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This article considers the effect of fiscal policy on inclusive development. Inclusive
development is one of the concepts that has been introduced in the development economics
literature in the last decade and especially with emphasis on the social and political aspects
of development, the distribution of development achievements among different sections
of society is in focus. Since fiscal policies are one of the main instruments of the
government to eliminate deprivation and imbalances, it is important to understand the
effectiveness of these policies in this regard. In this study, the components of fiscal policy
include the combination of expenditures and revenues and its effect on inclusive
development in the period 1981-2018 in the form of two models of structural vector autoregression has been studied. Findings show that most components of government fiscal
policy except economic expenditures do not have a significant effect on the index of
inclusive development and these economic expenditures have a negative impact on
inclusive development. The results show that the government's fiscal policies have failed
to achieve or accelerate inclusive development, and despite its legal mission, the
government has not been successful in comprehensive expanding welfare and extending
it to all social groups. Historical analysis also shows that since the beginning of the 2010s
and with the intensification of sanctions and currency fluctuations, the relationship
between fiscal policy and the index of inclusive development has been weakened. It seems
that the reform of the budgeting process and the simultaneous attention to the two
constraints of equality and sustainability in growth and development targeting for fiscal
policy on inclusive development is essential.
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مقاله پژوهشی

 --پژوهشهای اقتصادی ایران---------

سنجش اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر در ایران براساس
رهیافت SVAR


حسین رجبپور

دان شجوي دكتري تو سعه اقت صادي و برنامهریزي ،دان شگاه عالمه طباطبائی ،تهران،
ایران

علی نصیریاقدم

استادیار ،گروه برنامهریزي و توسعه اقتصادي ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

چکیده
یک دهه گذشته در ادبیات توسعه مطرح شده و به ویژه با تاکید بر جنبههای اجتماعی و سیاسی توسعه ،نحوه توزیع
مواهف توسعه بین بخشهای گوناگون جامعه را در کانون توجه قرار میدهد .از آنجا که سیاساهای مالی از ابزارهای
اصلی دولا برای محرومیازدایی و رفع عدم توازنها هستند ،درک میزان تاثیرگذاری این سیاساها در این زمینه حائز
اهمیا اسا .در پژوهش حاضر ،اجزای سیاسا مالی شامل ترکیف مخارج و ترکیف درآمدها بوده و اثر آن بر توسعه
فراگیر در دوره 1360-1397در قالف دو مدل خودرگرسیون برداری ساختاری مورد بررسی قرار گرفته اسا .یافتههای
پژوهش نشان میدهد که اک ر اجزای سیاسا مالی دولا بجز مخارج اقتصادی ،اثر معنیداری بر شاخص توسعه فراگیر

دامنه آن به همه گروههای اجتماعی ،موفق نبوده اسا .تجزیه تاریخی نیز نشان میدهد که از ابتدای دهه  1390و همراه
با تشدید تحریمها و جهش ارزی ،رابطه سیاسا مالی و شاخص توسعه فراگیر تضعیف شده اسا .به نظر میرسد اصتح
فرآیند بودجهریزی و توجه همزمان به دو قید برابری و پایداری در هدف گذاری رشد و توسعه برای تاثیرگذار ساختن

سیاساهای مالی بر توسعه فراگیر ضروری اسا.

کلیدواژهها :سیاست مالی ،توسعه فراگیر ،نابرابری ،خودرگرسیون برداری ساختاری
طبقهبندی C19 ،D63 ،O10 ،E62 :JEL

 مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری اقتصاد دانشگاه عتمه طباطبائی اسا. نویسنده مسئولHossein.rajabpour@gmail.com :

eISSN: 2476-6445 ISSN:1726-0728

نداشته و این مخارج نیز تاثیر منفی بر توسعه فراگیر دارد .نتایج همچنین حاکی از این اسا که سیاساهای مالی دولا
در دستیابی به توسعه فراگیر و یا تسریع آن ناکام بوده و با وجود رسالا قانونی ،دولا در بسط همهجانبه رفاه و گسترش

تاریخ پذیرش1399/12/04 :

مقاله حاضر اثر سیاسا مالی بر توسعه فراگیر را مورد توجه قرار داده اسا .توسعه فراگیر از جمله مفاهیمی اسا که در

تاریخ دریافت1399/05/28 :

فرشاد مومنی

استاد ،گروه برنامهریزي و توسعه اقتصادي ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
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 .1مقدمه
مفهوم توسعه از ابتدای پیدایش آن ،مفهومی تحول یابنده بوده اسا؛ بر همین اساس در حالی
که در سالهای اولیه پیدایش این مفهوم ،آن را معادل رشد اقتصادی میدانستند در دهههای
بعدی ،ابعاد دیگر رفاه كمانند آموزش ،ستما و محیطزیسا) نیز در درون مفهوم توسعه،
صورتبندی شد؛ به طوری که امروزه ،توسعه را ترییری همهجانبه در زندگی انسان و نوعی
تحول همهجانبه رفاه جوامع میدانند كمتوسلی .)1382 ،در ادامه همین تحول مفهومی ،توسعه
فراگیر ،1توسعهای اسا که از یکسو ابعاد مختلف توسعه را دربر گرفته و از سوی دیگر،
نحوه توزیع مواهف توسعه را در طول این ابعاد مورد توجه قرار داده و بر لزوم برخورداری
و بهرهمندی منصفانه همه گروهها از این مواهف تاکید دارد ك Rauniyar & Kanbur,
)2010
توسعه فراگیر همچنین پیوند عمیقی با دولا دارد .دولا هم میتواند در نقش
تسریعکننده و هم مانع توسعه ظاهر شود .از یک طرف ،دولا میتواند از طریق تعریف
قواعد و نهادهای حامی عملکرد بازارها بر رشد اقتصادی تاثیر گذاشته و با یارانههای
اجتماعی ،کاستیهای بازار را جبران کند ك )Rodrik, 2005و از طرف دیگر ،دولا تسخیر
شده توسط گروههای ذینفع میتواند از طریق ایجاد نهادهای بهرهکش 2مانع تحقق رفاه
برای همه گروهها یا در همه ابعاد آن شود ك .)Acemoğ lu & Robinson, 2016بنابراین،
میتوان گفا توسعه فراگیر ،نیازمند دولتی اسا که سیاساهای خود را در راستای نفع همه
بخش های جامعه اتخاذ کند و از این نظر بررسی کیفیا تاثیر دولا بر فرآیند توسعه اهمیا
دارد.
قانون اساسی جمهوری استمی ایران -به عنوان می اق ملی -در اصول متعدد خود ،تتش
داشته تا چتر رفاه اقتصادی -اجتماعی را روی حداک ر شهروندان گسترده کرده و فراگیر
بودن دولا را به نسبا تضمین کند .بر این اساس ،میتوان به ایجاد رفاه و رفع فقر ،آزادی
کار و تامین شرایط مساوی کار ،تامین نیازهای اساسی ،آموزش و پرورش رایگان ،مسکن
متناسف با نیاز و ...كمفاد اصل 3قانون اساسی) اشاره کرد .بنابراین ،صرفنظر از بسط ادبیات

1. Inclusive Development
2. Exclusive Institution
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توسعه فراگیر در سالهای اخیر ،تحقق آن از زاویه رسالتی که قانون اساسی برای دولا در
ایران معین کرده نیز دارای اهمیا اسا.
دولا برای دستیابی به اهداف و وظایف رفاهی خود ،سیاساها و رویههای گوناگونی
را دنبال میکند که از جمله آن ها اتخاذ سیاساهای مالی اسا .سیاسا مالی تنها ابزار دولا
برای هدایا توسعه نیسا ،اما یکی از مهمترین راههای سنجش نحوه اثرگذاری دولا بر
فرآیند توسعه ،بررسی سیاساهای مالی دولا اسا .در چارچوب بیان شده ،در مقاله حاضر،
اثر سیاسا مالی از طریق سنجش اثر تکانههای اجزای سیاسا مالی بر شاخص چند بعدی
توسعه فراگیر مورد بررسی قرار گرفته اسا.
مقاله پیش رو در شش بخش تدوین شده اسا که با تشریچ کلیات در بخش اول
كمقدمه) ،در بخش دوم به بیان مبانی نظری پرداخته میشود .بخش سوم به پژوهشهای
پیشین اختصاص دارد .در بخش چهارم ،روششناسی پژوهش ارائه میشود .بخش پنجم به
بیان یافتهها و بخش پایانی به جمعبندی ،نتیجهگیری و پیشنهادها اختصاص یافته اسا.

