکوب مالی است و در

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1395.16.4.4.3

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار) ـ سال شانزدهم ـ شماره چهارم ـ زمستان 5931

61

مقابل افزایش سطح سرمایهگذاری و موجودی سرمایه از منافع آزادسازی مالی است.
هر دو مدل ،تأثیر مثبت مالیات تورمی بر سرمایهگذاری را تأیید میکنند که با اغلب مطالعههای
نظریِ بیان شده در بخش دوم ،همخوانی دارد .همچنین طبق مدل اول ،ارتباط مستقیم سرمایهگذاری
خصوصی و کسری بودجه تأیید میشود و بنابراین ،کسری بودجه تأثیر جذبی و حمایتی 1بر
سرمایه گذاری خصوصی دارد .در مدل دوم نیز ،ارتباط بلندمدتی میان این کسری بودجه و
سرمایهگذاری خصوصی تأیید نمیشود.
همگرایی چهارم ،رابطه بلندمدت خالص واردات است .بر این اساس ،خالص واردات با مازاد تراز
سرمایهای و حاشیه نرخ ارز ،رابطه معکوس و معنیداری دارد؛ در حالی که ارتباط آن با نرخ ارز حقیقی
و درآمد قابل اتکا نیست .وابستگیِ تراز تجاری بدون نفت به درآمدهای نفتی در تحقیقات داخلی به
دفعات تأیید شده است .پس در مجموع ،این توصیف میتواند صحیح باشد که درآمدهای نفتی دولت
(صادرات نفتی) و رژیم نرخ ارز (حاشیه نرخ ارز) در بلندمدت ،حساب تجاری غیرنفتی ایران را به
سمت تعدیل و تراز شدن پیش میبرند .همچنین شواهدی مبنی بر تأثیرگذاری مالیات تورمی بر تراز
تجاری به دست نمیآید.

