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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 :
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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.
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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

رجبپور و همکاران | 19

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

 | 26پژوهشهای اقتصادی ايران | سال  | 27شماره  | 90بهار 1401

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

LID from LG_DEV

LID from LG_CUR

LID from LOIL

.3

.3

.3

.2

.2

.2

.1

.1

.1

.0

.0

.0

-.1

-.1

-.1

-.2

-.2

-.2

-.3

-.3

-.3
1395

1390

1385
LG_DEV

1380

1375

1370

1365

1395

1390

Total stochastic

1385
LG _CUR

LID from LT _INDR

1380

1375

1370

1365

Total stochastic

LOIL

LID from LT _DR

.2

.1

.0

-.1

-.2

-.3
1395

1390

1385
LT _INDR

1380

1375

1370

1365

1395

1390

1385
LT _DR

1380

1375

Total stochastic

LID from LGDP

.3

Total stochastic

1395

1390

1385

1380

1375

1370

1365

1370

1365

.3

.3

.2

.2

.1

.1

.0

.0

-.1

-.1

-.2

-.2

-.3

-.3
1395

1390

Total stochastic

1385
LG DP

1380

1375

1370

1365

Total stochastic

LID from LID
.3

.2

.1

.0

-.1

-.2

-.3
1395

1390

1375

1385

1380

LID

Total stochastic

1370

1365
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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

LID from LOIL

LID from LG_PU

LID from LG_SOC
.3

.3

.2

.2

.1

.1

1395

1390

1385
LG_SOC

1380

.1

.0

.0

-.1

-.1

-.3
1395

1365

-.1

-.2

-.2

-.3
1375

.2

.0

-.2

1370

.3

1385

1390

LG_PU

Total stochastic

1380

1375

1370

1365

-.3
1395

1390

1385

Total stochastic

LID from LG_MLT

LID from LG_ECO

LID from LT AX

1380

LOIL

Total stochastic

1375

1370

1365

.3
.3

.3

.2
.2

.2

.1
.1

.1

.0
.0

.0

-.1
-.1

-.1

-.2
-.2

-.2

-.3
-.3
1395

1390

1385

1380

1375

1370

1365

-.3
1395

1385

1390

1380

1375

1370

1395

1390

1385

1365
LG_MLT

LTAX

LG_ECO

Total stochastic

1380

1375

1370

1365

Total stochastic

Total stochastic

LID from LID

LID from LGDP
.3

.3

.2

.2

.1

.1

.0

.0

-.1

-.1

-.2

-.2

-.3
1395

1390

1385
LID

1380

1375

Total stochastic

1370

1365

-.3
1395

1390

1385
LG DP

1380

1375

1370

1365

Total stochastic
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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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The primary purpose of this study is to explain an extended concept of human
development called human flourishing using the link between economic and
psychological approaches. Also, the paper explains why non-cognitive skills are
essential. The first approach is based on the technology of skill formation, and the
second approach is based on the theory of hierarchy of needs. The Human
Development Index (HFI) is calculated using the Human Development Index (HDI)
calculation method and adding an index under the title Crime Index (CI). Accordingly,
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list. In the first group, there is no significant gap between the two charts, HDI and
HFI, and they have a similar trend. The CI chart also shows the low level of crime and
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As we move to countries with lower quality education systems, this capacity
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چکیده
براساس دیدگاه جیمز هکمن توسعه انسانی ،توسعه اقتصادی اسا و مهارتها منبع اصلی رفاه و شکوفایی
جوامع هستند .با این وجود ،توجه صرف به پرورش مهارتهای شناختی و عدم توجه به مهارتهای غیر-
شناختی به سبف اهمیا این نوع مهارتها در کاهش رفتارهای منفی خارجی و دستاوردهای مهم زندگی،
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و چرایی اهمیا مهارتهای غیرشناختی اسا .رویکرد اول مبتنی بر تکنولوژی شکلگیری مهارت و رویکرد
دوم مبتنی بر نظریه سلسله مراتف نیازها اسا .نتایج حاصل از این مطالعه تاکیدی برتمرکز بیشتر خانواده و
سیستم آموزشی بر پرورش مهارتهای غیرشناختی اسا ،چراکه منجر به ارتقاء صتحیاها و توانمندیهای
فردی جها دستیابی به دستاوردهای مهم اجتماعی -اقتصادی و تحقق نیازهای پیچیده تر در راس هرم مازلو
میشود.

تاریخ پذیرش1400/06/16 :

روند توسعه و شکوفایی جوامع را به تاخیر میاندازد .بر این اساس ،هدف اصلی مطالعه حاضر ،تبیین مفهومی
بسط یافته از توسعه انسانی تحا عنوان شکوفایی انسانی با استفاده از پیوند دو رویکرد اقتصادی و روانشناسی

تاریخ دریافت1399/12/04 :

محسن رنانی



دانشجوي دكتري اقتصاد ،گروه اقتصاد ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران

منتظری و رنانی | 43

 .1مقدمه
براساس مطالعات معاصر ،جوامع به شرطی میتوانند به توسعه اقتصادی دسا پیدا کنند که
انسانهای توسعهیافتهای داشته باشند .در این طرز تلقی تنها راهکارهای اقتصادی ،پاسخگو
نیستند و باید بر تربیا انسانهای توسعه یافته تمرکز کرد .محور چنین تفکری بر تحقیقات
گسترده جیمز هکمن ،1اقتصاددان برنده جایزه نوبل گذاشته شده اسا .وی معتقد اسا
بسیاری از مشکتت جوامع نظیر جرم و بزهکاری ،ترک تحصیل از دبیرستان و وضعیاهای
نامساعد ستمتی به سطچ پایین مهارتها ،تواناییها و نابرابری در حال رشد در جامعه
برمیگردد .از این رو ،حل چالشهای فوق و به دنبال آن تحقق اهداف ملی همچون تقویا
طبقه متوسط ،کاهش کسری بودجه و توسعه اقتصادی را در برنامههای رشد و یادگیری
باکیفیا در اوان کودکی کودکان محروم جساوجو میکند ،چراکه سبف پرورش مهارت
های با ارزش میشود ،نیروی کار را تقویا میکند و باعث کاهش مخارج اجتماعی و بهبود
رشد اقتصادی میشود ك.)Heckman, 2013 & 2008
مهارتها ،افراد را توانمند میکنند .آنها ظرفیاهایی برای عمل هستند و این امکان را
به مردم میدهند که بتوانند زندگی خود را شکل دهند ،مهارتهای جدید ایجاد کنند و
شکوفا شوند .مهارتها به طور ذاتی متعدد هستند و انواع وظایف به مهارتهای مختلف در
سطوح و نسباهای مختلف نیاز دارند ك.)Heckman & Kautz, 2013
مهارتهای شناختی شامل تواناییهای ذهنی مورد استفاده در فعالیاهای فکری مانند
خواندن ،نوشتن و حساب ك )Green, 2011اسا .اصطتح مهارتهای غیرشناختی نیز
توسط بولز و گینتز 2ك )1976مطرح شد که شامل ویژگیهای شخصیتی ،نگرشها و انگیزهها
هستند .عتوه بر این ،اصطتح بیان شده تمایز اشتباه بین عوامل شناختی و غیرشناختی را
پررنگ میکند؛ در حالی که همانطور که بورگانس و همکاران 3ك )2008خاطر نشان کرده
اند جنبههای کمی از رفتار انسان فاقد شناخا اسا.
مهارتهای شناختی و غیرشناختی بر موفقیاهای اقتصادی و اجتماعی تاثیر گذارند و به
شدت تحا تاثیر محیطهای خانوادگی هستند و اثرات مستقیمی بر سطچ دستمزد ،سطچ

1. Heckman, J.
2. Bowles, S. & Gintis, H.
3. Borghans, L., et al.
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تحصیل ،مشارکا در جرم ،مصرف مواد مخدر و مشارکا در سایر فعالیاهای انحرافی
دارند ك.)Cunha et al., 2006 and Cunha & Heckman, 2007
مهارتهای شناختی برای موفقیا در زندگی الزم هستند ،اما برای بسیاری از جنبههای
عملکرد در زندگی اجتماعی ،کافی نیستند و بخش قابل توجهی از شواهد نشان میدهد که
مهارتهای غیرشناختی در مقایسه با مهارتهای شناختی دستاوردهای بیشتری در زندگی از
جمله پیشرفا تحصیلی ،دستاوردهای بازار کار ،ستمتی و جرم و بزهکاری را پیشبینی
میکنند ك .)Heckma et al., 2014 and Kautz & Zanoni, 2014
مهارتهای غیرشناختی با آزمونهای ضریف هوشی و موفقیا که برای سنجش
مهارتهای شناختی استفاده میشوند ،اندازهگیری نمیشوند .این آزمونها ،مهارتهای
غیرشناختی نظیر پشتکار كثبات) ،مسئولیاپذیری ،خودکنترلی ،اعتماد ،توجه ،عزت نفس و
خودکارآمدی ،ختقیا ،خودادراکی ،تابآوری در برابر سختیها ،پذیرش تجربههای
جدید ،همدلی ،فروتنی ،تحمل عقاید مختلف ،انعطافپذیری و توانایی تعامل موثر در جامعه
را که به طور کلی در بازار کار ،مدرسه و جامعه مهم هستند را در نظر نمیگیرند ك Gutman

.)& Schoon, 2013 and Kautz et al., 2014
روانشناسان بیشتر مهارتهای غیرشناختی را با استفاده از پرسشنامههای خوداظهاری
میسنجند.آنها به یک طبقهبندی خوب از مهارتهای غیرشناختی تحا عنوان مدل پنج
عاملی شخصیا 1با نام اختصاری «اوشن» 2رسیدهاند که عبارت اسا از پذیرش تجربههای
جدید ،وجدان و مسئولیاپذیری ،برونگرایی ،سازگاری و موافق بودن و نوروتیک بودن.
از میان این صفات ،وجدان و مسئولیاپذیری ،سازگاری و موافق بودن بیشتر از سایر موارد
ارتکاب جرم و بزهکاری را پیشبینی میکنند ك John et al., 1994 & Heckman et
 )al., 2014و مهارتهای اجتماعی -عاطفی كغیرشناختی) را با استفاده از رفتارهای
مخاطرهآمیز و بیپروا که در سالهای نوجوانی سنجیده شده اسا ،اندازهگیری میکنند.
براساس آنچه مطرح شد ،هدف اصلی این مقاله تبیین اهمیا مهارتهای غیرشناختی در
ارتقاء صتحیاها و شایستگیهای افراد یک جامعه و دستیابی به مفهومی بسط یافته از توسعه
انسانی تحا عنوان «شکوفایی انسانی» اسا .این مهم با پیوند دو رویکرد اقتصادی و
1. Big Five
2. Openness to experience, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness,
Neuroticism
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روانشناسی که اولی مبتنی بر تکنولوژی شکلگیری مهارت هکمن و کوربین 1ك )2016و
دومی مبتنی بر نظریه سلسله مراتف نیازهای مازلو 2ك )1943اسا ،محقق میشود .در همین
راستا با استفاده از شواهد و مطالعات مطرح شده درخصوص اهمیا مهارتهای غیرشناختی
در ممانعا از بروز رفتارهای مخاطرهآمیز ،جرم و بزهکاری به عنوان پروکسی از مهارتهای
غیرشناختی در یک جامعه نظر گرفته میشود و از شاخص شکوفایی انسانی 3نیز که برای
اولین بار توسط منتظری و همکاران 4ك )2021مطرح و محاسبه شده اسا ،استفاده میشود.
چارچوب مقاله حاضر به این ترتیف اسا که در بخش دوم به بیان ارتباط مهارتهای
غیرشناختی و جرم و جنایا میپردازد .بخشهای سوم و چهارمبه ترتیف به تبیین مفهوم
شکوفایی در دو رویکرد اقتصادی و روانشناسی اختصاص دارند .بخش پنجم پیوند دو
رویکرد را در دو بخش تئوریک و تجربی تشریچ میکند و بخش ششم به بحث و نتیجهگیری
میپردازد.