 .2مبانی نظری
سیاساهای دولا را در چارچوب اقتصاد کتن میتوانیم به دو بخش سیاساهای مالی
كمخارج و مالیاتها) و سیاساهای پولی كتعیین حجم پول و رویکردهای مختلف
هدفگذاری نرخ بهره و نرخ ارز) تقسیم کنیم ك.)Abbas et al., 2018
آثار سیاسا مالی بر اقتصاد از ابتدای طرح آن ،مورد بحث مکاتف گوناگون بوده اسا.
در دیدگاه کینزی 1ك ،)1936سیاسا مالی در نقش عامل ضدچرخهای میتواند موجف
جلوگیری از نوسانات اقتصادی شده و ثبات اقتصاد کتن را به همراه بیاورد .بعدتر مکتف
ساختارگرا ،دیدگاه کینز را با مسائل اقتصادهای در حال توسعه اینگونه پیوند داد که کمبود
سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه از موانع اصلی شروع رشد این کشورها بوده و
دولا میتواند و باید از طریق مخارج خود ،ایجاد زیرساخاها و پیشبرد توسعه دولا -محور،
رشد و اشترال را به همراه بیاورد ك .)Nurkse, 1953در مقابل در دیدگاه پولی و نئوکتسیک،
نقش سیاسا مالی بیشتر معطوف به کوتاهمدت بوده و در بلندمدت تاثیری بر رشد و اشترال
ندارد ك .)Freidman, 1968همچنین مخارج دولا میتواند آثار ضدتوسعهای نیز داشته باشد؛
1. Keynes, J.

رجبپور و همکاران | 13

یعنی جایگزینی سرمایهگذاری دولتی به جای سرمایهگذاری خصوصی به دلیل بهرهوری کمتر
مخارج دولتی موجف اختتل در فرآیند رشد شود و یا دولتی شدن اقتصاد با ترغیف رانا
جویی ،میتواند افزایش فساد و تضعیف فرآیندهای رشد و توسعه را به دنبال داشته باشد
ك .)Diamond, 1999معرفی نظریه رشد درونزا ،1توجه مجدد به تاثیر سیاسا مالی بر توسعه
را به دنبال داشته اسا .در این چارچوب ،افزایش مخارج توسعهای دولا كمانند خدمات
زیرساختی) و همچنین مخارج دولا بر دانش و بهبود سرمایه انسانی میتواند موجف تحریک
رشد و نقشی موثر بر توسعه داشته باشد ك.)Romer, 2001
در دو دهه اخیر ،مطالعات مربوط به تاثیرات سیاسا مالی از تمرکز بر رشد اقتصادی
فراتر رفته و بررسی اثر سیاسا مالی بر رشد فراگیر كرشد همراه با کاهش نابرابری) ك Berg

 )& Ostry, 2011و اثر سیاسا مالی بر توسعه كابعاد غیردرآمدی رفاه) نیز مورد توجه قرار
گرفته اسا .ك .)Roe & Addison, 2004در ادامه همین تحول مطالعات توسعه ،سنجش
اثر سیاسا مالی بر توسعه فراگیر هم دارای اهمیا میشود.
توسعه فراگیر با ایجاد فرصاهای درآمدی و غیردرآمدی بهبود رفاه و توزیع آن سروکار
دارد .این مفهوم مانند توسعه با شناسایی ابعاد غیردرآمدی رفاه از رشد اقتصادی فراتر رفته و
با تاکید بر نحوه توزیع مواهف توسعه در هر دو بعد درآمدی و غیردرآمدی رفاه از توسعه
تمایز یافته و فراگیری را به مساله توسعه اضافه میکند ك.)Rauniyar & Kanbur, 2010
بر این اساس ،توسعه فراگیر مفهومی چندبعدی اسا که حداقل واجد سه بعد ایجاد فرصا
های اقتصادی كمانند رشد و اشترال) ،ایجاد فرصاهای غیراقتصادی كغیردرآمدی) ،بهبود
رفاه كمانند آموزش و ستما) و دو بعد اضافی بهبود وضعیا محیط زیسا كپایداری توسعه)
و بهبود ح کمرانی كبه عنوان ابزاری برای تضمین مشارکا و شنیده شدن صدای اقلیاها و
محرومین در فرآیند توسعه) اسا .سیاسا مالی به روشهای گوناگون بر این ابعاد تاثیرگذار
شناخته شده و میتواند مولفههای آن را تحا تاثیر قرار دهد.
سازوکار تاثیرگذاری سیاسا مالی بر ابعاد گوناگون توسعه فراگیر در ترکیف اجزای آن
نهفته اسا .در بخش مخارج ،این تاثیرات را در قالف اثر بودجه جاری و عمرانی و یا امور
بودجه كاقتصادی ،اجتماعی ،عمومی و دفاعی) میتوان تجزیه کرده و مورد بررسی قرار داد.
سیاسا مالی از طریق مخارج عمرانی كپروژههای سرمایهگذاری و بهبود زیرساخاها)
1. Endogenous Growth Theory
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میتواند بر ایجاد فرصاهای اقتصادی كبعد رشد و اشترال) تاثیر بگذارد .مخارج جاری
دولا نیز بر طیفی از متریرهای توسعهای مانند حفاظا از محیطزیسا و نیز پرداخاهای
انتقالی به فقرا تاثیرگذار شناخته شده اسا ك .)Addison et al., 2018عتوه بر این ،مخارج
دولا بر ابعاد غیردرآمدی رفاه مانند آموزش و ستما نیز میتواند موثر باشد؛ به ویژه در
دو دهه اخیر ،نقش مخارج دولا در بهبود شاخصهای توسعه انسانی از جمله در زمینه
دسترسی به مراقباهای بهداشتی اولیه و آموزش ابتدایی مورد توجه قرار گرفته اسا كRoe
 .)& Addison, 2004البته این مخارج میتواند دارای اثر ازدحامی باشد؛ به عنوان م ال،
در حوزه ایجاد فرصاهای اقتصادی برخی پژوهشها نتیجه گرفتهاند که به دلیل بهرهوری
کمتر بخش دولتی بر بخش خصوصی ،تاثیر سرمایهگذاری دولتی بر رشد بلندمدت با ابهام
فراوان روبهرو اسا ك.)Krasniqi, 2013
وجه دیگر سیاسا مالی كیعنی مالیاتها) نیز توجهات گستردهای را به خود جلف کرده
اسا .به عنوان م ال ،مطالعات اخیر بانک جهانی نشان میدهد رشد همراه با نابرابری کمتر
میتواند از استمرار بیشتری در بلندمدت بهرهمند شود ك .)Berg & Ostry, 2011بنابراین،
تاثیر سیاسا مالی بر هر دو بعد ایجاد و توزیع فرصاها مورد توجه قرار گرفته اسا .از این
منظر ،ترییر رویه مالیاتستانی میتواند در بلندمدت بر رشد فراگیر كرشد همراه با کاهش
نابرابری) تاثیر م با داشته باشد ك.)Estrada & Sang-Hyop, 2014
در قالف امور بودجه ،سیاسا مالی از طریق مخارج اقتصادی بر بعد ایجاد فرصا كرشد
و اشترال) و از طریق مخارج اجتماعی بر ابعاد غیردرآمدی رفاه كمانند آموزش و ستما)
موثر اسا .البته پژوهشها گوناگون ،اثر بهبود بعد غیردرآمدی رفاه بر رشد كاز طریق بهبود
سرمایه انسانی) را هم نشان دادهاند ك .)Clement et al., 2003در همین قالف نیز مخارج
دفاعی ،میتواند در بلندمدت آثار پیچیدهای بر بهبود امنیا اجتماعی و رشد اقتصادی به
همراه داشته باشد که کمتر مورد توجه قرار گرفته اسا.
سازوکار دیگر تاثیر سیاسا مالی بر توسعه فراگیر از سما ترکیف درآمدی كمالیاتها)
اسا .درآمدهای مالیاتی را به شیوههای مختلف تقسیمبندی کردهاند که متداولترین آن
تقسیم مالیاتها به مالیات مستقیم كمالیات بر ثروت و درآمد) و مالیات غیرمستقیم كمالیات بر
مصرف) اسا .افزایش مالیاتها به ویژه مالیاتهای مستقیم میتواند موجف کاهش نابرابری
شود .البته مالیاتها می توانند اثر اختتلی بر رشد هم به همراه داشته باشند؛ زیرا افزایش
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مالیاتها میتواند انگیزه سرمایه گذاری را کاهش داده و مانع رشد شود .با این وجود در
ادبیات این حوزه ،نظر یکسانی درباره اثر مالیاتها بر رشد و نابرابری وجود ندارد كAl-