پس از اطمینان از بردارهای همگرایی بلندمدت ،مدل ساختاری تصحیح خطای برداری برآورد
میشوند .اولین مساله ،قدرت مدلها است .از آمارههای آزمونهای تشخیصی استاندارد 2نتیجه گرفته
میشود که در اغلب معادلهها چهار فرض کالسیک نبود همبستگی خطاها ،تصریح مناسب ،نرمال
بودن خطاها و همسانی واریانسها برقرار است .بنابراین مدل بلندمدت و مدلهای کوتاهمدت به خوبی
تصریح و برآورد شدهاند .به عالوه ،برای اکثر متغیرها ضریب نابرابری تایلِ 3مدل ساختاری از مدل
خالصهشده کوچکتر است (به سبب اختصار نتایج فرم خالصهشده گزارش نشده است) .این شواهد
قدرت توضیح دهندگی ضرایب ساختاری همزمان و اهمیت روابط همزمان میان تغییرات متغیرها را
نشان میدهد.
برای تعیین مدل نهایی ساختاری دو اقدام انجام میشود .اول ،اینکه در معادلههایی که فرضهای
همسانی واریانس و نبود خودهمبستگی نقض شدهاند ،انحراف معیارهای ضرایب تصحیح میشوند .این
تصحیح در حالت ناهمسانی واریانس با روش وایت ( )White, 1980و در حالت خودهمبستگی با روش
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نیووی و وست ( )Newey and West, 1987انجام میشود .دوم ،آنکه آزمون والد برای هر معادله بر
اساس شرایط آن (همسانی و نبود خودهمبستگی ،ناهمسانی و یا خودهمبستگی) انجام میگیرد و در مورد
تعدیل متغیرهای بیمعنی از نظر آماری تصمیمگیری میشود.
پس از دو اقدام باال ،ماتریس ضرایب ساختاری همزمان (𝐴) و ماتریس ضرایب سرعت تعدیل
ساختاری (𝛼) برآورد میشود .نتایج دو مدل بسیار به هم نزدیک است .شواهد ضعیفی مبنی بر ارتباط
همزمان افزایش مالیات تورمی با افزایش مازاد تراز سرمایه و یا کسری بودجه عملیاتی وجود دارد.
همچنین شواهدی مبنی بر تأثیرپذیریِ همزمان حاشیه نرخ ارز از تغییرات در تراز سرمایه ،کسری
بودجه و یا نرخ بهره مالحظه نمیشود  .پس این دو متغیر با تأخیر نسبت به تغییرات سایر متغیرها
واکنش نشان میدهند .اما افزایش استفاده از مالیات تورمی به طور همزمان با سرکوب مالی بیشتر
ارتباط دارد که هم راستا با نتایج بلندمدت است .همچنین شواهد مؤید ارتباط همزمان رفتار نرخ ارز
حقیقی با تغییرات تراز مازاد سرمایه و کسری بودجه عملیاتی است.
بر اساس این نتایج ،تغییرات مخارج مصرفی به طور همزمان با تغییرات درآمد قابل تصرف و
حاشیه نرخ ارز ،رابطه مستقیم و با تغییرات مالیات تورمی و نرخ ارز حقیقی ،رابطه معکوس دارد .تأثیر
درآمد قابل تصرف مطابق انتظار است .تأثیر مالیات تورمی نیز مشابه کاهش درآمد قابل تصرف از
طریق مالیات است .بنابراین تأثیرپذیری منفی مخارج مصرفی از مالیات تورمی به طور همزمان منطقی
و مطابق انتظار است (در حالی که تأثیر بلندمدت آن مثبت است) .به عالوه تغییرات مخارج مصرفی،
ارتباط همزمانی با تغییرات مازاد تراز سرمایه دارد .افزایش مازاد تراز سرمایه از کانال تبدیل و تزریق
درآمدهای نفتی -ارزی موجب افزایش تسهیالت سیستم بانکی میشود که در نتیجه با کاهش
محدودیت نقدینگی موجب افزایش مخارج مصرفی در کوتاهمدت میشود.
هر دو مدل ،ارتباط مستقیمِ همزمان تغییرات سرمایهگذاری با تغییرات درآمد را تأیید میکنند.
اما ارتباط مستقیم با تغییرات نرخ بهره حقیقی و مالیات تورمی فقط در مدل اول تأیید میشود که
آن ها نیز مطابق انتظار هستند .بنابراین همانند بلندمدت ،افزایش مالیات تورمی و یا کاهش سرکوب
مالی به طور همزمان موجب افزایش سرمایهگذاری میشود.
رفتار خالص واردات با تغییرات تقاضای کل و مازاد تراز سرمایهای ،ارتباط مستقیم دارد که با
وابستگی تجربی واردات به درآمد غیرنفتی و نفتی کشور سازگار است .به عالوه ،انتظار میرود که افزایش
حاشیه نرخ ارز موجب افزایش انگیزه واردات کاالها و خدمات شود .بر خالف نتایج بلندمدت ،این انتظار
در کوتاهمدت برقرار است و خالص واردات با حاشیه نرخ ارز ارتباط مستقیم دارد .در مجموع نیز ،به نظر
میرسد نرخهای بهره و ارز حقیقی سریعتر از سایر متغیرها به عملکرد بودجهای واکنش نشان میدهند
و سپس از این طریق ،عملکرد کالن اقتصاد تحت تأثیر قرار میگیرد.
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جدول  .4ضرايب ساختاري همزمان
متغیر