 .2مهارتهای غیرشناختی و جرم و جنایت
مهارتها متعدد هستند و مهارتهای شناختی تنها بخشی از آنچه برای موفقیا در زندگی
الزم اسا ،هستند .همانطور که در بخش قبل نیز اشاره شد مهارتهای غیرشناختی؛ یعنی
«مهارتهای نرم» مانند اعتماد به نفس ،نوع دوستی ،پشتکار ،توجه ،انگیزه ،اعتماد به نفس و
ستما فردی نیز مهم هستند ،اما این مهارتها بیشتر در تحلیلهای علمی و مباحث سیاستی
مورد بیتوجهی قرار میگیرند ك.)Heckman & Corbin, 2016
در مورد اثر مهارتهای غیرشناختی بر جرم و جنایا در اقتصاد ،ادبیات محدودی وجود
دارد ،اما در روانشناسی و جرمشناسی با برآورد همبستگی بین ضریف هوشی ،معیارهای
شخصیتی و جرم و جنایا ادبیات گستردهتری وجود دارد که همبستگی بین معیارهای
1. Heckman, J. & Corbin, C.
2. Maslow, A.
)3. Human Flourishing Index (HFI
 .4در این مطالعه شاخص شکوفایی انسانی ك )HFIبه عنوان بسطی از شاخص توسعه انسانی ك ،)HDIمبتنی بر تکنولوژی
شکلگیری مهارت ها با در نظر گرفتن چهار بعد درآمد ،ستما ،تحصیل و جرم و بزهکاری با استفاده از متدولوژی
محاسبه  HDIمحاسبه شده اسا .بدین ترتیف برای سه بعد لحاظ شده در  HDIبه ترتیف از شاخصهای بعدی درآمد،
امید به زندگی و تحصیل و برای بعد جرم و بزهکاری شاخصی تحا عنوان شاخص رفتار مخاطرهآمیز ك )CIمحاسبه و
استفاده شده اسا.

 | 46پژوهشهای اقتصادی ايران | سال  | 27شماره  | 90بهار 1401

شخصیتی نظیر خود کنترلی ،قید و بند ،احساسات منفی و جرم و بزهکاری را نشان
میدهدك.)Caspi et al., 1994 and Agnew et al., 2002; Pratt & Cullen, 2000
تحقیقات اخیر در اقتصاد ،اثر صفاتی غیر از توانایی شناختی را بر دستاوردهایی از قبیل
مشارکا در بازار کار ،نمرات آزمون ،ستمتی و مهاجرت ك ;Borghans et al., 2008
;Heckman et al., 2005; Cobb-Clark & Tan, 2011; Dohmen & Falk, 2011
 )Chiteji, 2010 and Jeager et al., 2010با اشاره به نقش این صفات در پیشبینی

فعالیاهای مجرمانه نشان دادهاند .همچنین هیل و همکاران 1ك )2011نشان میدهند که
مداختتی که بر شخصیا متمرکز هستند تا مهارتهای شناختی در کاهش بزهکاری و
صفات مربوط به بزهکاری موثر هستند.
هکمن و همکاران ك )2005و کانها و همکاران 2ك )2010نیز با استفاده از دادههای بررسی
ملی طولی جوانان 3و کودکان و بررسی ملی طولی جوانان 4شواهدی ارائه میدهند مبنی بر
اینکه اعمال جنایی بیشتر با عوامل غیرشناختی توضیچ داده میشوند تا عوامل شناختی .در
همین راستا هکمن و همکاران ك )2010نشان میدهند که برنامه پیش دبستانی پری 5با پرورش
مهارتهای غیرشناختی بر مشارکا در فعالیاهای مجرمانه در بزرگسالی بسیار اثرگذار بوده
اسا .این برنامه اثرات بلندمدتی بر نمرات ضریف هوشی نداشا ،اما برای هر دو جنسیا
اثر قابل توجهی بر رفتارهای درونی و بیرونی 6کودکان داشا.
آگان 7ك )2011در تحقیق خود با بررسی شواهدی از دادههای کودکان بررسی ملی طولی
جوانان که شامل معیارهای رفتاری خطرپذیری ،تکانشگری و موفقیا تحصیلی
كمهارتهای شناختی) در دوران کودکی و همچنین خوداظهاری رفتار مجرمانه در بزرگسالی
اسا ،نشان میدهد که مهارتهای غیرشناختی سنجیده شده توسط رفتارهای بیرونی و
درونی ،تکانشگری و ترجیچ ریسک ،اثرات مهمی بر مشارکا در جرم و جنایا دارند .به
طور کلی ،تاثیر مهارتهای غیرشناختی بر جرم و جنایا بزرگتر از تاثیر مهارتهای

1. Hill, P., et al.
2. Cunha, F., et al.
)3. National Longitudinal Survey of Youth,1979 (NLSY79
)4. Children of the National Longitudinal Survey of Youth (CNLSY
)5. Perry Preschool Programme(PPP
6. externalizing & internalizing behavior
7. Agan, A.
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شناختی بر جرم و جنایا اسا .همچنین این مطالعه موید اهمیا بیشتر مهارتهای
غیرشناختی در ارتکاب فعالیاهای مجرمانه نسبا به تاثیر آنها بر تحصیل اسا.
اما نقش مهارتهای غیرشناختی چیسا؟ تحقیقات اخیر نشان میدهد که مهارتهای
غیرشناختی بر تحصیل و دستمزدها تاثیر میگذارد ك Heckman, et al., 2005 and

 .)Pinger &Piatek, 2010در اک ر تحقیقات تجربی ،سرمایه انسانی با ضریف هوشی،
آزمونهای پیشرفا تحصیلی یا تحصیل جایگزین میشود .بنابراین ،افراد با سرمایه انسانی
باالتر ،دستمزدهای باالتری کسف میکنند و احتمال ارتکاب جرم در آنها کمتر اسا

ك .)Lochner & Moretti, 2004 Grogger, 1998 andاز این رو ،احتماال این اثر
غیرمستقیم از طریق هزینههای فرصتی ظاهر میشود .در حالی که مهارتهای غیرشناختی
میتوانند تاثیر مستقیمی بر مشارکا مجرمانه داشته باشند .به احتمال زیاد در فعالیاهای
مجرمانه برختف مشاغل قانونی رسمی برخی صفات از جمله پرخاشگری از اهمیا بیشتری
برخوردار اسا و این امر برخی افراد را به داشتن مزیا نسبی در جرم و جنایا سوق میدهد.
سایر صفات مانند تکانشگری و ترجیچ زمانی 1منجر به عمل آنی افراد بدون توجه به
متحظاتی درباره عواقف بلندمدت آن عمل و در نتیجه افزایش فعالیاهای مجرمانه میشود.
از آنجا که مطلوبیا ناشی از جرم و جنایا احتماال تحا تاثیر صفاتی مانند وجدان 2قرار
میگیرد ،احتمال اینکه افراد با وجدان بیشتر از ارتکاب جرم نارضایتی کافی داشته باشند،
بیشتر اسا به گونهای که حتی ممکن اسا آنها را از ارتکاب جرم بدون هیچ ترسی از
عواقف آن بازدارد ك.)Agan, 2011
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل  3CNLSYحاکی از آن اسا که مداختتی که
مهارتهای غیرشناختی را بهبود میبخشند ،حتی در صورت عدم تاثیر بر ضریف هوشی،
میتوانند بر جرم و جنایات اثرگذار باشند .از این رو ،با توجه به شواهدی از کانها و هکمن
ك )2007و کانها و همکاران ك )2010مبنی بر وجود دورههای حساس و حیاتی ،دورههای
حیاتی برای صفات غیرشناختی دیرتر از مهارتهای شناختی اسا ،آنها همچنان قبل از
بزرگسالی اتفاق میافتند و این مهم داللا بر این دارد که اگر قرار بر بهبود این مهارتها
باشد باید قبل از رسیدن فرد به سن بزرگسالی اتفاق بیفتد .این مهم به این معنی اسا که برای
1. Time preference
2. Conscientiousness
)3. Children of the National Longitudinal Survey of Youth (CNLSY

 | 48پژوهشهای اقتصادی ايران | سال  | 27شماره  | 90بهار 1401

اینکه مداختت دوران کودکی یک استراتژی بلندمدت موفق درکاهش جرم و جنایا باشد
باید بر تقویا مهارت های غیرشناختی کودکان متمرکز باشد .به این ترتیف این مطالعه به
دنبال نفی اثرگذاری عوامل بیرونی در کاهش جرم و جنایا نیسا ،بلکه فقط ضرورت
پرورش مهارتهای غیرشناختی در کاهش جرم و رفتارهای مخاطرهآمیز را به عنوان الزامی
برای دستیابی افراد جامعه به شکوفایی و تامین نیازهای پیچیدهتر تبیین میکند.

 .3شکوفایی در رویکرد هکمن و کوربین
بر اساس آنچه مطرح شد ،مهارتهای شناختی و غیرشناختی منابع اصلی رفاه و شکوفایی در
جامعه هستند؛ زیرا آنها فعالیا در طیف وسیعی از حوزههای زندگی را ممکن میکنند .از
این رو ،رویکرد اقتصاد توسعه انسانی میکوشد تا توضیچ دهد چگونه دستاوردهایی نظیر
ستمتی ،حقوق و دستمزد ،جرم و بزهکاری ،رای دادن و پیشرفا تحصیلی با سرمایهگذاری
و تجربه تعامل با مهارتهای متعدد حاصل میشود .این رویکرد نظریهها و مدلهایی چون
«تکنولوژی شکلگیری مهارت» که چگونگی تکامل مهارتها در طول زمان را توضیچ
میدهند ،توسعه داده اسا ك.)Cunha & Heckman, 2007; 2008
بر این اساس پروسه شکلگیری تواناییها و مهارتهای انسانی توسط یک تکنولوژی
چندمرحلهای -قبل از تولد ،بدوتولد،کودکی ،نوجوانی و بزرگسالی -اداره میشود .مراحلی
که در تولید مهارتهای خاصی مولدتر هستند «دورههای حساس» برای آن مهارتها و اگر
یک مرحله به تنهایی در تولید یک مهارت موثر باشد« ،دوره بحرانی» برای آن مهارت نامیده
میشود ك.)Cunha et al., 2006
دورههای حساس و حیاتی در بین مهارتها متفاوت هستند و سرمایهگذاریها باید این
دورهها را هدف قرار دهند ك .)Kautz et al., 2014بنابراین ،دورههای حیاتی برای
مهارتهای غیرشناختی دیرتر از مهارتهای شناختی اسا ،اما آنها همچنان قبل از
بزرگسالی اتفاق میافتند .از این رو ،سرمایهگذاری در سالهای اولیه برای شکلگیری
مهارتهای شناختی بسیار مهم اسا ،اما استراتژیهای موفق بهبود و اصتح نوجوانان باید
بر تقویا مهارتهای غیرشناختی آنها متمرکز باشند ك .)Cunha et al., 2010بنابراین،
تکنولوژی شکلگیری مهارتها به باال بودن بازده اقتصادی سرمایهگذاریهای اولیه اشاره
میکند ،چراکه سرمایهگذاریهای اولیه کارایی را افزایش و نابرابری را کاهش میدهند
كبازده نزولی سرمایهگذاری بر سرمایه انسانی در نمودار ك )1نمایش داده شده اسا).
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تکنولوژی شکلگیری مهارتها همچنین توضیچ میدهد که چرا تکامل مهارتهای
والدگری وکیفیا سرمایهگذاری برای کودکان کم سن محروم از راهبردهایی اسا که از
نظر اجتماعی منصفانه و از نظر اقتصادی کارا اسا كمنتظری و همکاران.)2021 ،
نمودار  .1بازده نزولی سرمایهگذار روی سرمایه انسانی

ماخذHeckman, 2008 :