 .)Shatti, 2014از زاویه تاثیر بر رشد گاه استدالل شده اسا که اثر اختتلی مالیات بر
مصرف ،کمتر اسا؛ با این وجود اگر هدف کاهش نابرابری باشد ،بیشتر پژوهشها این نکته
را مورد تایید قرار دادهاند که مالیات مستقیم بر کاهش نابرابری موثرتر اسا ك Al-Shatti,

 .)2014همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی میتواند منابع الزم برای پرداخاهای انتقالی
بیشتر به فقرا را فراهم کرده و زمینه بهبود متریرهای اجتماعی را فراهم آورد.
عتوه بر این ،سیاساهای مالی انبساطی كافزایش مخارج) میتواند از طریق تاثیر بر
متریرهای پولی و آثار تورمی ،فقر را دامن زده و اثر آن بر توسعه فراگیر کاهش یابد .همچنین
با توجه به اینکه توسعه فراگیر بر وضعیا گروههای محروم و کمتر برخوردار تمرکز دارد،
سیاسا مالی در صورتی که مخارج دولا تمرکزگرا بوده و صرفههای آن به صورت نابرابر
میان بخشها ،اقلیاها و گروههای کمتر برخوردار توزیع شود ،میتواند به جای بهبود توزیع
توسعه فراگیر ،آن را تضعیف کند.
بنابراین ،میتوان گفا که سیاسا مالی از ابعاد گوناگون بر توسعه فراگیر تاثیرگذار
اسا ،اما با توجه به چندبعدی بودن متریرهای مورد توجه در توسعه فراگیر با نوعی پیچیدگی
در سازوکارهای تاثیر سیاسا مالی بر متریرهای توسعهای در ادبیات این حوزه روبهرو هستیم.
در واقع ،هدفگیری هر بعد میتواند تاثیرات متقابلی در سایر ابعاد داشته باشد .با این وجود،
ارزیابی اثر کلی و اثر اجزای سیاساهای مالی بر توسعه فراگیر با وجود همه ازدحامها و
تداخلهای موجود در متریرهای مختلف كکه میتواند متاثر از سیاساهای پولی نیز باشد) از
این نظر دارای اهمیا اسا که ترسیمی آسیفشناختی از میزان تاثیرگذاری سیاساهای
مالی بر توسعه فراگیر به دسا میدهد ،اینکه آیا ترییر در ترکیف منابع و مصارف دولا با
تحولی معنیدار در توسعه کشور همراه بوده اسا یا خیر.

 .3پژوهشهای پیشین
پژوهش ها در زمینه اثر سیاسا مالی بر توسعه فراگیر از گستردگی باالیی برخوردار اسا.
این گستردگی که خود ناشی از فقدان تعریف عملیاتی واحد برای تعریف فراگیری در توسعه
فراگیر اسا به سه طریق در پژوهشها بازتاب یافته اسا:
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 شیوه اول؛ تعریف فراگیری با افزودن فقرزدایی و نابرابریزدایی به ترییر رفاه كرشداقتصادی) اسا .برخی پژوهش ها اثر سیاسا مالی را بر رشدی که همراه با کاهش فقر و
نابرابری باشد مورد سنجش قرار دادهاند كر .کBirdsall, 2007; Osundina, 2014 :

 .)and Khan & Hashmi, 2015نتایج این پژوهشها نشان میدهدکه مخارج روی
ستما اثر م با بر رشد همراه با کاهش فقر و نابرابری داشته اسا .مخارج دولا در
کشورهایی مانند نیجریه بر زیرساخا حملونقل اثر منفی بر کاهش فقر داشته اسا .این
پژوهشها تنها بخشی از متریرهای مورد توجه در توسعه فراگیر را پوشش دادهاند و جنبههای
مهمی از توسعه فراگیر را بیرون از تحلیل قرار دادهاند.
 روش دوم؛ افزودن اشترالزایی به کاهش فقر و نابرابری و بهبود رشد اقتصادی بوده اسا.در این پژوهشها باتوجه به اینکه مهمترین کانال فقرزدایی و توزیع منصفانهتر مواهف توسعه،
اشترالزایی اسا ،اثر سیاسا مالی بر مجموعه متریرهای رشد ،فقر ،نابرابری و اشترال مورد
بررسی قرار گرفته اسا كر .ک .)Zulfiqar, 2018 and Sabir & Qamar, 2019 :البته
پژوهشهای این حوزه با نتایج متفاوتی همراه بوده اسا .به عنوان نمونه ،ذولفقار 1ك،)2018
سیاسا مالی پاکستان را ناتوان از تحقق رشد و توسعه فراگیر ارزیابی میکند .این پژوهشها
نیز بخشی از ابعاد توسعه فراگیر كبه ویژه ابعاد غیردرآمدی) را از تحلیل بیرون قرار دادهاند.
 روش سوم؛ دخالا دادن ابعاد غیردرآمدی در تعریف فراگیری اسا .در دسته سومپژوهشها ،اثر سیاسا مالی بر ابعاد غیردرآمدی توسعه فراگیر كمانند آموزش و ستما)
مورد توجه قرار گرفته اسا كر .کHur, 2014; Bhorat, et al., 2014; Fournier :

 .)& Johansson, 2016 and Sasana & Kusuma, 2018این پژوهشها نیز نشان
میدهند که از میان مخارج دولا ،مخارج روی آموزش و ستما تاثیر م با و معنیداری
بر رشد همراه با کاهش نابرابری داشته اسا؛ در حالی که درباره اثر یارانههای اجتماعی
توافق وجود ندارد .به عنوان م ال ،بوهرات و همکاران 2ك )2014با بررسی شاخص  5بعدی
فقر در آفریقای جنوبی نشان دادهاند که فقر زیرگروه زنان سرپرسا خانوار با وجود
سیاساهای مالی تسریع رشد و بازتوزیع ،همچنان شدید اسا.