قرینه ماتریس ضرایب ساختاری همزمان (𝐴)
𝐴𝐶𝐵𝐿∆

𝐴𝐶𝐵𝐿∆

1

𝑈𝐶𝐵𝐿∆

—
*-1l11

𝑈𝐶𝐵𝐿∆

∆𝐿𝐼𝑇1

𝐸𝑅𝐿∆
𝐸𝑀𝐿∆
𝑅𝐿∆
مدل با شاخص اول مالیات تورمی

—
1
1l32

1

—

***-1l11

1

𝐸𝑅𝐿∆

**1l11

—
**-1l12

—

—
1l21

𝑁𝑌𝐿∆

***1l114

—

𝑂𝐶𝐿∆

**1l113

**1l22

𝑋𝑁𝐿∆

—
**-1l12

—
1l13

—
**-1l13

***1l31

—

*1l22

𝑇𝐼𝐿∆
𝑅𝐿∆
𝐸𝑀𝐿∆

𝑃𝐼𝐿∆

—
*-1l12

𝑁𝑌𝐿∆

𝑂𝐶𝐿∆

𝑃𝐼𝐿∆

𝑋𝑁𝐿∆

—

—
**1l12
*-1l21

1
—

1

—
*1l12

—
***-1l19

—
**1l11

—
*-1l22

1
***1l22

1
1

***1l49

1

***2l11

مدل با شاخص دوم مالیات تورمی
𝐴𝐶𝐵𝐿∆

1

𝑈𝐶𝐵𝐿∆

—
-1l11

—
1
—

𝐸𝑅𝐿∆

**1l11

—
***-1l14

—

—
1l21

𝑁𝑌𝐿∆

***1l113

—

𝑂𝐶𝐿∆

**1l113

1l14

𝑋𝑁𝐿∆

—
**-1l12

—
1l11

—
**-1l13

***1l31

—

1l11

𝑇𝐼𝐿∆
𝑅𝐿∆
𝐸𝑀𝐿∆

𝑃𝐼𝐿∆

—
-1l12

—

—
1l32
-1l99

1
—

1

—
*1l13

—
**-1l13

—
**1l12

—
-1l33

1
**1l41
***1l42

1
1
1

***2l19

منبع :محاسبات تحقیق
توضیحات :متغیرهای دارای ضرایب  1طرف چپ تساوی و سایر متغیرها طرف دیگر در نظر گرفته شدهاند.
*** ** ،و * به ترتیب ،نشاندهنده معنیداری آماری در سطح  3 ،1و  11درصد هستند.

مهمترین نتیجه ضرایب تعدیل ساختاری ،رد یا تأیید برونزایی متغیرها است .هرگاه متغیری نسبت به
انحراف از روابط همگرایی بلندمدت ( 𝑡𝜉) واکنش نشان ندهد ،برونزای ضعیف 1نامیده میشود.
بر این اساس ،شواهدی مبنی بر برونزایی ضعیف متغیرهای مدل وجود ندارد .قبل از برآورد ،احتمال
داده میشد که تراز سرمایهای به دلیل سهم باالی درآمد نفتی ،در فرایند تعدیل روابط همگرایی بلندمدت
طرف تقاضا فعال نباشد و در نتیجه از نظر آماری برونزای ضعیف باشد .نتایج نشان میدهد که این انتظار
در مدل اول ،تأیید میشود؛ در حالی که در مدل دوم ،با اطمینان یک درصد رد میشود .بنابراین شواهد
قوی مبنی بر برونزایی ضعیف این متغیر نیز وجود ندارد.
نتیجه دیگری نیز قابل مشاهده است .مخارج مصرفی نسبت به سرمایهگذاری و خالص واردات
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سرعتهای تعدیل کندتری دارد .همچنین در بلندمدت عمدتاً از متغیرهایی همچون نرخ بهره و درآمد
پیروی میکند که آنها نیز سرعتهای تعدیل کندتری دارند .بنابراین انتظار میرود که رابطه بلندمدت
مصرف ،سرعت همگرایی پایینتری در مقایسه با روابط دیگر داشته باشد (این نتیجه در ادامه تأیید میشود).
 .4-9توابع واکنش به ضربه