بر اساس نمودار ك ،)2تمرکز این مقاله بر مرحله پایانی تکنولوژی شکلگیری مهارت
ك- )Heckman & Corbin, 2016دستاوردهای حاصل از انباشا مهارتها در دوره
بزرگسالی -تحا عنوان شکوفایی انسانی و شاخص محاسبه شده برای آن؛ یعنی  1HFIاسا.
همانطور که در بخشهای قبلی عنوان شد این شاخص عتوه بر در نظر گرفتن سه بعد لحاظ
شده در شاخص توسعه انسانی ) 2(HDIبعد دیگری تحا عنوان جرم و بزهکاری را نیز

)1. Human Flourishing Index (HFI
)2. Human Development Index (HDI
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شامل میشود 1.بنابراین ،مقاله حاضر با تبیین ارتباط بعد جرم با مهارتهای غیرشناختی ،آن
را به عنوان پروکسی از مهارت های غیرشناختی در یک جامعه ساختار یافته مطرح و از آن
جها پیوند دو رویکرد در راستای تبیین مفهوم شکوفایی استفاده میکند.
نمودار  .2مولفههای  HFIدر مرحله پایانی تکنولوژی شکل گیری مهارت

ماخذHeckman & Corbin, 2016 :

 .4شکوفایی در نظریه مازلو
 .1-4هرم مازلو
آبراهام مازلو ایده سلسله مراتف نیازها را در کتاب خود به نام «انگیزه و شخصیا» در سال
 1943مطرح کرد .او هدف و آرمان اصلی انسان و تربیا و تقتی او را دسا یافتن به مرتبه
واالی انسانی و همانا تحقیق خویشتن یا خودشکوفایی میداند .از پایین سلسله مراتف به باال،
.1در مطالعه کوتز و همکاران ك )2014این خروجی دارای  4مولفه اصلی اسا که در بین این مولفهها جرم و بزهکاری
ارتباط بسیار نزدیکی با مهارتهای غیرشناختی دارد و از آنجا که دستاوردهای تعامل اجتماعی و تصمیمگیری فکورانه
نیز به عنوان دستاوردهای کیفی و فاق د یک شاخص کمی مشخص و تعریف شده به احتمال زیاد همبستگی باالیی با
مهارتهای غیرشناختی دارند ،تنها به  4دستاورد اصلی در محاسبه  HFIاکتفا شده اسا ،چراکه برای دو مورد بیان شده،
فرد باید از مهارتهای غیرشناختی نظیر صبر ،گفاوگو ،تحمل نظرات مخالف ،قابلیا حل مساله ،مدیریا استرس و...
برخوردار باشد .پس چنانچه جامعهای از شاخص جرم پایینتری برخوردار باشد به سبف سطچ باالی مهارت غیرشناختی،
تعامل اجتماعی و تصمیمگیری فکورانه با احتمال بیشتری در آن جامعه اتفاق میافتد.
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نیازها شامل فیزیولوژیکی ،ایمنی ،عشق و تعلق ،عزت و تحقق بخشیدن به خود هستند که
ترتیف آنها میتواند براساس شرایط بیرونی و تفاوتهای فردی منعطف باشد .این مدل پنج
مرحلهای را میتوان به نیازهای اساسی ،روانی و خودشکوفایی تقسیم کرد .دو سطچ اول،
نیازهای اولیه ،دو سطچ دوم ،نیازهای روانی و باالترین سطچ ،نیازهای خود شکوفایی نامیده
میشوند ك.)McLeod, 2020
مازلو ك 1943و  )1954اظهار داشا که افراد برای دستیابی به نیازهای خاص انگیزه دارند
و برخی از نیازها نسبا به بقیه دارای اولویا هستند .سلسله مراتف نیازهای پنج مرحلهای
شامل موارد زیر اسا:
 -1نیازهای فیزیولوژیکی :اینها التزامات زیساشناختی برای بقای انسان هستند؛ از قبیل هوا،
غذا ،آب ،لباس ،گرما ،نیازهای جنسی و خواب.
 -2نیازهای ایمنی :محافظا از خطرات ،ایمنی ،نظم ،قانون ،ثبات و رهایی از ترس.
 -3نیازهای عشق و تعلق :بعد از تحقق نیازهای فیزیولوژیکی و ایمنی ،سطچ سوم از نیازهای
انسان ماهیتی اجتماعی داشته و شامل احساس تعلق و وابستگی اسا .این امر نیاز به انجام
رفتارهایی در راستای برقراری روابط بین فردی را برانگیخته میکند؛ نظیر دوستی ،صمیمیا،
اعتماد و پذیرش ،دریافا و ارائه عاطفه و عشق ،وابستگی و بخشی از یک گروه بودن
كخانواده ،دوستان و کار).
 -4نیازهای عزت نفس :این نیازها به دو طبقه تقسیم میشود ،عزت برای خود كکراما،
پیشرفا ،مهارت و استقتل) و میل به کسف شهرت یا احترام از جانف دیگران كم ل جایگاه
و پرستیژ).
 -5نیازهای خودشکوفایی :تحقق تواناییهای شخصی ،خود کامروایی ،جساوجوی رشد
شخصی و تجارب بزرگ و میل به تبدیل شدن به هرآنچه تواناییاش را داریم ك Maslow,

.)1987
رشد خودشکوفایی مازلو ك )Maslow, 1962به نیاز به کشف و رشد شخصیتی که در
ختل زندگی فرد به وجود میآید ،برمیگردد .از نظر مازلو ،فرد همیشه «در حال شدن» اسا
و هرگز در این مسیر در حالتی ایستا نمیماند .در خودشکوفایی ،فرد معنایی از زندگی که
برایش اهمیا دارد را مییابد .مازلو ك )1970با مطالعه زندگینامه گروهی  18نفره از افراد
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برجسته كاز جمله آبراهام لینکلن 1و آلبرت انیشتین 15 )2ویژگی یک فرد خود شکوفا را
شناسایی و برآورد کرد که تنها  2درصد از مردم به خود شکوفایی میرسند .با این حال،
خود شکوفایی خود یک درجه اسا و «هیچ انسان کاملی وجود ندارد» ك.)Maslow, 1970
مازلو همچنین به رفتارهایی اشاره میکند که میتواند به رسیدن افراد به خود شکوفایی
کمک کند .در ادامه به ویژگیهای افراد خودشکوفا و رفتارهایی که منجر به خودشکوفایی
میشوند ،پرداخته شده اسا.

 .2-4ویژگی افراد خودشکوفا
-1آنها واقعیا را بهطور کارآمدی درک کرده و توانایی تحمل شرایط بتتکلیفی را دارند.
 -2خود و دیگران را آن طور که هستند ،میپذیرند -3 .در فکر و عمل خودانگیخته و -4
مسالهمحور هستند كنه خودمحور) -5 .حس شوخطبعی غیرمعمول دارند -6 .میتوانند بهطور
عینی به زندگی بنگرند -7 .بسیار ختقند -8 .نسبا به فرهنگپذیری مقاوم هستند ،اما
غیرمتعارف نیستند -9 .نگران رفاه بشریا و  -10قادر به درک عمیق تجارب اساسی زندگی
هستند -11 .روابط بین فردی رضایابخشی را با افراد معدودی برقرار میکنند -12 .دارای
تجارب بزرگ و  -13نیازمند حریم شخصی هستند -14 .نگرشهای مردمساالرانه و -15
استانداردهای اختقی قوی دارند.

 .3-4رفتارهای منجر به خودشکوفایی
الف -تجربه زندگی همانند یک کودک با جذب و تمرکز کامل كتوجه).
ب -امتحان شیوههای جدید به جای تکیه به مسیرهای امن كختقیا و پذیرش تجربههای
جدید).
ج -گوش دادن به احساسات كندای درون) خود در ارزیابی تجارب بهجای توجه به صدای
اک ریا یا قدرت غالف یا سنا كعزت نفس).
د -اجتناب از تظاهر و صادق بودن كقابل اعتماد بودن).
ها -آمادگی برای «محبوب نبودن» در صورت عدم توافق عقاید او با اک ریا كتحمل نظرات
مخالف و خویشتنداری).
1. Lincoln, A.
2. Enstein, A.
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و -مسئولیاپذیری و سخاکوشی كوظیفهشناسی و پشتکار).
ز -تتش برای شناخا مکانیزهای دفاعی و شهاما الزم برای کنار گذاشتن آنها
كانعطافپذیری).
با بررسی «رفتارهای که منجر به شکوفایی میشود» و «ویژگیهای افراد خودشکوفا»
میشوند به وضوح میتوان به ارتباط تنگاتنگ این ویژگیها و رفتارها با مهارتهای
غیرشناختی پی برد .به بیان دیگر ،هر چه از سطوح پایین هرم مازلو به سما باال حرکا
میکنیم ،ضرورت پرورش مهارتهای غیرشناختی برای تحقق نیازهای پیچیدهتر؛ یعنی
نیازهای خود شکوفایی به حداک ر میرسد .دلیل این موضوع آن اسا که خودشکوفایی
یک تمایل فطری اسا و چون در باالترین مرحله از نیازهای انسان قرار دارد از ضرورت
کمتری برخوردار اسا و به آسانی می تواند توسط یک محیط خصمانه یا طردکننده دچار
وقفه شود كمانند بازداریهایی که یک فرهنگ یا جامعه ایجاد میکند و افراد را از اکتشاف
رفتارها و اندیشههای نو بازداری میکند) .بنابراین ،قدم گذاشتن در مسیر طتیی
خودشکوفایی نیازمند داشتن مهارتهای غیرشناختی چون جسارت و سخاکوشی اسا و
با منفعل بودن به دسا نمیآید ،چراکه افراد ممکن اسا بعد از برطرف شدن نیازهای سطچ
پایین بخواهند در همان سطچ ایمن و آسان باقی بمانند به جای اینکه خود را به طور عمد با
چالشهای جدیدی مواجه سازند.

 .5پیوند رویکرد هکمن و کوربین و نظریه مازلو
 .1-5تبیین تئوریک
در هر دو رویکرد ،مهارتهای غیرشناختی نقش مهمی در دستیابی به شکوفایی افراد دارند؛
زیرا با پرورش هرچه بیشتر این مهارت ها ،امکان دستیابی به دستاوردهای مهم اقتصادی-
اجتماعی زندگی و برآوردن نیازهای سطوح باالی هرم مازلو از جمله نیازهای خودشکوفایی،
افزایش مییابد .با این حال ،چگونه میتوان رابطه بین این دو رویکرد را تصریچ کرد؟
تحقق نیازهای اولیه و روانی در نظریه سلسله مراتف نیازهای مازلو در راستای دستیابی به
دستاوردهای درآمدی ،ستمتی و تحصیلی در رویکرد اقتصادی و به بیان دیگر ،تامین دو
بعد رفاه و رضایا در زندگی افراد اسا .از آنجا که  HDIشامل هر سه دستاورد بیان شده
اسا ،تحقق نیازهای چهار سطچ اول هرم مازلو نشاندهنده دستیابی جامعه به سطحی از
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توسعه انسانی اسا .همچنین با توجه به «ویژگیهای افراد خودشکوفا» و «رفتارهایی که منجر
به شکوفایی میشود» هر چه به سما سطوح باالی هرم مازلو حرکا میکنیم ،ضرورت
تقویا مهارتهای غیرشناختی بیشتر میشود؛ بنابراین ،در مطالعه حاضر دستاورد کاهش
جرم و بزهکاری به دلیل همبستگی باال با مهارتهای غیرشناختی و اهمیا بیشتر این نوع
مهارتها در پیشبینی دستاوردهای مهم زندگی در ردیف تحقق نیازهای خود شکوفایی
قرار میگیرد .به بیان دیگر ،سطچ پایین جرم در هر جامعه بیانگر سطچ باالی مهارتهای
غیرشناختی افراد جامعه و قابلیا دستیابی به خود شکوفایی اسا .در این سطچ فرد به واسطه
بالفعل شدن ظرفیاهای بالقوه خویش ،معنایی در زندگی مییابد که برای او مهم اسا .به
همین دلیل اسا که در رویکرد اقتصادی مطابق نمودار ك )2با افزودن دستاورد بیان شده به
سه دستاورد دیگر ،بعدی دیگر به سه بعد لحاظ شده در محاسبه  HDIاضافه میشود و
مفهومی گستردهتر از توسعه انسانی به نام شکوفایی انسانی معرفی میشود .رابطه بین دو
رویکرد را میتوان به صورت گرافیکی در نمودار ك )3نیز مشاهده کرد .در این نمودار ،تلفیق
دو رویکرد روانشناسی و اقتصادی مورد اشاره ،قابل مشاهده اسا.
نمودار  HFI .3در نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو

ماخذ :یافتههای پژوهش
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 .2-5تبیین تجربی
در این بخش براساس مطالعه منتظری و همکاران ك )2021سعی بر تبیین تجربی پیوند دو
رویکرد بیان شده با بهرهگیری از دادههای  1HDIو محاسبه ك 2)CIو  HFIبرای دو گروه
کشور شامل  30کشور منتخف در بازه زمانی  2003-2017اسا .گروه کشور اول شامل 15
کشور از کشورهایی اسا که در فهرسا  20کشور دارای بهترین سیستم آموزشی قرار دارند
و گروه کشور دوم 15 ،کشور منتخف اسا که در لیسا مورد اشاره حضور ندارند .معیار
این انتخاب مبتنی بر نقش و اهمیا سیستم آموزشی در تکنولوژی شکلگیری مهارتها به
عنوان یک عامل اثرگذار بر فرآیند شکلگیری مهارتها اسا .مقادیر  CI ،HDIو HFI

مورد بررسی مقادیر میانگین این شاخصها در طول دوره مورد بررسی هستند.3
براساس نمودار ك ) 4و مشاهده وضعیا سه شاخص بیان شده ،متحظه میشود به سبف
برتری سیستم آموزشی این کشورها و به احتمال قوی توجه بیشتر نسبا به آموزش همهجانبه
انواع مهارتها نظیر شناختی و بهخصوص غیرشناختی شکاف و اختتف قابل متحظهای بین
دو نمودار  HDIو  HFIمشاهده نمیشود و این دو نمودار از روند مشابهی برخوردارند.
نمودار  CIنیز حاکی از سطچ پایین ارتکاب جرم و رفتارهای مخاطرهآمیز و بیانگر سطچ
باالتر مهارتهای غیرشناختی و شخصیتی در این گروه کشور اسا که نتیجه ،توجه بیشتر
خانواده و سیستم آموزشی به پرورش این نوع مهارتها اسا .همچنین روند نزولی HFI
همراه با روند صعودی  CIاسا.
بدین ترتیف نروژ و مجارستان به ترتیف بیشترین و کمترین مقدار  HFIو مجارستان و
ژاپن به ترتیف بیشترین و کمترین مقدار  CIرا به خود اختصاص دادهاند .تمام کشورهای این
گروه در گروه کشورهای با  HDIبسیار باال هستند.

.1مستخرج از وبسایا بانک جهانی
)2. Crime Index (CI
 .3کشورهای هر گروه براساس بیشترین مقدار  HFIمرتف شدهاند.
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نمودار  .4روند  HDI ،HFIو  CIدر گروه کشور اول
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بر اساس نمودار ك )5و مشاهده وضعیا سه شاخص نامبرده متحظه میشود که برای
گروه کشور دوم به دلیل  CIباالتر نسبا به گروه کشور اول ،نمودار  HDIباالتر از نمودار
 HFIاسا .هر دو نمودار دارای روندی مشابه هستند ،اما از شیف نزولی بیشتری نسبا به
نمودار ك )4برخوردار هستند .نمودار  CIنیز برای این گروه کشور با شیف بیشتری نسبا به
گروه کشور اول صعودی هستند .بدین ترتیف جمهوری چک و رواندا به ترتیف بیشترین و
کمترین مقادیر  HFIو کمترین و بیشترین مقادیر  CIرا به خود اختصاص داده اند .جمهوری
استمی ایران در بین کشورهای این گروه در جایگاههای نهم  HFIو هشتم  CIقرار گرفته
اسا.
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بر اساس نمودار ك )6حتی اگر در یک نگاه کلی کشورهای مورد بررسی را به لحاظ
وضعیا سه شاخص بیان شده ،رصد کنیم در کشورهای با کیفیا باالی سیستم آموزشی به
دلیل به رسمیا شناختن تعدد مهارتها ،توجه به پرورش مهارتهای غیرشناختی بیشتر و
رفتار مخاطرهآمیز کمتر اسا .بر این اساس ،مردم این کشورها از پتانسیل بیشتری در تامین
نیازهای خود شکوفایی برخوردار هستند .در حالی که هر چه به سما کشورهای با سیستم
آموزشی ضعیفتر حرکا می کنیم این مهم از قوت کمتری بر خوردار اسا ،چراکه به
سبف کیفیا پایین سیستم آموزشی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار در شکلگیری مهارتها
و عدم توجه به پرورش طیف وسیعی از مهارتها ،مردم این کشورها از پتانسیل کمتری برای
دستیابی به سطوح باالی هرم مازلو و تامین نیازهای خود شکوفایی بر خوردار هستند .در بین
 30کشور مورد بررسی ،نروژ و رواندا به ترتیف در جایگاههای اول و  30ام  HFIو ژاپن و
رواندا به ترتیف در جایگاههای  30ام و اول  CIقرار گرفته اند .ایران نیز جایگاه 24ام در
 HFIو هشتم در  CIرا به خود اختصاص داده اسا.
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 .6جمعبندی و نتیجهگیری
در مقاله حاضر با پیوند دو رویکرد روانشناسی و اقتصادی به تبیین مفهوم شکوفایی انسانی به
عنوان مفهومی بسط یافته از توسعه انسانی پرداخته شد .رویکرد اول مبتنی بر تکنولوژی
شکلگیری مهارت و رویکرد دوم مبتنی بر سلسله مراتف نیازهای مازلو اسا .نتایج حاصل
از این مطالعه بیانگر نقش حیاتی مهارتهای غیرشناختی در دستیابی به شکوفایی انسانی اسا
و از آنجا که مطالعات متعدد روانشناسی و اقتصادی حاکی از رابطه تنگاتنگ مهارتهای
غیر شناختی و جرم و بزهکاری هستند در این مطالعه جرم و بزهکاری به عنوان پروکسی از
مهارتهای غیرشناختی و قابلیا دستیابی جامعه به سطچ خود شکوفایی در نظر گرفته
میشود.
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مطالعه حاضر ضرورت توجه بیشتر به پرورش مهارتهای غیرشناختی توسط خانواده،
سیستم آموزشی و سیاساگذاران را آشکار میکند ،چراکه با پرورش این نوع مهارتها و
ارتقای صتحیاها و شایستگیهای افراد ،امکان دستیابی به نیروی کار مولد و توانمند
افزایش مییابد.
نیروی کاری که دارای مهارتهای ارزشمندی فراتر از مهارتهای شناختی اسا ،حلقه
مفقوده در فرآیند توسعه کشورهای در حال توسعهای نظیر ایران اسا که با تکیه صرف بر
ارتقای مدارج و مدارک تحصیلی از پرورش مهارتهای باارزش در راستای توانمندسازی
کودکان و نوجوانان به عنوان نیروی کار آینده بازماندهاند .توجه به این امر در بهبود کارایی
و بهرهوری نیروی کار به عنوان مهمترین چالش کشورهای در حال توسعه کارگشا خواهد
بود .همچنین با تاکید بیشتر بر پرورش مهارتهای ارزشمند و ارتقای سرمایه انسانی ،امکان
بالفعل شدن ظرفیاهای بالقوه افراد افزایش و عتوه بر تامین بعد رفاه و رضایا از زندگی،
تامین نیازهای پیچیدهتر و خود شکوفایی نیز محقق میشود .در این سطچ شخص به معنایی
از زندگی دسا مییابد که برایش مهم اسا.
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 -1مقدمه
در گذشته اقتصاددانان بسیاری تصور میکردند که انجام آزمایش تنها در علوم طبیعی معنا
دارد و در علم اقتصاد که با انسان سروکار دارد ،آزمون نظریهها بسیار مشکل و حتی ناممکن
اسا .در دهههای اخیر ،اقتصاددانها شروع به انجام آزمایشهایی روی رفتار انسان و عوامل
اثرگذار بر آن کرده اند .در علم اقتصاد فرض شده اسا که رفتار انسان برخاسته از دانش،
اطتعات ،تجربه و انتظاراتی اسا که افراد دارند .انتظارات درباره نتایج آتی یکی از موارد
کلیدی اسا که علوم اجتماعی و اقتصادی را از علوم طبیعی متمایز میکند.
برای م ال ،بازار یک سیستم بازخورد انتظارات اسا .عوامل اقتصادی براساس اطتعات
موجود و مقادیر تحققیافته گذشته ،انتظارات خود را شکل میدهند و براساس آن تصمیمات
اقتصادی خود را اتخاذ میکنند .در این سیستم ،انتظارات افراد روی مقادیر آینده اثر
میگذارد .این مکانیسم دو طرفه منجر به پیچیدگیهایی در دنیای واقعی میشود که
مدلسازی انتظارات را بسیار سخا میکند .در مسائل اقتصادی و مالی که عامتن اقتصادی
با عدماطمینان در تصمیمگیریهای بلندمدت مواجه هستند ،نحوه شکلگیری انتظارات یکی
از هستههای اصلی در مدلهای اقتصادی اسا.
انتظارات درباره نرخ ارز یکی از متریرهای مهم تاثیرگذار بر بخش حقیقی و پولی اقتصاد
اسا .عدم در نظرگرفتن فروض صحیچ درباره شکلگیری انتظارات نرخ ارز در بحثهای
نظری و عملی از جمله سیاساگذاریها و تنظیم بودجه ،پیامدهای غیر قابل جبرانی به دنبال
دارد .با وجود این به دلیل پیچیدگی در مکانیسم انتظارات ،اختتفنظرهایی روی این مساله
وجود دارد و محققان موفق به دستیابی به یک اجماع در این زمینه نشدهاند.
پس از مطالعات موث ك 1)1961و لوکاسك ،2)1972فرضیه انتظارات عقتنی با اطتعات
کامل تبدیل به جریان اصلی در مدلسازی انتظارات شده اسا .فرضیه انتظارات عقتنی با
استفاده از قاعده بیز3پیشبینیهایی بدون خطای نظاممند رابه دستمیدهد.
برختف فروض موجود در مدل انتظارات عقتنی ،مسائل اقتصادی با اصطکاکهای
زیادی همراه هستند .در دنیای واقعی ،افراد قادر به کسف اطتعات الزم ،پردازش و درک
تمامی اطتعات نیستند .در برخی از موارد ،فاقد قدرت اراده برای رسیدن به اهداف خود
1. Muth, J. F.
2. Lucas Jr, R. E.
3. Beysian Rule
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هستند و یا برای دستیابی به اهداف خود موفق به یافتن ابزارهای بهینه نمیشوند .داشتن
انتظارات عقتنی نیازمند توانایی باالی محاسباتی اسا ،اما در دنیای واقعی ،بیشتر افراد آن
موجودات فوقالعاده حسابگری نیستندکه جریان متعارف در علم اقتصاد فرض میکند .مهم
تر از همه ،این مدلها تفاوتهای زیادی با مشاهدات تجربی و رفتار افراد در دنیای واقعی
دارند ك.)Arrow،1987
فرض وجود عقتنیا منجر به پیشرفاهای قابل متحظهای در علم اقتصاد شده اسا .با
بهکارگیری مدلهای مبتنی بر ریاضی و انتظارات عقتنی ،علم اقتصاد توانایی پیشبینی طیف
گستردهای از متریرها را به دسا آورد که منجر به بی نیازی جریان متعارف علم اقتصاد از
دستاوردهای سایر علوم انسانی از جمله علومشناختی شده اسا .با این حال شواهد نشان داده
اسا که رفتار اقتصادی منفک از محیط و تواناییهای شناختی افراد نیسا .خاستگاه رشته
هایی مانند اقتصاد رفتاری ،اقتصاد شناختی ،اقتصاد شبکههای عصبی و اقتصاد آزمایشگاهی،
ایجاد مدلهایی با فروض واقعیتر درباره رفتار انسانی و کنار گذاشتن فرض عقتنیا کامل
اسا.
انتقادات وارده به نظریه انتظارات عقتنی همراه با پیچیدگیهای تصمیمگیری در دنیای
واقعی منجر به نسل جدیدی از مدل ها تحا عنوان عقتنیا محدود 1شده اسا .در این
مدلها ،عامل اقتصادی به منظور تصمیمگیری از قواعد سرانگشتی استفاده میکند .با استفاده
از مفهوم عقتنیا محدود ،فرض عقتنیا کامل اصتح و به مسائلی از جمله تاثیر باورها،
احساسات ،نهادها و ...روی عملکرد اقتصادی توجه شده اسا.
دیدگاه عقتنیا محدود به سایمون 2ك )1957بازمیگردد که افرادی مانند کاهنمن
وتورسکی 3ك)1979آن را توسعه دادند و بعدها توسط آکرلوف و شیلر 4ك ، )2009کُتندر و
همکارانش 5ك ، )2009دیگراو و همکارانش 6ك )2009و کرمن 7ك )2010مورد حمایا قرار