1. Zulfiqar, K.
2. Bhorat, H., et al.
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مطالعات داخلی اثر سیاسا مالی بر رشد و توسعه فراگیر را بیشتر میتوان به پژوهش
درباره اثر سیاسا مالی بر رشد ،فقر و نابرابری و نیز اشترال تقسیم کرد .مطالعاتی که بر اثر
سیاسا مالی بر رشد اقتصادی در ایران متمرکز بودهاند كر .ک :شفیعی و همکاران 1385 ،و
ابونوری و همکاران )1389 ،بیشتر نتیجه گرفتهاند که مخارج عمرانی دارای اثر م با و
مالیاتها دارای اثر منفی بر رشد اقتصادی در ایران هستند .این پژوهشها درباره اثر مخارج
مصرفی كجاری) بر تولید ناخالص داخلی به نتایج یکسانی نرسیدهاند.
مطالعات درباره اثر سیاسا مالی بر کاهش فقر و نابرابری كر .ک :دادگر و همکاران،
1387؛ فتحتی و همکاران 1388 ،و اکبری و همکاران )1390،سیاساهای مالی انبساطی و
برخی زیرمجموعههای آن كمخارج جاری سرانه) را دارای اثر افزایشدهنده نابرابری ارزیابی
کرده اند .البته ارزیابی از اثر مخارج عمرانی بر نابرابری در این پژوهشها یکسان نبوده و
اکبری و همکاران ك )1390اثر آن را کاهنده نابرابری دانستهاند.
مطالعاتی که اشترال را در کنار متریرهای تولید و نابرابری مورد بررسی قرار دادهاند كر.
ک :فوالدی و ستایش 1393 ،و عزیزی )1387 ،نتایج یکسانی درباره اثر سیاساهای مالی
نگرفتهاند .به عنوان م ال ،فوالدی و ستایش ك ،)1393مخارج دولا را موجف بهبود تولید و
اشترال دانستهاند؛ در حالی که عزیزی ك )1387تنها مخارج جاری را بر نرخ مشارکا زنان
دارای اثر م با دانسته و مخارج عمرانی را دارای اثر منفی بر آن ارزیابی کرده اسا.
با توجه به مطالعات صورت گرفته ،مشارکا پژوهش حاضر در ادبیات موضوع در سه
زمینه صورت گرفته اسا که عبارتند از-1 :گسترده کردن دامنه متریرهای درگیر در تعریف
عملیاتی فراگیری كدر برگرفتن ابعاد درآمدی و غیردرآمدی رفاه) -2 ،ساخا دو مدل
ترکیف مخارج برای بررسی اثر سیاسا مالی و  -3بررسی اثر سیاساهای مالی در قالف
مدل .SVAR
مدل  SVARاجازه میدهد تا اثر سیاساهای مالی با احتساب وقفههای اثرگذاری و
جداسازی اثر شوکهای برونزا كمانند شوکهای نفتی برای اقتصاد ایران) محاسبه شده و
پویایی تاثیر متریرهای مدل بر یکدیگر در بررسی روابط نیز دیده شود.
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 .4روششناسی
 .1-4معرفی مدل
 SVARمدلی اسا که بیشتر برای تحلیل سیاسا اقتصادی مورد استفاده اسا .مدلهای
VARساختاری ،اولین بار برای مطالعه سیاسا پولی معرفی شد ك Sims, 1986 and

 .)Bernanke & Gertler, 1986این روش به محققان اجازه میدهد تعامتت پویای بین
متریرهای مدل را به روشی ساده و قدرتمند مورد مطالعه قرار دهند .در سالهای بعد این
روش برای تحلیل آثار پویای سیاسا مالی؛ یعنی تصمیمات مربوط به هزینه و مالیات نیز
مورد استفاده قرار گرفا ك.)Blanchard & Perotti, 2002
محبوبیا الگوی  SVARبه این دلیل اسا که برختف الگوی  VARغیرمقید که در
آنها شناسایی تکانههای ساختاری به طور ضمنی و سلیقهای صورت میگیرد ،الگوهای
 SVARبه طور صریچ حاوی یک منطق اقتصادی یا استفاده از تئوریهای اقتصادی برای
اعمال قیود و محدودیاها اسا ك .)Muscatelli et al., 2002همچنین این مدل امکان
میدهد تا اثر سیاسا مالی بر کنترل نوسانات اقتصادی با استفاده از سنجههای اختیاری 1دیده
شود ك .)Hur, 2014با این وجود ،استفاده از  SVARبرای تجزیه و تحلیل سیاساهای مالی
چالشبرانگیزتر از تحلیل سیاساهای پولی اسا؛ زیرا سیاساهای نامشخص و یا غیرقابل
شناسایی و سازوکارهای ت بیا خودکار یا شوکهای فصلی در اینجا مانع شناسایی همبستگی
یا علیا در میان اختتالت مدل میشود .با این وجود ،ابداعات در سیستمهای  VARکنونی
3

بر این مشکتت متمرکز شده و جداسازی تکانهها با توابع پاسخ به ترییر ،2تجزیه واریانس
و نوسانات تاریخی متریرها در پاسخ به تکانهها 4ك )Fratzscher & Straub, 2008مورد

توجه قرار گرفته اسا.
مدلهای  SVARمیتوانند به صورت مجموعهای از متریرها که ترییرات آنها توسط
وقفههای خود و سایر متریرها توضیچ داده میشود ،بیان شوند .رابطة اصلی الگوی  VARبه
صورت رابطه ك )1اسا.

1. Discretionary Measures
2. Impulse-Response Function
3. Varince Decomposition
4. Historical Varince Decomposition
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𝑡𝑢 𝑌𝑡 = 𝐶(𝐿)𝑌𝑡−𝑖 +

ك)1

در رابطه ك ،)1حرف ) (Lبیانگر عملگر تاخیری اسا .برای برآورد الگوی  SVARابتدا
باید الگوی  VARبرآورد شده و در صورتی که الگوی مورد نظر تایید شد ،میتوان از
الگوی  SVARاستفاده کرد .تفاوت برآورد  SVARبا مدل  VARدر این اسا که در آن
مدل برای تاثیر متریرها در دوره صفر بر یکدیگر تعدادی فرض محدودکننده اعمال میشود.
برای برآورد الگوی  ،VARالگو را میتوان به صورت رابطه ك )2نوشا.
AYt = B(L)Yt−i + εt

ك)2

در رابطه ك εt ،)2نشانگر تکانههای ساختاری اسا و فرض بر این اسا که با یکدیگر
همبستگی ندارند A .و  Bماتریسهایی با ضرایف ك )K*Kو  Bهمچنین ماتریس فرم
ساختاری هستند .حال باتوجه به دو الگویی که مطرح شد خطاهای فرم حل شده را به
اختتالت فرم ساختاری به  ut = A−1 Bεtمی توان مرتبط کرد .بر این اساس ،فرم ختصه
شده در یک مدل  SVARبه صورت رابطه ك )3اسا.
𝑡𝑈𝐵 = 𝑡𝜀𝐴

ك)3

در رابطه ك εt ،)3و  Utبه ترتیف بردارهای جمتت اختل فرم ختصه شده ك  )εtو

جمتت اختل ساختاری ك  )Utهستند که هم  εtو  Utبردارهایی با ابعاد ) (K*1و  Aو B

ماتریسهایی با ابعاد ) (K*Kهستند .در اینجا فرض این اسا که تمام متریرهای معادله درون
ماتریس  Yقرار دارند و جزء اختتل در این مدل  Uاسا.