نمودار  .2دوام روابط همگرايی بلندمدت در مقابل تکانه فراگير
۱/۰۰

۱/۰۰

همگرایی مالیات تورمی

همگرایی سرمایهگذاری خصوصی

همگرایی خالص واردات

همگرایی مخارج مصرفی

غیرنفتی

۰/۰۰

۰/۰۰
۱۰

۸

۶

۴

۲

۰

۱۰

۸

 -2الف

۰

 -2ب
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۴

۲
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اکنون به بررسی پویاییهای سیستم در مقابل تکانهها پرداخته میشود .از آنجایی که آثار تکانهها در
مدلهای اول و دوم شبیه است ،بنابراین تنها نتایج یک مدل ارائه میشود .ابتدا بر اساس رویکرد
پسران و لی ( )Pesaran & Lee, 1993پویاییهای روابط همگراییهای بلندمدت در برابر تکانه فراگیر به
سیستم به دست آورده میشود (نمودارهای  .)2همان طور که مشاهده میشود ،همه روابط بلندمدت به سمت
صفر همگرا هستند .این شواهد مجدد ًا تصریح مناسب همگراییهای بلندمدت مدل را نشان میدهد.
با توجه به این نمودارها مشاهده میشود که نرخهای تعدیلِ روابط بلندمدت بسیار متفاوت است.
روابط بلندمدت مخارج مصرفی و سرمایهگذاری خصوصی کندتر از بخش دولتی و خارجی تعدیل
میشوند .برای رابطه مخارج مصرفی خصوصی ،تقریباً سه الی چهار سال طول میکشد تا اثر یک تکانه
فراگیر به کمتر از یک -چهارم کاهش یابد و متغیرها به سطوح بلندمدت برسند .در حالی که بیش از
نه -دهم تعدیلِ آثار تکانه در بخشهای دولتی و خارجی در کمتر از یک سال اتفاق میافتد .بنابراین
بخش خصوصی بویژه در رفتاری مصرفی نسبت به بخشهای دولتی و خارجی ،حافظه بلندمدتتری
در برابر تکانهها دارد و افق زمانیِ تعدیل طوالنیتری را مد نظر قرار میدهد.
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سرانجام بر اساس توابع واکنش به ضربه تعمیمیافته کوپ و همکاران ( Koop; Pesaran and

نمودار  .9واکنشهاي آنی تعميميافته متغيرها به تکانه مازاد تراز سرمايه
۰/۵۰

۰/۵۰

۰/۵۰۱۰

۸

۶

 -3الف

۴

۲

۰
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 )Potter, 1996و پسران و شین ( )Pesaran & Shin, 1998آثار تکانه مثبتِ مازاد تراز سرمایه،
کسری تراز عملیاتی و مالیات تورمی ارائه و تحلیل میشود .چهار نمودار  3به ترتیب ،آثار تکانه مثبتِ
مازاد تراز سرمایه را بر چهار متغیر حقیقی حاصل از بخش پولی و چهار متغیر حقیقی طرف تقاضای
اقتصاد ،نشان میدهند.
با یک تکانه مثبت به تراز سرمایه (برای مثال حاصل از افزایش قیمت نفت) مالیات تورمی ابتدا
کاهش مییابد ،اما در مدت کمتر از یک سال به باالتر از سطح اولیه (قبل از اعمال تکانه) افزایش
مییابد .بنابراین افزایش مازاد تراز سرمایه در ابتدا موجب کاهش استفاده از مالیات تورمی میشود؛
اما با تبدیل آن به ریال ،پایه پولی و در نتیجه ،مالیات تورمی افزایش مییابد .متعاقباً نرخ بهره حقیقی
با افزایش مالیات تورمی شروع به کاهش مییابد .بنابراین نرخ بهره حقیقی در سطح پایینتری قرار
می گیرد که با افزایش تورم حاصل از مالیات تورمی هماهنگی دارد .افزایش مازاد تراز سرمایهای
همچنین موجب کاهش شکاف نرخ ارز میشود که به دلیل دسترسیِ دولت به منابع ارزی بیشتر برای
کنترل بازار ارز و پایین نگهداشتن اختالف نرخ ارز دولتی و آزاد ،منطقی به نظر میرسد؛ که تأثیر
مشخصی بر نرخ ارز حقیقی قابل مشاهده نیست (نمودار  -3الف و  -3ب).
در طرف تقاضا ،تکانه مازاد تراز سرمایه بیشتر از همه موجب افزایش مخارج مصرفی و تقاضا
میشود و در مقابل ،بر سرمایهگذاری تأثیری نمیگذارد .به عالوه ،در اثر این تکانه ،خالص واردات
غیرنفتی به طور موقت افزایش می یابد .این افزایش در کمتر از دو سال به کاهش تبدیل میشود ،به
طوری که خالص واردات به سطح اولیه باز میگردد (کاهش برابر افزایش اولیه بوده است) .این شواهد
کوتاهمدت ،با نتایج بلندمدت مبنی بر ارتباط معکوس خالص واردات با تراز سرمایه و نقش تراز سرمایه
در تعدیل تراز تجاری غیرنفتی مطابقت دارد (نمودار  -3ج و  -3د).