1. Bounded Rationality
2. Simon
3. Kahneman, D. & Tversky, A.
4. Shiller, R. J. & Akerlof, G. A.
5. Colander, D., et al.
6. Degrauwe, D., et al.
7. Kirman, A.
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گرفا .تا امروز چندین منتقد عقتنیا از جمله هایک ،1میردال ،2سایمون ،3کوز،4تیاسن،5
کاهنمن و تیلر 6جایزه نوبل اقتصاد را کسف کردند که نشاندهنده اهمیا این موضوع اسا.
در دهههای اخیر با کمک اقتصاد آزمایشگاهی ،محققان سعی در جمعآوری اطتعات
درباره انتظارات و مدلسازی رفتار افراد دارند .در آزمایشها ،محیط اقتصادی قابلکنترل و
اطتعات و فعالیاهای عوامل اقتصادی در آن قابل شناسایی اسا .این مقاله با استفاده از
اقتصاد آزمایشگاهی بهدنبال بررسی چگونگی واکنش افراد در مقابل اطتعات جدیدی اسا
که در بازار ارز کسف میکنند .مقدار نرخ ارز در دوره جاری همان اطتعات جدیدی اسا
که افراد بر اساس آن باورهای خود از آینده را شکل میدهند .درک روشهایی که عوامل
اقتصادی انتظارات خود را شکل میدهند نه تنها موضوع جالبی برای بحثهای آکادمیک
اسا ،بلکه در طراحی سیاسا حائز اهمیا اسا .به عنوان م ال ،اگر عوامل اقتصادی
انتظارات خود را به صورت عقتنی شکل دهند ،تعادل انتظارات عقتنی بتفاصله قابل
دستیابی و سیاساگذاری بی معنا میشود .برختف آن ،اگر عوامل اقتصادی انتظارات خود
را به صورت تطبیقی تعدیل کنند برای سیاساگذاران بسیار مهم اسا که بدانند عوامل
اقتصادی با چه سرعتی تاثیر سیاساها را یاد میگیرند تا بتوانند درباره زمانبندی بهینه اجرا
تصمیمگیری کنند.
دالیل متعددی برای نوسانات شدید نرخ ارز در سالهای اخیر میتوان ارائه کرد .بخش
عمده فعالیاهای سفتهبازانه در اقتصاد ایران در بازار ارز رخ داده اسا كرودری و همکاران،
 .)1399رفتارهای هیجانی و فعالیاهای سفتهبازی ناشی از باورهای افراد درباره ترییرات
آینده نرخ ارز دالیلی اسا که بخشی از این نوسانات را میتوان با آن توضیچ داد .شناسایی
شکل انتظارات در بین افراد مختلف منجر به درک بهتر از بازار ارز و پویاییهای آن میشود
که میتواند چراغ راهی برای خطمشی و سیاساگذاریهای دولتمردان شود و به رفع برخی
تنگناهای ناشی از الگوهای رفتاری مانند رفتارهای هیجانی در بازار ارز کمک کند.

1. Hayek, F. A.
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مطالعات تجربی که به بررسی چگونگی پیشبینی افراد میپردازند اساسا یک ویژگی
مشترک را در محیط خود دارند؛ تصمیمگیران به طور معمول ارزشهای آتی یک سری
زمانی را با توجه به مقادیر تحقق یافته گذشته و برخی اطتعات پیشبینی میکنند .سری
زمانی که پیشبینی میشود قیما سهام و کاالها ،نرخ ارز ،نمودارهای فروش محصوالت،
نرخهای تورم و ...میتواند باشد .نتیجه به دسا آمده از این مطالعات نشان میدهد که هنگام
پیشبینی گامهای تصادفی ،افراد قادر هستند که به طور عقتنی رفتار کنند ،اما در سری
زمانیهای پیچیدهتر شکسا میخورند ك Beckman Downs, 1997; Hey, 1994 and

; .)Dwyer, et al., 1993 Landier, et al., 2017
با وجود مطالعات روز افزون در این زمینه در این تحقیقات به انتظارات نرخ ارز توجه
زیادی نشده اسا و تنها تعداد انگشا شماری به این موضوع پرداختهاند .در این میان میتوان
به مقاله الیتنر و اشمیا 1ك )2007اشاره کرد که در آن مشارکاکنندگان در یک محیط
آزمایشگاهی سعی در پیشبینی متریر نرخ ارز در طول دورههای متوالی را دارند .تفاوت کار
آنها با مقاله حاضر در نظر گرفتن بازخورد انتظارات در تابع قیما نرخ ارز در مقاله یاد شده
اسا .انتقاد مطرح شده به وارد کردن بازخورد انتظارات در محیط آزمایشگاهی این اسا
که تعداد محدود شرکاکنندگان منجر به شکلگیری یک بازی اقتصادی در آزمایش می
شود و ما را از بررسی شکل انتظارات به صورت دقیق دور خواهد کرد .بنابراین ،در این
مطالعه با نادیده گرفتن بازخورد انتظارات به بررسی دقیقتری از شکل باورها میپردازیم.
یکی دیگر از مطالعات انجام شده ،مطالعه الندیر و همکاران 2ك )2017اسا .در کار
آنها ،اطتعاتی که در آزمایش در اختیار افراد قرار میگیرد تنها مقادیر تحقق یافته متریر در
دورههای قبل از پیشبینی اسا .محیط آزمایشگاهی در این مقاله شبیه به الندیر و همکاران

ك )2017اسا ،اما عامل اقتصادی در آزمایش آنها سعی در پیشبینی متریر تصادفی  xtبا
فرآیند با ثبات و ساده دارد در حالی که طراحی آزمایش پیشرو روی نرخ ارز تمرکز دارد.
عتوه بر آن ،اک ر آزمایشها در این حوزه با دادههای واقعی سر وکار ندارند و دادههایی که
در اختیار افراد قرار میگیرند ،ساختگی اسا .این در حالی اسا که محیط شبیهسازی شده

1. Leitner, J. & Schmidt, R.
2. Landier, A. et al.
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در این مقاله با استناد به مقادیر واقعی نرخ ارز اسا که در سالهای اخیر دستخوش نوسانات
بسیاری شده اسا.
در مقاله حاضر به منظور بررسی دقیقتر عوامل تاثیرگذار بر نحوه شکلگیری انتظارات
در میان افراد یک جامعه ،ناهمگونی درتواناییهای شناختی افراد در جمعآوری ،درک و
پردازش اطتعات نیز مورد توجه قرار میگیرد .این توانایی را با شاخصی تحا عنوان
تواناییشناختی 1بررسی خواهیم کرد.
به تازگی در تحقیقهای صورت گرفته در مباحث مالی و اقتصادی نشان داده شده اسا
که توانایی شناختی نقش مهمی را بازی میکند و این مساله به ناهنجاریهای رفتاری و نتایج
مالی مرتبط میشود.
بنجامین و همکاران 2ك )2013از طریق شواهد آزمایشگاهی نشان دادند که توانایی
شناختی باالتر با رفتارهای ریسکگریزی کمتر و صبر بیشتری همراه اسا.
اوچلر و همکاران 3ك )2009به بررسی ارتباط سوگیریهای رفتاری با تواناییهای شناختی
میپردازند.
مطالعات بریبان و نوسیر 4ك )2015و کوییوا و روستیچینی 5ك )2015نشان میدهند
مهارتهای شناختی افراد با میزان قیماگذاری اشتباه در بازار همبستگی منفی دارد.
بوش -رزا 6ك )2015نشان دادند زمانیکه افراد دارای سطوح باالی توانایی شناختی هستند،
حباب و سقوط قیمتی مشاهده نمیشود.
حبابهای اقتصادی اغلف منجر به ورود سرمایهگذاران جدید در بازار سرمایه از جمله
بازار ارز میشوند .افزایش قیما ارز منجر به ورود افراد بسیاری با انگیزه سفتهبازی و کسف
سود بوده اسا .ورود افراد جدید در بازار ،میتواند منجر به ناهمگنی بسیاری میان
مشارکاکنندگان بازار براساس باورهایشان درباره قیماهای آینده ارز ،دانش مالی ،توانایی
شناختی و رفتار مبادالتی شود.

1. Cognitive Ability
2. Benjamin, D. J.,et al.
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به دنبال پاسخ به این سوال که آیا انتظارات در بین افراد مختلف جامعه شکل یکسانی
دارد یا تفاوتهای معنادار در بین انتظارت افراد وجود دارد از بخشهای آزمون ارزیابی
عقتنیا استانوویچ 1و آزمون هوش ریون 2به منظورگروهبندی افراد استفاده میشود .آزمون
ارزیابی عقتنیا استانوویچ ك )2016با مطالعه سوگیری و اکتشافها به ارزیابی تفکر عقتنی
میپردازد.
جها تحقق اهداف ،سازماندهی مقاله در ادامه بدین صورت اسا که در ادامه و در
بخش دوم ،مرور مختصری از مبانی نظری انتظارات ارائه شده اسا .در بخش سوم ادبیات
سوگیری و اکتشاف به طور مختصر آمده اسا .بخش سوم طراحی آزمایش را شرح میدهد.
در بخش چهارم مبانی تجربی و تجزیه تحلیل نتایج ارائه شده اسا .در نهایا بخش پنجم به
جمعبندی اختصاص دارد.

 .2مبانی نظری انتظارات
مدلسازی انتظارات در تمام مدلهایی که به مطالعه تصمیمگیری در طول چند دوره و تحا
نااطمینانی میپردازند ،ضروری اسا .نحوه مدلسازی انتظارات منجر به پیشبینیهای
متفاوت در مدلهای کتن میشود .این بخش به مرور نظریههای مرتبط با انتظارات
میپردازد .مدلهای انتظارات به دو بخش انتظارات گذشتهنگر و آیندهنگر تقسیم و مدلهای
مربوط آن به تفصیل در ادامه بیان میشود.