 .2-4معرفی دادهها
در پژوهش حاضر برای سنجش اثر سیاسا مالی بر توسعه فراگیر ،ابتدا شاخص ترکیبی
توسعه فراگیر براساس متریرها و روش مورد استفاده جوشی 1كبانک توسعه آسیایی،)2011-2

1. Joshi, K.
)2. Asian Development Bank (ADB
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حکیمیان 1كبرای بانک توسعه آفریقایی )2016 -و سامنز و همکاران 2كبرای مجمع جهانی
اقتصاد 3 )2018 -محاسبه شده اسا .همچنین در بررسی اثر اجزای سیاسا مالی بر توسعه
فراگیر ،ترکیف مخارج در مدل اول به دو دسته جاری و عمرانی و در مدل دوم به چهار دسته
مخارج اقتصادی ،اجتماعی ،عمومی و دفاعی كامور بودجه) تقسیم شده اسا .درآمدها در
دو مدل به نفا و مالیات و مالیاتها نیز در مدل اول به دو دسته مالیاتهای مستقیم و
غیرمستقیم ،تقسیم شده اسا .عتوه بر این ،تولید ناخالص داخلی به عنوان متریر کنترلی به
مدل افزوده شده اسا.
متریرهای مورد استفاده در ساخا این شاخص در جدول ك )1آمده اسا.4
جدول  .1ابعاد ،مولفهها و متغیرهای شاخص توسعه فراگیر
مولفه

متغیر

رشد

درآمد سرانه داخلی (دالر ثابت  /)2010رشد درآمد سرانه (درصد ساالنه)

اشتغال

بیکاری کل  /نرخ مشارکت /نرخ حوادث کار به بیمه شدگان اصلی

زیرساخت

سرانه راه کشور /پراکندگی راه در کشور

فقر

شاخص تورم /نسبت هزینه غیرخوراکی به خوراکی (مناطق شهری) /بار تکفل

نابرابری درآمدی

ضریب جینی /نسبت دهک دهم به دهک اول /پراکندگی ظرفیت سرانه سینماها

سالمت

سرانه تخت در کشور /پراکندگی پزشک عمومی در استانها

آموزش

نرخ دانش آموز به معلم ،ابتدایی /نرخ دانش آموز به معلم ،متوسطه

امنیت اجتماعی

قتل (به ازای هر  100هزار نفر) خودکشی (به ازای هر  100هزار نفر)

حفاظت محیطزیست

انتشار  /CO2مساحت آتش سوزی مراتع و جنگلها (به کل مناطق تحت نظارت)

حکمرانی

سهم کرسی های زنان در پارلمان /شاخص آزادی خانه آزادی /وضعیت سیاسی

ماخذ :یافتههای پژوهش

1. Hakimian, H.
2. Samans R., et al.
)3. World Economic Froum (WEF
 .4برای آشنایی بیشتر با جزئیات ساخا شاخص توسعه فراگیر میتوانید به منبع زیر مراجعه کنید:
رجف پور ،مومنی و نصیری اقدم .ك .)1399اندازهگیری توسعه فراگیر در ایران ك .)1360-1395رفاه اجتماعی ،ك،20)79
.54-9
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جدول ك ،)2متریرهای مدل را نشان میدهد .دوره مورد مطالعه ك )1395-1360و آمارهای
مربوط به بودجه از دادههای بانک مرکزی و مرکز آمار استخراج شده اسا .باتوجه به اینکه
تخمین مدل به صورت خطی صورت میگیرد ،متریرهای مدل به صورت لگاریتمی
درآمدهاند.
جدول  .2متغیرهای پژوهش
نماد

متغیر

نماد

متغیر

LG_Cur

لگاریتم پرداخت های جاری

LTax_Dr

لگاریتم مالیات مستقیم

LG_Dev

لگاریتم پرداخت های عمرانی

LTax_Indr

لگاریتم مالیات غیرمستقیم

LG_Pu

لگاریتم مخارج امور عمومی

LTax

لگاریتم درآمدهای مالیاتی دولت

LG_Mlt

لگاریتم مخارج دفاعی

LOil

لگاریتم درآمد نفتی

LG_Soc

لگاریتم مخارج امور اجتماعی

LGdp

لگاریتم تولید ناخالص داخلی

لگاریتم مخارج امور اقتصادی

LId

لگاریتم شاخص توسعه فراگیر

LG_Eco
ماخذ :یافتههای پژوهش

 .3-4مانایی مدل
پیش از انجام آزمون ،نیازمند بررسی مانایی هستیم که در اینجا با استفاده از آزمون دیکی
فولر تعمیم یافته (ADF) 1انجام شده اسا.
همانطور که جدول ك )3نشان میدهد ،تمامی متریرها در سطچ دارای ریشه واحد هستند،
اما در تفاضل مرتبط اول خود همانباشته از مرتبه صفر ك )I0یا مانا محسوب میشوند.
مرحله بعدی ،تعیین طول وقفه بهینه در مدل با اسا .همانطور که جدول ك )4نشان داده
شده اسا باتوجه به اینکه معیار شوارتز 2هنگامی که تعداد مشاهدات زیر  100باشد ،نتایج
بهتری به همراه دارد ،طول وقفه بهینه برای هر دو مدل 1 ،تشخیص داده شد.

1. Augmented Dickey–Fuller
2. Schwarz Criterion
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جدول  .3وضعیت مانایی متغیرها با استفاده از آزمون ADF
متغیرها در سطح

مقدار ADF

مقادیر بحرانی (5
درصد)

مقدار آماره
( ADFتفاضل
مرتبه اول)

مقادیر بحرانی (تفاضل
مرتبه اول) ( 5درصد)

پرداختهای جاری

0/1866

0/9680

-4/6756

0/0006

پرداختهای عمرانی

-0/4268

0/8938

-7/0045

0/0000

مخارج امور عمومی

-0/7887

0/8106

-6/7925

0/0000

مخارج امور دفاعی

-0/6872

0/8371

-7/6716

0/0000

مخارج امور اقتصادی

-0/6312

0/8514

-5/8226

0/0000

مخارج امور اجتماعی

-2/0404

0/2691

-5/3833

0/0001

مالیاتهای مستقیم

-0/2625

0/9210

-5/8941

0/0000

مالیاتهای غیرمستقیم

-0/4113

0/8966

-8/0988

0/0000

مالیاتها

-0/6282

0/8521

-4/8339

0/0004

درآمد نفتی

-0/7928

0/8094

-6/9815

0/0000

تولید ناخالص داخلی

-0/9728

0/7528

-5/3425

0/0001

شاخص توسعه فراگیر

-2/5973

0/1026

-6/3148

0/0000

ماخذ :یافتههای پژوهش
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جدول  .4تعیین طول وقفه بهینه
وقفه بهینه مدل اول
Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0