۱/۰۰۱۰

۸

۶

۴

۲

۰

 -3ب
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۰/۱۰

۰/۲۰

تولید غیرنفتی

مخارج مصرفی

۰/۲۰۱۰

۸

۶

۴

۲

۰

۰/۰۰
۱۰

۸

 -3ج
منبع :محاسبات تحقیق (خط چینها فاصله اطمینان  13درصد هستند).

۶

۴

۲

۰

 -3د

آثار تکانه مثبت کسری بودجه عملیاتی در نمودارهای  4مشاهده میشود .همان گونه که انتظار
میرفت ،افزایش کسری بودجه موجب افزایش مالیات تورمی میشود .این افزایش همچنین موجب
حاشیه نرخ ارز و کاهش نرخ ارز حقیقی میشود.
این مساله میتواند نشاندهنده اهمیت منابع ارزی در تأمین مالی کسری بودجه دولت باشد که
(مانند دالر) به ریال همراه میشود .این تزریق و تبدیل ارز به ریال ،از دو کانال افزایش عرضه ارز و
افزایش تورم موجب کاهش نرخ ارز حقیقی میشود .برای مثال ،در مقدمه بیان شد که میانگین سهم
برداشت از ذخیره ارزی در سالهای  1312تا  1311برای تأمین مالی کسری بودجه ،بیش از  39درصد
بوده است (نمودار  -4الف و  -4ب).
تکانه افزایش کسری بودجه عملیاتی موجب افزایش مخارج مصرفی خصوصی و سرمایهگذاری
میشود .این تکانه همچنین موجب افزایش خالص واردات غیرنفتی میشود .این شواهد ،مؤید
تأثیرگذاری مثبت کسری بودجه عملیاتی بر تقاضا و مخارج مصرفی و سرمایهای و در مقابل تأثیر
گذاری منفی بر خالص صادرات غیرنفتی یا تراز تجاری است .بنابراین بر خالف نتایج بلندمدت ،دیدگاه
کینزی به طور کامل در کوتاهمدت تأیید میشود (نمودار  -4ج و  -4د).
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کسری بودجه را به بازار ارز مرتبط میکند .در اقتصاد نفتی ایران ،کسری بودجه عمدتاً با تبدیل ارزها
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نمودار  .4واکنشهاي آنی تعميميافته متغيرها به تکانه کسري بودجه عملياتی
۰/۳۰

نرخ ارز حقیقی
حاشیه نرخ ارز

نرخ بهره حقیقی
مالیات تورمی

۱۰

۸

۰/۲۰-

۴

۰

۲

۰/۵۰۸

۱۰

۶

۴

 -4الف

۲

۰

 -4ب
۰/۰۵

۰/۲۰

۰/۲۰۶

۴

۲

۰

۰/۰۵۱۰

۸

 -4ج
منبع :محاسبات تحقیق (خط چینها فاصله اطمینان  13درصد هستند).

۶

۴

۲

۰

 -4د

طبق نمودارهای  3و  ،4تکانههای مثبتِ تراز سرمایه و کسری بودجه عملیاتی موجب افزایش
مالیات تورمی میشوند .در اینجا به بررسی آثار تکانه مالیات تورمی بر متغیرهای حقیقی بخش پولی
و طرف تقاضا پرداخته میشود .آثار مالیات تورمی در نمودارهای  3ارائه شده است .متناظر با تکانه
مثبت مالیات تورمی ،نرخ بهره حقیقی کاهش مییابد .همانند قبل ،مالیات تورمی از دو کانال سرکوب
مالی و افزایش تورم موجب کاهش بیشتر نرخ بهره و افزایش فاصله آن از صفر در دامنه منفی میشود.
حاشیه نرخ ارز نیز کاهش میی ابد؛ در حالی که کاهش نرخ ارز حقیقی خفیف است (نمودارهای -3
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۱۰