 .1-2مدلهای گذشتهنگر
 .1-1-2انتظارات ایستا

3

4

سادهترین مدل انتظارات ،انتظارات ایستا یا سادهلوحانه 5اسا که در آن ارزش انتظاری متریر
اقتصادی برای دوره بعد برابر با ارزش جاری متریر اسا .نحوه قیماگذاری در مدل
عنکبوتی نمونهای از به کارگیری این انتظارات در مدلسازی اسا .در مدل انتظارات ایستا
برای متریر نرخ ارز ،فرض میشود نرخهای ارز باثبات اسا و نرخهای دوره بعد بدون هیچ
1. Keith E. Stanovich
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دلیلی از نرخ جاری انحراف پیدا نمیکند .نادیده گرفتن اطتعات مربوط به ترییرات در
متریرهای سیاستی مهمترین انتقاد وارده به این مدل انتظارات اسا .با این حال ،برخی
متریرهای اقتصادی و مالی یک فرآیند گام تصادفی را دنبال میکنند که در آن بهترین پیش
بینی برای آینده همان ارزش حال اسا .برای این نوع از متریرها انتظارات ایستا همان
انتظارات عقتنی اسا.

 .2-1-2انتظارات برونیابی 1گذشتهنگر
انتظارات برونیابی توسط متذلر 2ك )1941معرفی شده اسا و در مطالعات بازارهای مالی به
طور وسیعی به کار گرفته میشود كGreenwood & Shleifer, 2014b؛ 2015

 .)Barberis,در این مدل ،انتظار میرود نرخ ارز آتی مطابق با ترییرات اخیر در نرخ ارز
حرکا کند و تحا تاثیر نتایج جاری وگذشته باشد كرابطه ك.))1
ك)1

) 𝐹𝑡 𝑠𝑡+1 = 𝑠𝑡 + 𝛼(𝑠𝑡 − 𝑠𝑡−1

طبق رابطه ك ،)1کاهش ارزش در دوره جاری ،انتظار کاهش ارزش در آینده را ایجاد
میکند .به منظور دستیابی به مدل برونیابی رابطه ك )2به صورت زیر تعدیل میشود:
ك)2

𝑡𝑠∆𝛼 = 𝑡𝑠 𝐹𝑡 𝑠𝑡+1 −

در رابطه ك ∆𝑠𝑡 = 𝑠𝑡 − 𝑠𝑡−1 ،)2ترییرات اخیر در نرخ ارز را نشان میدهد .در صورت
م با بودن 𝛼 انتظارات در جها مشابه حرکا میکند .بدین معنا که سرمایهداران ،ارزی را
میفروشند که در آینده انتظار کاهش ارزش آن را دارند و برعکس .این شکل از انتظارات

بیثباتی بسیاری به دنبال خواهد داشا .درصورت منفی بودن 𝛼 ،انتظارات در جها مخالف
حرکا نرخ ارز اسا و فعالیاهای سفتهبازی ت بیاکننده خواهد بود ك & Leitner
.)Schmidt 2007

1. Extrapolative Expectation
2. Metzler, L. A.
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 .3-1-2انتظارات تطبیقی
انتظارات تطبیقی از زمان کار کاگان 1ك )1956روی تورم و نرالو 2ك )1958روی مدلهای
تارعنکبوتی به کار رفته اسا .در مدل تطبیقی ،انتظارات براساس رخدادهای گذشته شکل
میگیرد .به عنوان م ال ،اگر تورم بیش از مقدار انتظاری باشد ،افراد انتظارات خود برای
آینده را به سما باال بازنگری میکنند .در مدل تطبیقی ،نرخ ارزآینده میانگین وزنی از نرخ
انتظاری وقفهدار و نرخ جاری اسا كرابطه ك:))3
𝑡𝑠 𝐹𝑡 𝑠𝑡+1 = 𝜆𝑠𝑡 + (1 − 𝜆)𝐹𝑡−1

ك)3

در رابطه ك 0 < 𝜆 < 1 ،)3اسا که میتوان به شکل رابطه ك )4نوشا.
) 𝑡𝑠 𝐹𝑡 𝑠𝑡+1 − 𝐹𝑡−1 𝑠𝑡 = 𝜆(𝑠𝑡 − 𝐹𝑡−1

ك)4

رابطه ك )4بیان میکند که افراد انتظارات خود را براساس خطای انتظارات𝐹𝑡−1 𝑠𝑡 − ،

𝑡𝑠 ،بازنگری میکنند .به دنبال یک شوک تصادفی ،عامل اقتصادی مرتکف خطای پیشبینی

میشود .میزان تعدیل خطا به ضریف 𝜆 بستگی دارد .عامل اقتصادی تنها بخشی از خطای
پیشبینی را در نظر گرفته و تعدیل میکند؛ به همین دلیل حتی اگر متریر با شوکهای بعدی
مواجه نشود ،افراد مرتکف خطاهای نظاممندی میشوند .ماهیا گذشتهنگر انتظارات تطبیقی
3
و خطاهای نظاممند ناشی از آن تعریف رضایابخشی را برای اقتصاددانهایی همچون موث
ارائه نداد .انتقادات وارده منجر به بیان مدل جایگزینی تحا عنوان انتظارات عقتنی شده
اسا.

 .2-2مدلهای آیندهنگر

4

 .1-2-2انتظارات عقالنی با اطالعات کامل
انتظارات عقتنی بیان میکند که فرد مرتکف خطاهای پیشبینی نظاممند نمیشود و خطاها
تصادفی اسا .موث ك )1961یک فرمول ضمنی ارائه کرده اسا که نسخه اجماع فرضیه
1. Cagan, P.
2. Nerlove, M.
3. Muth, J. F.
4. Forward-Looking Model
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انتظارات عقتنی نامیده میشود .طبق این فرضیه ،میانگین انتظارات تمام افراد در هر نقطه
زمانی صحیچ اسا؛ در حالیکه انتظارات فردی میتواند اشتباه باشد .در فرضیه انتظارات
عقتنی ،آینده به طور کامل قابل پیشبینی نیسا .با این وجود از تمامی اطتعات مرتبط در
شکلگیری انتظارات استفاده میشود و انتظارات به طور نظاممندی نااریف اسا .شرط
انتظارات عقتنی برای  kدوره بعد به صورت رابطه ك )5بیان میشود.
ك)5

𝑡𝜀 𝐸𝑡 𝑠𝑡+𝑘 = 𝐸(𝑠𝑡+𝑘 |𝐼𝑡 ) +

در رابطه ك 𝐸𝑡 𝑠𝑡+𝑘 ،)5انتظارات ذهنی عامل اقتصادی برای متریر  sدر دوره 𝑘  𝑡 +با توجه
به مجموعه اطتعات موجود 𝐼𝑡 ،در دوره  tاسا 𝜀𝑡 .نیز یک خطای پیشبینی اسا که شرط

 𝐸(𝜀𝑡 |𝐼𝑡 ) = 0را برآورده میکند .تحا تعریف موث ،اطتعات خصوصی هیچ نقشی در
فرآیند شکلگیری انتظارات بازی نمیکند و انتظارات برحسف اطتعات عمومی ،کارا اسا.
پیامد فرضیه انتظارات عقتنی این اسا که تابع چگالی ذهنی 1دقیقا مطابق با تابع چگالی
عینی 2اسا .براساس فرضیه عقتنیا ،انتظارات افراد دو ویژگی مهم زیر را دربر دارد:

3

الف -خطاهای انتظارات ،𝜀𝑡 ،براساس مجموعه اطتعات در دسترس ك  ) تصادفی اسا
كرابطه ك.))6
ك)6

) 𝜀𝑡 = 𝑠𝑡 − 𝐸(𝑠𝑡 |𝑡−1 ) 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝜀𝑡 ~(0, 𝜎 2

شرط تعامد در رابطه ك )6داللا بر این دارد که تحا فرضیه انتظارات عقتنی ،خطای
انتظارات دارای میانگینهای صفر و به طور سریالی غیرهمبسته اسا.
ب -خطای انتظارات به طور سریالی مستقل اسا كرابطه ك.))7
ك )7

𝐸(𝜀𝑡 𝜀𝑡+𝑖 ) = 0 𝑓𝑜𝑟 𝑖 ≥ 1.

از زمان ظهور فرضیه انتظارات عقتنی به عنوان یک ابزار در مدلسازی انتظارات،
بحثها و انتقاداتی به وجود آمده اسا .بر اساس این تعریف ،عامل اقتصادی انتظارات خود
1. The Subjective Density
2. The Objective Conditional Density Function
3. See Baillie McMahon
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را مطابق با تابع چگال عینی 1شکل میدهد که نیاز اسا عامل اقتصادی یک آماردان برتر
باشد ك .)Arrow, 1987بهدلیل توانایی محدود بشر در محاسبات ،این شرط غیرواقعی اسا.
نظریهپردازان انتظارت عقتنی از خود نمیپرسند که عامل اقتصادی چگونه از تابع چگالی
عینی نرخ ارز ك )fاطتع دارند .این شرط داللا بر این دارد که مشارکاکنندگان در بازار
نرخ ارز تنها درصورت وجود یک رابطه باثبات بین بنیانهای کتن و نرخهای ارز که برای
عموم شناخته شده اسا ،میتوانند انتظارات عقتنی را مطابق با حرکاهای آتی نرخ ارز
شکل دهند.

 .2-2-2اطالعات نوفهای

2

منکیو و رایس 3ك )2002مدلی برای عامل اقتصادی بیتوجه 4ارائه دادند که مجموعه

اطتعات خود را در هر دوره با احتمال )𝜆  (1 −به روز میکنند و با احتمال 𝜆 نسبا به
اطتعات جدید بیتوجه هستند .در مدل اطتعات نوفهای فرض میشود که پیشبینیکنندهها
فرآیند صحیح مفروض را مشاهده نمیکنند و تنها سیگنالهای نوفهای میبینند

ك)Woodford, M., 2003; Landier, A., 2018
𝑘𝐹𝑡 𝑠𝑡+𝑘 = (1 − 𝜆) 𝐸𝑡 𝑠𝑡+𝑘 + 𝜆𝐹𝑡−1 𝑠𝑡+

ك)8

در رابطه ك 𝐸𝑡 𝑠𝑡+𝑘 ،)8انتظارات عقتنی اسا و ] 𝜆 ∈ [𝑜, 1نیز سیگنال نوفه را نشان
میدهد .این فرمول ،لنگر 5روی پیشبینیهای قبلی را نشان میدهد.

 .3-2-2انتظارات تشخیصی

6

بوردارلو و همکاران 7ك 2018و  )2019یک مکانیسم شکلگیری باور را براساس اکتشاف
نمایندگی 8ارائه کردندکه نشاندهنده بیشواکنشی در انتظارات اسا .اکتشاف نمایندگی
1. The Objective Conditional Density Function
2. Noisy Information
3. Mankiw, N. G. & Reis, R.
4. Inattentive
5. Anchoring
6. Diagnostic Expectation
7. Bordalo, P., et al.
8. Representative Heuristic
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اولین بار توسط کاهنمن و تورسکی 1معرفی شده اسا .در انتظارات تشخیصی به نتایج آینده
که با توجه به دادههای دریافتی احتمال بیشتری دارد ،وزن بیش از حد داده میشود .تصریچ
مدل انتظارات تشخیصی به صورت رابطه ك )9اسا.
ك)9

) 𝑘𝐹𝑡 𝑠𝑡+𝑘 = 𝐸𝑡 𝑠𝑡+𝑘 + 𝜃( 𝐸𝑡 𝑠𝑡+𝑘 − 𝐸𝑡−1 𝑠𝑡+

در رابطه ك )9انتظارات ذهنی برابر با انتظارات عقتنی به اضافه ضریبی از مقدار غیرمنتظره
ای اسا که ترییر در انتظارات عقتنی دوره قبل را اندازهگیری میکند .انتظارات ذهنی نسبا
به فرآیند صحیچ تعدیل میشود و ویژگیهای یک انتظارات عقتنی را در نظر میگیرد،

2

اما نسبا به اتفاق غیر منتظره ،با ضریف  𝜃 > 0بیشواکنشی نشان میدهد.