28/124

NA

0/000

-0/807

-0/185

-0/592

1

191/003

-7/314

*-4/514

*-6/348

2

235/614

48/435

0/000

-7/064

-2/087

-5/346

3

306/589

48/668

0/000

*-8/319

-1/165

-5/850

* 1/71e-12 * 241/999

وقفه بهینه مدل دوم
Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0

-5/773

NA

0/000

1/244

1/955

1/490

1

171/284

*252/938

0/000

-5/216

*-1/661

-3/989

2

237/563

64/385

0/000

-5/346

1/053

-3/137

3

378/713

72/591

*2/46e-13

*-9/755

-0/512

* -6/564

ماخذ :یافتههای پژوهش

 .4-4آزمون همگرایی
با توجه به اینکه متریرهای پژوهش در سطچ نامانا هستند تنها در صورتی میتوان از آنها در
تحقیق استفاده کرد که همانباشته باشند .روش رایج به منظور آزمون درجه همانباشتگی
سریهای اقتصادی استفاده از آزمون جوهانسون 1اسا.
براساس نتایج جدول ك ،)5متریرها در هر دو مدل همانباشته بوده و با احتساب عرض از
مبدا یک یا حداک ر سه رابطه بلندمدت در سطچ  95درصد اطمینان بین متریرهای مدل اول
و با احتساب عرض از مبدا و بدون روند یک و حداک ر سه رابطه بلندمدت بین متریرهای
پژوهش برقرار اسا.

1. Johansen cointegration test
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جدول  .5آزمون همانباشتگی جوهانسون
مدل اول
آزمون ()Max-Eigen

آزمون ()trace

فرضیه صفر
r≤2

r=3

79/237

0/007 69/819

r≤2

r=3

0/072 33/877 32/494

r≤3

r=4

46/743

0/063 47/856

r≤3

r=4

0/117 27/584 24/540

r≤4

r=5

22/203

0/287 29/797

r≤4

r=5

0/450 21/132 13/027

آماره آزمون

فرضیه مقابل

مقادیر بحرانی در سطح

سطح احتمال

فرضیه صفر

r≤1

r=2

0/001 95/754 114/704

r≤1

r=2

0/151 40/078 35/467

آماره آزمون

فرضیه مقابل

مقادیر بحرانی در سطح

سطح احتمال

r≤0

r=1

0/000 125/615 168/041

r≤0

r=1

0/008 46/231 53/337

مدل دوم
آزمون ()Max-Eigen

آزمون ()trace
r≤0

r=1

0/000 159/530 204/541

r≤0

r=1

0/003 52/363 63/110

r≤1

r=2

0/004 125/615 141/432

r≤1

r=2

0/101 46/231 43/253

r≤2

r=3

98/179

0/034 95/754

r≤2

r=3

0/467 40/078 29/357

r≤3

r=4

68/822

0/060 69/819

r≤3

r=4

0/363 33/877 25/329

r≤4

r=5

43/493

0/121 47/856

r≤4

r=5

0/378 27/584 19/486

ماخذ :یافتههای پژوهش

 .5-4برآورد مدل SVAR
باتوجه به اینکه مقاله حاضر درصدد سنجش اثر تکانههای سیاسا مالی بر توسعه فراگیر اسا
در ادامه دو مدل خودرگرسیون برداری كرابطه ك ))4براساس مدل تعدیل یافته  VARكرابطه
ك ))2برآورد میشود.
ك)4

𝑡𝑢 𝑋𝑡𝑖 = 𝐶 + 𝐷(𝐿)𝑋𝑡𝑖 +
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که در آن  Xtiبه دو شکل رابطههای ك )5و ك )6محاسبه شده اسا.
ك)5
ك)6

)𝑑𝑖𝑙 𝑋𝑡1 = (𝑙𝑜𝑖𝑙. lg 𝑐𝑢𝑟 . lg 𝑑𝑒𝑣 . 𝑙𝑔𝑑𝑝. 𝑙𝑡𝑑𝑟 . 𝑙𝑡𝑖𝑛𝑑𝑟 .
)𝑑𝑖𝑙 𝑋𝑡2 = (𝑙𝑜𝑖𝑙. lg pu . lg mlt . lg eco . lg soc . 𝑙𝑔𝑑𝑝. 𝑙𝑡𝑎𝑥.

همچنان که در بخش معرفی دادهها توضیچ داده شد ،تفاوت دو مدل برآورد شده تنها
در ترکیف مخارج و درآمدهای دولا اسا.

 .6-4مساله شناسایی
در مدلهای  VARبرای شناسا کردن فرم ختصه شده كرابطه ك ،))3نیازمند داشتن تعدادی
قید هستیم .در مدلهای  ،SVARاین قیود براساس تئوریهای اقتصادی شناسایی میشود.
در مطالعه حاضر ،محدودیاهای شناسایی ،براساس رابطه ك ،)3فرمی گسترده به شکل رابطه
ك )7را برای مدل  SVARاول میتوان نوشا.
ك)7

در رابطه ك )7برای شناسا شدن مدل 4 ،دسته محدودیاها فرض شده اسا .فرض اول
مربوط به اثر شوکهای نفتی بر اقتصاد ایران اسا .سیاسا مالی در اقتصادی که نفا بخش
مهمی از درآمد دولا را تشکیل میدهد در برابر نوسانات قیما نفا ،بیشتر نقش
قیماپذیر 1داشته و تحوالت داخلی اقتصاد ایران فاقد توان تاثیرگذاری بر آن هستند؛
درحالی که به سرعا از آن متاثر میشوند .همچنین شاخص قیما نفا ،متریری اسا که
برای سیاساگذاران قابل مشاهده بوده و میتواند به سرعا كدر همان دوره) بر سطچ مخارج
در اقتصاد تاثیر بگذارد كقاسمی و مهاجری 1394 ،و توکلی قوچانی و همکاران.)1396 ،
1. Price-Taker
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فرض دوم در قالف محدودیاهای سطر دوم و سوم مربوط به رابطه اجزای مخارج
دولا و سایر متریرها مانند تولید ناخالص داخلی مطرح شده اسا .بسیاری از مطالعات،
مخارج دولا را نسبا به سایر متریرهای موجود در مدل ،برون زا در نظر میگیرند
ك ) Blanchard & Perotti, 2002؛ زیرا در صورت وارد شدن شوکی به تولید ناخالص
داخلی ،سیاساگذاران معموال با وقفه های شناسایی و تصمیم گیری برای واکنش به آن
مواجه هستند .البته همانطور که گفته شد ،این مخارج نسبا به درآمدهای نفا درونزا
محسوب میشود.
فرض سوم در قالف محدودیاهای سطرهای پنجم و ششم مطرح شده اسا .این
محدودیاها بیانگر این هستند که شوکهای مالیاتی ،فعالیاهای اقتصادی را در همان دوره
به صورت معناداری تحا تاثیر قرار نمیدهند؛ زیرا مدت زمانی طول میکشد تا خود را
تعدیل کنند .در مقابل ،ترییر فعالیاهای اقتصادی میتواند درآمدهای مالیاتی را در همان
دوره تحا تاثیر قرار دهد.
فرض چهارم درباره متعامد بودن جمتت اختل ساختاری اسا که این دسته از
محدودیاها ،مواد الزم را برای شناسایی کامل ماتریس فراهم میکند.
مدل دوم نیز فروض و محدویاهایی مشابه مدل اول دارد .فرم گسترده این مدل را
میتوان به صورت رابطه ك )8نوشا.
ك)8

 .5یافتههای پژوهش
برای برآورد مدلها از نرمافزار  Eviews10استفاده شد .نتایج برآورد هر دو مدل در ادامه
آمده اسا .در ادامه این بخش اثر تکانهها بر شاخص توسعه فراگیر براساس توابع واکنش
ضربهای ،تجزیه واریانس و تجزیه واریانس تاریخی بررسی شده اسا .معناداری تکانهها در
سطچ فاصله اطمینان  95صورت گرفته اسا.
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 .1-5تابع ضربه -واکنش

1

در قالف تحلیل توابع ضربه -واکنش ) (IRFمیتوان روابط پویای متقابل میان متریرهای
سیستم و واکنش متریرهای درونزا را هنگام روبهرو شدن با ترییر دیگر متریرها مشاهده کرد.