۸

۶

۰/۱۰

الف و  -3ب).
در طرف تقاضا ،یک تکانه مثبت مالیات تورمی موجب کاهش مخارج مصرفی خصوصی میشود.
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این تأثیرگذاری منفی مالیات تورمی بر مخارج مصرفی ،مطابق نتایج تصریح ساختاری کوتاهمدت و
مخالف نتایج بلندمدت ساختاری است .بنابراین استفاده از مالیات تورمی به طور همزمان و در
کوتاهمدت از طریق کاهش درآمد قابل تصرف و نقدینگی موجب کاهش مصرف میشود .این در حالی
است که تداوم تأمین مالی تورمی در بلندمدت ،افزایش مصرف جامعه را به همراه دارد .در اثر این
تکانه ،در کوتاهمدت سرمایهگذاری کاهش مییابد و خالص واردات ،افزایش بسیار خفیف را تجربه
میکند .بنابراین همانند قبل ،نتایج کوتاهمدت و بلندمدت مالیات تورمی ،معکوس یکدیگر هستند
(نمودارهای  -3ج و  -3د).
نمودار  .1واکنشهاي آنی تعميميافته متغيرها به تکانه ماليات تورمی
۰/۵۰

مالیات تورمی

۰/۲۰

نرخ بهره حقیقی

۱۰

۸

۱۰

۸

۶

۲

۴

۱۰

۶

۸

۴

 -3الف

۲

۰

 -3ب
۰/۱۰

۰/۲۰

تولید غیرنفتی

۰/۲۰۶

۴

۲

۰

۰/۱۰۱۰

۸

 -3ج

۶

۴

۲

۰
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۰/۲۰۰

۰/۵۰-

 -3د

منبع :محاسبات تحقیق (خط چینها فاصله اطمینان  13درصد هستند).
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 .1نتيجهگيري
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دولت طی دوره  1331تا  1311در اغلب سالها کسری بودجه داشته که عمدتاً از طریق خلق پول
تأمین مالی شده است .از بعد نظری ،تردیدهای بسیاری در مورد آثار حقیقی کسری بودجه و مالیات
تورمی وجود دارد؛ به طوری که هر دو نتیجه کاهش یا افزایش مصرف ،سرمایهگذاری ،خالص صادرات
و درآمد ممکن تلقی میشود .تا به حال ،مطالعههای داخلی صرفاً به آثار مستقیم کسری بودجه
معطوف بودهاند .به همین جهت ،مقاله حاضر آثار تأمین مالی تورمی را بر اجزای تقاضای اقتصاد ایران
مورد بررسی قرار میدهد .بدین منظور ،از رویکرد خودبازگشت برداری ساختاری همگرا استفاده
می شود .الگویی شامل شش متغیر حقیقی طرف تقاضا و چهار متغیر حقیقی بخش پولی طراحی،
برآورد و آزمون ،و آثار کسری بودجه ،مالیات تورمی و سرکوب مالی در کنار هم بررسی و همچنین
به جای کسری بودجه ،از دو جزء جداگانه تراز سرمایه و کسری بودجه عملیاتی استفاده شده است
(کسری بودجه اختالف این دو جزء است).
مهمترین نتایج به دست آمده عبارتند از:
الف) کسری بودجه ،مالیات تورمی و سرکوب مالی :اوالً ،کاهش کسری بودجه به دلیل تکانه مثبتِ
تراز سرمایه (مثالً افزایش قیمت نفت) و یا افزایش کسری بودجه به دلیل افزایش کسری بودجه
عملیاتی (مثالً افزایش مخارج جاری) ،هر دو موجب مالیات تورمی میشوند .ثانیاً ،مالیات تورمی به
سرکوب مالی بیشتر در کوتاهمدت و بلندمدت میانجامد .پس فرضیه مکملی مالیات تورمی و سرکوب
مالی در اقتصاد ایران تأیید میشود.
از شواهد باال نتیجه میشود که تغییرات مالیات تورمی و سرکوب مالی الزاماً با کاهش یا افزایش
کسری بودجه همجهت نیست .سیاست کاهش کسری بودجه عملیاتی و یا سیاست کاهش مازاد تراز