 .4-2-2یادگیری حداقل مربعات

3

در این مدل فرض بر این اسا که فرد با تخمینهای حداقل مربعات روی مشاهدات گذشته
پیشبینی خود را شکل میدهد ك.)Marcet and Sargent 1988
ك)10

𝑛=𝑘

𝑘= 𝐸̂𝑡 𝑠𝑡+𝑘 = 𝑎𝑡,ℎ + ∑ 𝑏𝑘,ℎ,𝑡 𝑠𝑡−

𝑘𝐹𝑡 𝑠𝑡+

𝑘=0

در رابطه ك 𝐸̂𝑡 𝑠𝑡+𝑘 ،)10تخمین حداقل مربعات درون نمونه اسا .در دوره  tپیش
بینیکننده با استفاده از ارزشهای وقفهدار دوره 𝑘  𝑡 −تا 𝑡 مقدار متریر برای دوره 𝑘 𝑡 +
پیشبینی میکنند.
در این مقاله با کمک مدلهای تصریچ شده در این بخش به دنبال تشخیص سوگیریهای
فردی و بررسی چگونگی بهروزرسانی باورهای فرد نسبا به اطتعات جدید هستیم .در
بخشهای بعدی روش انجام این کار با جزییات بیشتری توضیچ داده میشود.

1. Kahneman, D. & Tversky, A.
2. Kernel of truth
3. Learning
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 .3عقالنیت وادبیات سوگیری و اکتشاف
در علومشناختی مرز به دو سیستم متفاوت برای استدالل تقسیم میشود :سیستم  1و سیستم.2
عملیات سیستم  1غیرارادی ،خودکار ،سریع و موازی اسا .در مقابل ،عملیات سیستم 2
انرژیبر ،به نسبا آهسته ،سریالی ،پیوسته و از نظر محاسباتی پرهزینه اسا که حداک ر بر دو
چیز در یک زمان تمرکز میکند .افراد صرفهگرهای شناختی هستند و از به کارگیری
غیرضروری منابع شناختی در سیستم  2اجتناب میکنند.
یکی از مهمارین کارکردهای فرآیند سیستم  2این اسا که در موقعیاهای مهم كمانند
تصمیمات مالی ،تصمیمات اشترال ،قضاوتهای قانونی و )...فرآیندهای سیستم  1را که
ویژگیهای شهودی دارد ،لرو کند ك Stanovich, 2016و امیری.)1396
عبارت سوگیری 1و اکتشاف 2اولین بار توسط کاهنمن و تورسکی ك )1970بیان شد.
سوگیری اشاره به خطاهای سیستماتیکی دارد که افراد در انتخابها و ارزیابی احتمال
مرتکف میشوند و اکتشاف اشاره به استفاده از میانبرهای ذهنی و شهود در حل مسائل دارد
که در نهایا منجر به سوگیریهای رفتاری میشود .فشارهای اجتماعی ،انگیزههای فردی،
احساسات و محدودیا در کسف و پردازش اطتعات منجر به این سوگیریها میشود .در
میان افراد ،تفاوتهای سیستماتیک در تمایل به خطاهای ارزیابی و تصمیمگیری وجود دارد
که هیچیک از این ویژگیها و تفاوتهای مهم بر اساس آزمونهای هوش ك )IQارزیابی
نمیشود.
استانوویچ و همکارانشك 3)2016سعی دارند نشان دهند چه چیزی منجر به این تفاوت
های فردی میشود .استانوویچ دلیلی را ارائه میدهد که چرا افراد با ضریف هوش باال همانند
افراد با ضریف هوش پایین بهسادگی دستخوش سوگیری در رفتار میشوند .استانوویچ
پردازشگر نوع دوم را به ذهن انعکاسی 4و ذهن الگوریتمی 5تقسیم میکند .آزمونهای
هوش ،کارایی ذهن الگوریتمی را اندازهگیری میکند؛ این در حالی اسا که بسیاری از
دالیل سوگیری در ذهن انعکاسی یافا میشود .ذهن ،انعکاس ساختارهای تفکری 6را دربر
1. Bias
2. Heuristic
3. Stanovich, K. E, et al.
4. Reflective Mind
5. Algorithmic Mind
6. Thinking Disposition
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دارد .آزمونهای مرتبط با ساختارهای تفکری شامل مواردی از جمله :تمایل به جمعآوری
اطتعات قبل از ساخا ذهنیا ،تمایل به جساوجوی نکات مختلف قبل از رسیدن به نتیجه،
تمایل به تفکر گسترده در مورد یک مساله قبل از واکنش به آن ،تمایل به تفکر درباره
پیامدهای آتی قبل از هر اقدامی ،تمایل به سنجیدن نکات م با و منفی قبل از تصمیمگیری،
2

تمایل به جساوجوی نکات ظریف 1و اجتناب از مطلقگرایی اسا.
استانوویچ و همکارانش به منظور طراحی ابزاری برای ارزیابی تفکر عقتنی از ادبیاتی
استفاده کردند که در آن مدلهای هنجاری عقتنیا ابزاری و شناختی نقض میشود .ارزیابی
نادرسا احتماالت ،آزمون ناکارایی فرضیهها ،نقض اصول موضوعه 3در نظریه مطلوبیا،
کالیبره نکردن درجات باورها به طور صحیچ ،تحا تاثیر قرارگرفتن انتخابهای افراد به
وسیله زمینههای غیرمرتبط ،4نادیده گرفتن فرضیههای جایگزین در زمان ارزیابی داده و
بسیاری دیگر از سوگیریهای پردازش اطتعات ،نمونههایی از این موارد هستند .آنها با
مطالعه سوگیری و اکتشافها آزمونی جامع را برای ارزیابی تفکر عقتنی تحا عنوان
 5 CARTطراحی کردند .این آزمون هر دو عقتنیا ابزاری و شناختی را ارزیابی میکند.
مهارتهای ارزیابی وتصمیمگیری اساس تفکر و اقدام عقتنی اسا که در آزمونهای هوش
نادیده گرفته شده اسا.

 .4طراحی آزمایش
این مقاله شامل دو آزمایش با  42شرکاکننده اسا که بدون اطتعات راجع به جزییات و
با کمک پوستر تبلیراتی به آزمایش دعوت شدهاند .اک ر افراد دانشآموختههای رشته اقتصاد
هستند و هر دو آزمایش به صورت آنتین انجام شدهاسا.
در آزمایش اول همانند بوش -رزا 6ك )2015یک شاخص ترکیبی تحا عنوان پیچیدگی
شناختی معرفی خواهد شد .این شاخص ترکیبی برگرفته از بخش  Eآزمون ریون و بخشی
از آزمون ارزیابی عقتنیا استانوویچ ك )2016اسا.
1. Seek Naunce
2. Avoid Absolutism
3. Axiom
4. Irrelevant Context
5. Comperehensive Assessment Rationality Test
6. Bosch-Rosa, C.
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افراد با توجه به امتیاز کسف شده در این دو آزمون به سه گروه تقسیم میشوند :افراد با
پیچیدگی شناختی پایین ،متوسط و باال .سواالت مربوط به آزمان ارزیابی عقتنیا استانوویچ
که در این بررسی به کار گرفته شده به شرح ذیل اسا:
 -1سکه سالمی را  6بار پرتاب میکنیم ،درباره احتمال مشاهده الگو الف :شیر ،خط ،شیر،
خط ،خط ،شیر در برابر الگوی ب :شیر ،شیر ،شیر ،خط ،خط ،خط چه فکری میکنید:
الف -الگوی الف احتمال بیشتری نسبا به الگوی ب دارد.
ب -الگوی ب احتمال بیشتری نسبا به الگوی الف دارد.
ج -آنها احتمال یکسانی دارند.
پاسخ صحیچ گزینه ج اسا .در سوال مربوط به پرتاب سکه به بررسی سوگیری سفسطه
قمارباز پرداخا میشود .سفسطه قمارباز به معنای تمایل افراد به برقراری ارتباط بین اتفاقات
در گذشته واتفاقات در آینده اسا در حالی که این اتفاقات مستقل هستند .بیشتر بازیهای
شانس این ویژگی را دارند.
استداللهای آماری و احتماالت یکی از حوزههای مورد بررسی در ادبیات سوگیریها
و اکتشافها اسا .ارزیابی احتمال برای دستیابی به عقتنیا ابزاری مهم اسا .به منظور
کالیبره کردن باورهای احتماالتی 1به صورت عقتنی اصولی را باید دنبال کرد که به آن
قواعد محاسباتی احتمال 2گفته میشود .قاعده بیز مهمترین قاعده احتمال اسا که برای
ارزیابی این استدالل ها استفاده میشود.
 -2فرض کنید ویروس خاصی در جامعه وجود دارد که از هر  1000نفر یک فرد به آن
مبتت میشود .آزمایشی به منظور تشخیص بیماری وجود دارد که در صورت ابتتی فرد
همواره بهدرستی نشان میدهد .با این حال آزمایش ،نرخ خطای  5درصد دارد؛ بدین معنا
که تسا به اشتباه در  5درصد از مواردی که فرد مبتت نیسا ،نتیجه م با را نشان میدهد.
فرض شود این آزمایش به طور تصادفی روی فردی انجام شود و نتیجه آن م با باشد .با

1. Probabilistic Beliefs
2. Probability Calculus
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فرض اینکه هیچ اطتعی راجع به ویژگی فرد و تاریخچه پزشکی او در دسترس نیسا،
احتمال اینکه فرد واقعا به این ویروس مبتت باشد چقدر اسا؟
معمول ترین جواب  95درصد اسا .درحالیکه جواب صحیچ تقریبا  2درصد اسا .این
سوال نشان میدهد که افراد گرایش به وزندهی بیش از حد به اطتعات موردی و وزندهی
کمتر از حد به اطتعات نرخ پایه 1دارند .در سوال بیان شده اسا که از هر  1000نفر تنها
جواب آزمایش یک فرد م با اسا .اگر  999نفر دیگر که مبتت به این ویروس نیستند ،مورد
آزمایش قرار بگیرند به دلیل  5درصد نرخ م با غلط ،آزمایش نشان میدهد که تقریبا 50
نفر ویروس را دارند كضرب  0/05در  .)999بنابراین از هر  51نفری که جواب آزمایش
آنها م با اسا ،تنها یک نفر كحدود  2درصد) مبتت به این بیماری هستند .به طور ختصه،
نرخ پایه به قدری پایین اسا که اک ر افراد که جواب آزمایش آنها م با اسا این ویروس
را ندارند.
 -3لیندا خانمی  31ساله ،مجرد و خوش برخورد اسا .در رشته فلسفه تحصیل کرده و
در دوران دانشجویی برای رفع تبعیض و ایجاد عدالا اجتماعی فعالیاهای زیادی داشته
و در تظاهرات ضد انرژی هستهای شرکا کرده اسا .موقعیاهای زیر را به وسیله
احتمال آنها رتبهبندی کنید:
 -1لیندا یک معلم در مدرسه ابتدایی اسا.
 -2لیندا در یک کتابفروشی کار میکند و در کتسهای یوگا شرکا میکند.
 -3لیندا در جنبشهای حقوق زنان فعال اسا.
 -4لیندا کارمند اجتماعی روان پزشکی اسا.
 -5لیندا کارمند بانک اسا.
 -6لیندا فروشنده بیمه اسا.
 -7لیندا کارمند بانک وفعال حقوق زنان اسا.