 .1-1-5تحلیل تابع ضربه -واکنش ) (IRFمدل اول
نتایج نمودار ك )1نشان میدهد که یک انحراف معیار ك 5درصد) شوک م با از تحوالت
تولید ناخالص داخلی در دوره اول حدود  4درصد شاخص توسعه فراگیر را افزایش داده
اسا و این اثر تنها در دوره اول معنیدار اسا .همچنین شوک درآمدهای نفتی که میتواند
متاثر از نوسانات قیما جهانی نفا باشد در دوره اول با افزایش حدود  3درصدی شاخص
توسعه فراگیر همراه اسا .البته این اثر در مجموع معنیدار نیسا.
نمودار  .1نحوه پاسخ شاخص توسعه فراگیر به تکانههای سیاست مالی (مدل اول)

ماخذ :یافتههای پژوهش

1. Impulse-Response Functions
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در مدل اول ،اثر تکانههای سیاساهای مالی چه در بخش مخارج كمخارج جاری و
عمرانی) و چه در بخش مالیاتها كمالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم) بر مدل معنیدار نیسا.
عدم معنیداری اثر میتواند به این معنی باشد که ساختار مالیاتی در خدما سیاساگذاری
مالی دولا در ایران نیسا .به تعبیر دیگر ،یافتهها نشان نمیدهد سیاسا مالی در ایران در
بازه تحا بررسی از طریق ابزارهای مالیاتی تاثیر معنیداری بر مجراهای تحا تاثیر قرار دادن
توسعه فراگیر كکاهش نابرابری های توزیعی ،کاهش نوسانات اقتصادی و مقابله با رکودها)
داشته اسا .با این وجود به دلیل ترکیبی بودن شاخص و ترکیف شدن ابعاد گوناگون در
شاخص ،نسبا به نتیجهگیری سریع از نتایج احتیاط کرد.

 .2-1-5تحلیل تابع ضربه -واکنش ) (IRFمدل دوم
همانگونه که در نمودار ك )2مشاهده میشود مخارج دولا در این مدل به چهار بخش تقسیم
شده اسا .در اینجا درحالی که اثر شوکهای مخارج عمومی ،دفاعی و اجتماعی بر توسعه
فراگیر معنیدار نیسا ،تکانه ناشی از مخارج اقتصادی دولا ،اثر معنیدار و منفی بر توسعه
فراگیر دارد .به تعبیر دیگر ،افزایش مخارج در حوزه اقتصادی که به معنی فراهم کردن
امکانات تولید ،توزیع و مصرف در جامعه از طریق ایجاد و توسعه ظرفیاهای اقتصادی اسا
و هزینه در زمینههایی مانند کشاورزی ،آب و برق ،صنایع و معادن ،بازرگانی ،نفا و گاز
و ...را دربر میگیرد ،افزایش فراگیری توسعه را به دنبال ندارد.
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نمودار  .2نحوه پاسخ شاخص توسعه فراگیر به تکانههای سیاست مالی (مدل دوم)
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 .2-5تجزیه واریانس
تجزیه واریانس پیشبینی برای نشان دادن درصد خطای پیشبینی توضیچ داده شده بهوسیله
خود متریر و نیز سایر متریرها استفاده میشود.
جدول  .6تجزیه واریانس (مدل اول)
Ɛlt_dr

Ɛlt_indr

Ɛlid

period

S/E/

Ɛloil

Ɛlgdp Ɛlg_dev Ɛlg_cur

7/05

59/69

1

0/35

9/55

0/7

0

15/03

7/96

55/4

3

0/45

5/7

1/57

0/26

11/33

14/97

10/77

6

0/55

5/25

4/24

1/52

12/49

14/51

10/12

51/87

10

0/65

5/09

5/61

2/79

13/99

13/72

9/81

48/99

ماخذ :یافتههای پژوهش

نتایج تجزیه واریانس مدل اول که در جدول ك )6آمده نشان میدهد که در نوسانات
شاخص توسعه فراگیر در ابتدا بیشترین سهم از آن خود شاخص و سپس شوکهای درآمد
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نفتی اسا ،اما در ادامه به تدریج سهم مالیات مستقیم و غیرمستقیم در ترییرات شاخص توسعه
فراگیر افزایش یافته اسا.
جدول  .7تجزیه واریانس (مدل دوم)
Ɛltax

Ɛlid

period

S/E/

Ɛlgdp Ɛlg_soc Ɛlg_eco Ɛlg_mlt Ɛlg_pu Ɛloil

33/67

1

0/35

5/99

3/76

1/92

26/65

0

24/29

3/71

3

0/48

4/69

3/95

3/88

32/61

2/15

22/29

6/86

23/57

6

0/61

3/93

3/95

7/28

34/22

2/35

18/69

8/88

20/7

10

0/73

3/83

3/89

8/98

33/09

2/26

17/88

10/14

19/93
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نتایج تجزیه واریانس مدل دوم که در جدول ك )7آمده اسا ،نشان میدهد ورود متریر
مخارج اقتصادی دولا ،می تواند ترییر زیادی نسبا به مدل اول ایجاد کرده و حدود یک
چهارم نوسانات شاخص توسعه فراگیر را توضیچ دهد .این نتیجه برخی یافتههای پژوهشهای
پیشین را چنین تکمیل میکند که اثر مخارج اقتصادی ،بیشتر کاهنده فراگیری توسعه اسا.