نفتی میتواند موجب کاهش مالیات تورمی و سرکوب مالی شود؛ در حالی که این امر الزاماً به معنای
کاهش یا افزایش کسری بودجه کلی نیست.
ب ) اجزای تقاضا :اوالً ،دیدگاه کینزی مبنی بر تأثیر مثبت کسری بودجه عملیاتی بر مصرف،
سرمایهگذاری و خالص واردات در بلندمدت رد میشود؛ در حالی که در کوتاهمدت به طور کامل تأیید
میشود .همچنین تراز سرمایهای در کوتاهمدت بر مصرف و سرمایهگذاری تأثیر مثبت و بر خالص
واردات ،تأثیر منفی میگذارد .ثانیاً ،برآوردها نشان میدهد که مصرف و سرمایهگذاری در بلندمدت،
رابطه مستقیمی با مالیات تورمی دارند؛ در حالی در کوتاهمدت ،مالیات تورمی بر آنها تأثیر منفی
میگذارد .به عالوه ،میان مالیات تورمی و خالص واردات در بلندمدت ،ارتباطی وجود ندارد .ثالثاً،
سرکوب مالی در کوتاهمدت و بلندمدت موجب کاهش مخارج مصرفی و سرمایهگذاری میشود.
بنابراین نتیجه میشود که تغییرات مصرف و سرمایهگذاری الزاماً با کاهش یا افزایش کسری
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بودجه همجهت نیست .یک سیاست افزایش کسری بودجه از طریق افزایش کسری بودجه عملیاتی
با یک سیاست کاهش کسری بودجه از طریق تکانه مازاد تراز سرمایه میتوانند آثار همسانی داشته
باشند.
به عالوه ،نتیجه میشود که آثارِ مستقیم کسری بودجه فقط به کوتاهمدت اختصاص دارد؛ اما دو
پیامد آن -مالیات تورمی و سرکوب مالی -در بلندمدت و کوتاهمدت اجزای مخارج را تحت تأثیر قرار
میدهند .در بلندمدت و کوتاهمدت ،تأمین مالی تورمی و سیاست سرکوب مالی ،اجزای تقاضا را در
جهت مخالف تحت تأثیر قرار میدهند ،در عین حال که مکمل یکدیگر محسوب میشوند .پس به
ق مطالعههای نظری دو دهه اخیر ،آثار نهایی مالیات تورمی
نظر میرسد که مطابق با نتیجه مورد تواف ِ
بر عملکرد کالن اقتصاد ،بسیار پیچیده و به شدت تحت تأثیر شرایط و عوامل اقتصاد است.
در پایان بر اساس نتایج تحقیق ،جمعبندی و پیشنهادهای سیاستی زیر ارائه میشود .افزایش
کسری بودجه عملیاتی (افزایش کسری بودجه کل) و افزایش مازاد تراز سرمایه (کاهش کسری بودجه
کل) ،هر دو موجب مالیات تورمی و سرکوب بیشتر نرخ بهره میشوند .این افزایشها در کوتاهمدت به
طور مستقیم و در بلندمدت به طور غیرمستقیم (از طریق مالیات تورمی) موجب افزایش تقاضا
میشوند؛ که با توجه به تبعات منفیِ مالیات تورمی و سرکوب نرخ بهره برای بخشهای تولیدی ،مازاد
تقاضا و آثار تورمی به همراه خواهند داشت.
بنابراین برای کاستن از تبعات تورمیِ بودجه ،اصالح ساختار بودجه از هر دو بعد کاهش کسری
بودجه عملیاتی و کاهش مازاد تراز سرمایه ضروری است و نقش اساسی در کنترل تورم ایفا کند .این
سیاستها باید از طریق کاهش مخارج جاری (از طریق بهبود عملکرد و کارآیی نهادهای دولتی)،
افزایش درآمدهای غیرنفتی (از طریق پایهریزی نظام مالیاتی کارا و منعطف) و کاهش وابستگی بودجه
به درآمدهای نفتی دنبال شود .به عالوه ،با توجه به تأیید مکمل بودن مالیات تورمی و سرکوب مالی،
سیاستهای اصالح ساختار بودجه و آزادسازیهای مالی باید همراه با یکدیگر مورد توجه قرار گیرند.
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