 .3-5تجزیه واریانس تاریخی
با توجه به اینکه نوسانات شاخص توسعه فراگیر میتواند متاثر از تحوالت تاریخی و رفتار
متفاوت دولا در دورههای مختلف باشد ،تجزیه واریانس تاریخی میتواند ابعاد مهمی از
رفتار متریرها را توضیچ دهد.
براساس اطتعات نمودارهای ك )3و ك ،)4روند ترییرات درآمدهای نفتی ،تولید ناخالص
داخلی ،مالیاتها و به ویژه مخارج اقتصادی و دفاعی دولا با نوسانات شاخص توسعه فراگیر
همخوان اسا که بیانگر تاثیر آنها بر تحوالت شاخص اسا .این درحالی اسا که
هزینههای بخش اجتماعی که بسیار می توانند به تحوالت توسعه فراگیر مربوط باشند در
مجموع نوسان گستردهای نداشته اسا.
البته روند درآمدهای نفتی از سال  1390با روند تحوالت شاخص متفاوت بوده و در
برخی سالها در حالی که شاخص با روندی منفی روبهرو بوده ،درآمدهای نفتی جهش داشته
اسا .برای توضیچ این مساله میتوان به همزمانی اثر تحریم و جهش ارزی اشاره کرد که
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در عین کاهش درآمدهای نفتی ،معادل ریالی دالرهای نفتی را افزایش داده و همگرایی
رفتار شاخص و درآمدهای نفتی را کاهش داده اسا .بنابراین ،باید احتیاط کرده و قید معادل
ریالی دالرهای نفتی را نیز لحاظ کرد.
نمودار  .3تجزیه واریانس تاریخی (مدل اول)
Historical Decomposition using Structural VAR Weights
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همچنین شاخص هزینههای عمرانی كبه قیما اسمی) در طول سالهای انتهایی دهه 1380
تا اوایل دهه  1390روندی کاهشی را طی کرده که شاید برآمده از افزایش کسری بودجه
دولا و کاهش هزینههای توسعهای آن باشد .این در حالی اسا که در پنج سال آخر ،بودجه
عمرانی جهش داشته در حالی که درآمدهای نفتی در این دوره ترییر چندانی نداشته و حتی
در سال  1397کاهش یافته اسا .با توجه به عدم وجود آمار پرداختیهای قطعی خزانه در
سالهای پس از  1384و مبنا قرار گرفتن اعداد مصوب بودجه ،این اعداد را میتوان پوشش
کسر بودجه دولا دانسا.
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نمودار  .4تجزیه واریانس تاریخی (مدل دوم)
Historical Decomposition using Structural VAR Weights
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در آخر باید گفا جابهجایی اموری م ل هزینههای رفاه اجتماعی در بخشهای مختلف
بودجه و نیز ترییر زیرطبقههای مخارج دولا كکه هرچند سال یکبار رخ میدهد) باعث
میشود تا تجزیه تاریخی گاه ترییر رفتار یکباره متریرهای سیاسا مالی را نشان دهد .بنابراین،
میتوان گفا که شوکهای مستمر نهادی كترییر زیربخشهای مخارج) در کنار تکانههای
سیاستی بر روند ترییر متریرها تاثیرگذار بوده و با لحاظ این مساله باید نسبا به تفسیر نتایج
احتیاط الزم را مورد توجه قرار داد.

 .6جمعبندی و نتیجهگیری
با توجه به اینکه سیاسا مالی از جمله ابزارهای اصلی دولا برای تحریک توسعه و افزایش
فراگیری آن محسوب میشود ،نتایج نشان میدهد سیاساهای مالی در ایران در دوره
 1360-1397بجز در بخش مخارج اقتصادی تاثیر معناداری بر شاخص توسعه فراگیر نداشته
و در این بخش نیز مخارج دولا بیشتر تاثیر منفی بر تحوالت شاخص داشتهاند.
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نتایج همچنین نشان میدهد پیوند م بتی میان بهبود شاخص توسعه فراگیر و رشد
درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی مشاهده شده و در مقابل سیاساگذاریها و
تصمیمگیریهای دولا در عمل آثار معنیداری در زمینه تحریک توسعه همراه با برابری و
فراگیری بیشتر و دربر گرفتن همه گروهها و اقلیاهای جامعه به چشم نمیخورد .در واقع
میتوان گفا سیاساهای دولا بیشتر از تحوالت برونزا كمانند ترییر درآمدهای نفتی)
پیروی کرده و مستقل از آن ،تاثیر معنیداری بر تحوالت توسعه فراگیر نداشته یا حتی آن را
کاهش میدهد .عتوه بر آن ،تجزیه واریانس تاریخی نشان میدهد این پیوند در سالهای
اخیر تضعیف شده اسا که شاید بتوان آن را نشانه افزایش بیانضباطی مالی در ایران
كغیربرنامهای شدن هزینهکرد درآمدهای نفتی) دانسا.
باید افزود که به دلیل ترکیبی بودن شاخص ،ردیابی آثار سیاساگذاری دولا بر
بخشهای گوناگون اقتصاد در این بررسی با پیچیدگیهای متعدد همراه بوده و مدل کنونی
تنها برآیند کلی اثر را نشان میدهد كاین بررسی نافی امکان معنیدار بودن تاثیر سیاساهای
مالی دولا بر زیربخشهای شاخص نیسا) .همچنین بخش مهمی از سیاساگذاریهای
دولا در قالف سیاساهای پولی دولا ظاهر میشود ،مواردی مانند رشد تورم و جهشهای
ارزی که از جمله پیامدهای رشد نقدینگی و سیاسا پولی در قریف به چهار دهه گذشته
بوده اسا كعصاری آرانی و همکاران 1388 ،و باغجری و همکاران )1393 ،از کانونهای
اصلی نابرابری محسوب شده و اثرگذاری سیاسا مالی بر توسعه فراگیر را میتواند خن ی و
یا حتی معکوس سازد .همچنین عدم توفیق سیاساهای مالی در کنترل اثر تکانههای نفتی بر
ثبات اقتصاد کتن و رفتار موافق چرخهای آن که به عدم ثبات مالی میانجامد ،روش دیگر
اثرگذاری دولا بر توسعه فراگیر از مجرای سیاسا پولی اسا كهادیان و درگاهی.)1396 ،
عدم بررسی سیاساهای پولی در مطالعه اخیر میتواند به عنوان محدودیا دیگری در
جمعبندی از نتایج به دسا آمده ،ظاهر شود.

 .1-6پیشنهادها
پیشنهاد اول مقاله حاضر ،بازنگری در روشهای تامین مالی سیاساهای مالی اسا تا زمانی
که اتخاذ سیاساهای مالی تابعی از تحوالت برونزا كشوک درآمدهای نفتی) اسا ،عمت
سیاسا مالی مشخصی در جها اهداف توسعه اتخاذ نشده اسا .همچنین کم و زیاد کردن
مالیاتها و تنوعبخشی به آن باید تابعی از اهداف سیاستی و نه فراز و فرود درآمدهای نفتی
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و تتش بر پوشش کسری منابع حاصل از آن باشد .درواقع اثر معنیدار اجزای مالیاتی سیاسا
مالی در گرو ترییر الگوی ورود منابع نفتی به بودجه و انجام مخارج برپایه اهداف سیاستی و
نه کم و زیاد شدن منابع برونزا اسا.
پیشنهاد دوم مقاله حاضر ،انجام هرچه سریعتر اصتحات ساختاری در سما مصارف
بودجه اسا .معنیدار شدن سیاساهای مالی در گرو برنامهای شدن بودجه و ترییر نگاه به
بودجه از ابزار دخل و خرج دولا به ابزار سیاساگذاری اسا .مخارج دولا هنگامی در
گرو اهداف سیاستی خواهد بود که تخصیص منابع بر پایه اهداف سیاستی صورت گیرد.
پیشنهاد آخر مقاله حاضر ،اصتح اهداف سیاساگذاری مالی و فراگیر ساختن آن اسا.
سیاساگذاری مالی دولا باید با درکی همهجانبه از تبعات توسعهای آن صورت گیرد .این
هدفگذاری باید موضوع ایجاد فرصاهای اقتصادی كرشد و اشترال) را با دو قید کنترل
نابرابریهای توزیعی و جررافیایی و نیز پایداری و استمرار فرآیندها همراه ساخته و
سیاساهای مالی را با درکی همهجانبه از تاثیرات اقتصادی ،اجتماعی و زیسا محیطی
سیاساها همراه سازد.
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