1. The Base Rate Information
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مساله لیندا ،مساله مشهور دیگری اسا که در ادبیات روانشناسی شناختی اولین بار توسط
تورسکی و کاهنمن 1ك )1983بررسی شده اسا .بیش از  90درصد از افراد در این مساله
مرتکف خطا همبستگی 2میشوند و  7را محتملتر از  5یا  3میدانند .گزینه  7عطف منطقی
برای گزینههای  3و  5اسا و احتمال  7نمیتواند بزرگتر از  3یا  5شود .افراد به دلیل تمایل
به جایگزینی ویژگی 3به این سوال ،پاسخ نادرسا میدهند .جایگزینی ویژگی زمانی رخ می
دهد که فرد نیاز به ارزیابی ویژگی  Aدارد ،اما به این نتیجه میرسد که ارزیابی ویژگی B
كکه با  Aمرتبط اسا) به طور شناختی آسانتر اسا و از  Bاستفاده میکند .افراد بهجای
تفکر دقیق و مشاهده مساله لیندا به عنوان مساله احتمال با بهکارگیری ارزیابی شباهاسازی

4

به این سوال پاسخ میدهند.
 -4دو بیمارستان در شهری خدمات ارائه میدهند .در بیمارستان بزرگتر حدود 45
کودک در روز و در بیمارستان کوچکتر تقریبا  15کودک در روز متولد میشوند.
همانطور که میدانید تقریبا 50درصد از کودکان پسر هستند؛ با این حال ،درصد دقیق
پسران متولد شده از روزی به روز دیگر متفاوت و ممکن اسا باالتر یا پایینتر از 50
درصد شود .برای یک دوره یکساله ،هر دو بیمارستان روزهایی را که بیش از  60درصد
از نوزادهای متولد شده پسر بودند ،ثبا کردند .شما فکر میکنید کدام بیمارستان این
روزها را بیشتر ثبا کرده اسا؟
الف -بیمارستان بزرگتر
ب -بیمارستان کوچکتر
ج -تقریبا یکسان
در این مساله پاسخ اک ر افراد گزینه  3اسا .جواب صحیچ بیمارستان کوچک اسا.
پاسخ اشتباه به این سوال به دلیل عدم توانایی فرد در شناسایی اهمیا اندازه نمونه در مساله
اسا .در صورت یکسان بودن تمام شرایط دیگر ،اندازه نمونه بزرگتر همواره تخمینهای
دقیقتری از جامعه ارائه میکند .بنابراین ،انتظار میرود که نسبا تولدهای بیمارستان
1. Tversky, A. & Kahneman, D.
2. Conjuction Error
3. Attribute Substitution
4. A Similarity Assessment
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بزرگتر نزدیک به  50درصد شود .در مقابل ،نمونه کوچکتر با احتمال بیشتری از جامعه
انحراف دارد .مانند دورههای آمار در دانشگاه میتوان از فرد سوال کرد که حجم نمونههای
بزرگتر بهتر اسا یا کوچکتر .پاسخ به این مساله بسیار سادهتر از سوالهای اکتشاف و
سوگیری متداول اسا .در اینگونه سوالها مساله تشخیص 1وجود ندارد و پاسخدهنده نباید
اهمیا اندازه نمونه را تشخیص دهد.
در ادامه سواالتی آمده اسا که براساس معیار بازتاب شناختی فردریک ك )2005اسا.
این آزمون به منظور اندازهگیری تمایل فرد به لرو پاسخ غالف نادرسا و بهکارگیری تامل
بیشتر اسا که منجر به پاسخ درسا میشود.
فردریک 2ك )2005شواهدی آزمایشگاهی را ارائه داد که توانایی شناختی ،ترجیحات
زمانی و ریسک را به یکدیگر ارتباط می دهد.
توپتک و همکاران 3ك )2014معیار هفا سوالی بازتاب شناختی را ارائه داده اسا که
در آن سه سوال آزمون بازتاب شناختی فردریک حضور دارد و آن را خرده آزمون بازتاب
در برابر شهود 4نامیده اسا:
 -1قیما یک چوب بیسبال و یک توپ بیسبال روی هم  1/1دالر اسا .قیما چوب
بیسبال 1 ،دالر بیشتر از قیما توپ اسا .قیما توپ چقدر اسا؟
كجواب صحیچ  5سنا و پاسخ شهودی  10سنا اسا).
 -2اگر برای ساخا  5شیء توسط  5ماشین 5 ،دقیقه زمان نیاز باشد برای ساخا 100
عدد از همان شیء توسط  100ماشین به چه زمانی نیاز اسا؟
كجواب صحیچ  5دقیقه و پاسخ شهودی  100دقیقه اسا).
 -3بخشی از سطچ یک دریاچه را برگهای نیلوفر آبی پوشانده اسا .هر روز اندازه این
مساحا پوشش داده شده دو برابر میشود .اگر برای آنکه این مجموعه برگها کل سطچ
دریاچه را بپوشانند  48روز نیاز باشد ،چه زمانی الزم اسا تا این برگها ،تنها نیمی از
سطچ دریاچه را بپوشانند؟
كجواب صحیچ  47روز و پاسخ شهودی  24روز اسا).
1. Recognition
2. Frederick, S.
3. Toplak, M. E., et al.
4. Reflection versus Intuition Subtest
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 -4اگر علی بتواند یک بشکه آب را در  6روز و مریم یک بشکه آب را در  12روز
بنوشد ،چه مدت زمان طول می کشد که آنها یک بشکه آب را با یکدیگر بنوشند؟
كپاسخ صحیچ  4روز و پاسخ شهودی  9روز اسا).
 -5اگر نمره علی  15امین نمره باال و  15امین نمره پایین کتس باشد ،چند نفر در کتس
حضور دارند؟
ك پاسخ صحیچ  29دانشآموز و پاسخ شهودی  30دانشآموز اسا).
 -6فردی یک ماشین را با قیما  60میلیون تومان میخرد ،آن را  70میلیون تومان می
فروشد ،مجدد آن را به قیما  80میلیون تومان میخرد و در نهایا با قیما  90میلیون
تومان می فروشد .او چه میزان کسف درآمد کرده اسا؟
كپاسخ صحیچ  20و پاسخ شهودی  10اسا).
 -7فردی یک روز قبل از سال  80 ،1396میلیون تومان را در بازار سهام سرمایهگذاری
میکند 6 .ماه بعد از سرمایهگذاری در تاریخ  27شهریور ،سهام خریداری شده  50درصد
پایین میآید .خوشبختانه ،از  27شهریور تا  27آبان ،سهامی را که خریداری کرده بود 75
درصد باال میرود .وی در این موقعیا:

الف -در بازار سهام شکسا خورده اسا.
ب -نسبا به موقعیا اولیه خود در نقطه بهتری قرار دارد.
ج -پول از دسا داده اسا.
كپاسخ صحیچ ج و پاسخ شهودی گزینه ب اسا)
در آخر در سوالی به بررسی توانایی محاسباتی و آماری در بین فرد پرداخته شده اسا:
فرض کنید احتمال ابتتی فردی که در برابر بیماری آنفوالنزا واکسینه نشده اسا 10
درصد اسا .در صورت واکسیناسیون ،فرد  80درصد در برابر بیماری ایمن میشود.
احتمالی که فرد واکسینه به این بیماری مبتت شود چند درصد اسا.
با بررسی پاسخهای مشارکاکنندگان به سواالت باال ،امتیاز کسف شده در معیار توانایی
شناختی بدسا میاید .سوالی که مطرح میشود این اسا که این افراد با امتیازات کسف
شده متفاوت در آزمون اول چگونه پیشبینی نرخ ارز را شکل میدهند ،از اینرو آزمایش
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دیگری را مطرح کردهایم .به منظور طراحی آزمایش دوم از دادههای واقعی نرخ ارز در
فاصله زمانی تیر  1399الی شهریور  1399که ترییرات سیاسی چشمگیری در آن دوره رخ
نداده اسا ،استفاده میشود .با توجه به دادههای موجود در این برهه زمانی ،فرآیندی که
برای این دوره به دسا آمده اسا یک فرآیند ) AR(2نامانا اسا که به صورت رابطه ك)11
اسا.
ك)11

𝑡𝜀 𝑆𝑡+1 = (1.22) 𝑆𝑡 + (−0.22 )𝑆𝑡−1 +

در رابطه ك ،)11جز اختل دارای توزیع نرمال و بین ك )-370 ، 370اسا .با توجه به
ساختار دادههای واقعی ،نرخ ارز برای  60دوره شبیهسازی میشود .در آزمایش مشاهدات30
دوره اول به دو صورت جدول و نمودار در اختیار افراد قرار میگیرد .با توجه به مشاهدات
از افراد درخواسا میشود مقدار نرخ ارز را برای دو دورهی  t+1و  t+2پیشبینی کنند.
آزمایش شامل  31مرحله اسا .دادههای مرحله اول آزمایش به منظور یادگیری روند
آزمایش اسا و در بررسی نتایج لحاظ نمیشود .در پایان هر دوره نرخ ارز واقعی دوره
موردنظر و میزان پاداش فرد با توجه به خطای پیشبینی به نمایش در میآید .خطای پیشبینی
در هر مرحله برابر با تفاوت مقدار واقعی از پیشبینیهای صورت گرفته اسا .با انجام
آزمایش ،میتوان یک پنل بزرگی از انتظارات افراد ومقادیر فرآیند تصادفی را تحا شرایط
مختلف ایجاد کرد .با استفاده از این پنل میتوان مدل ساختاری انتظارات و میزان کم واکنشی
یا بیشواکنشی آن را بررسی کرد.
نمودار ك )1یک مرحله از آزمایش را نشان میدهد .جدول سما راسا مقادیر نرخ ارز
را در دورههای قبل نشان داده اسا .در نمودار داخل تصویر مقدار واقعی با رنگ سبز،
پیشبینی یک دوره بعد با نقاط زرد و پیشبینی دو دوره بعدی با رنگ طوسی نمایش داده
میشود .همانطور که در تصویر روشن اسا نرخ ارز واقعی دورههای قبل و پیشبینیهای
فردی اطتعات در دسترس فرد اسا که با کمک آن به پیشبینی نرخ ارز در دورههای بعد
میپردازد .آزمایش طراحی شده در این قسما تا حدی مشابه با کار الندیر ك )2017و الیتنر
و اشمیا ك )2007اسا که در بخشهایی قبل توضیچ دادهشده اسا.
هدف از انجام این دو آزمایش بررسی ارتباط میان شاخص پیچیدگی شاختی و قدرت
پیشبینی افراد اسا .بررسی میشود که آیا افرادی که در آزمایش ك )1شاخص پیچیدگی
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شناختی باالتری کسف میکنند ،قادر به درک و پیشبینی بهتر فرآیند متریر در آزمایش ك)2
هستند.
نمودار  .1تصویر یک مرحله از آزمایش

ماخذ :یافتههای پژوهش

 .1-4پاداش
پاداشها شامل پرداخاهای ثابا به اضافه پرداخاهای انگیزشی اسا که بستگی به
عملکرد افراد در آزمایش دارد .در پرداخاهای انگیزشی ،شرکاکننده امتیازی را برای هر
پیشبینی دریافا میکند که تابعی کاهنده از خطای پیشبینی اسا ك Dwyer et al.,
1993؛ Hey 1994؛  .(landier 2018در پایان آزمایش ،کل پاداش دریافتی برای هر فرد
به نمایش درمیآید .نیمی از امتیازات به دسا آمده برای هر فرد به صورت تومان به عنوان
پرداخاهای انگیزشی در نظر گرفته میشود .رابطه ك )12تابع پاداش انگیزشی را نشان
میدهد.
ك)12

) 𝜎𝑃𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓 = 1⁄2 ∗ (3700) max(0,1 − |∆|⁄

∆ تفاوت بین پیشبینی و مقدار تحققیافته و𝜎 نوسانات جز اختل را نشان میدهد که در
این آزمایش برابر با  370اسا .برای هر مرحله پیشبینی امتیاز بین  0و 1850اسا .کل
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امتیازات برای هر شرکاکننده در مرحله آخر از مجموع امتیازات در هر مرحله بهدسا
میآید .میانگین مدت زمان مشارکا حدود  30دقیقه و میانگین کل پاداشها نیز برابر با
 21.000تومان اسا .آزمایش دوم طوری طراحی شده اسا که در آن عامل اقتصادی برای
انجام پیشبینیهای دقیقِ متریر تصادفی نرخ ارز ،انگیزه دارد.

 .5مدل تجربی
 .1-5ویژگی پیشبینیهای اجماع 1و فردی
 .1-1-5اریب و دقت
عقتنیا در پیشبینی ،داللا بر این دارد که از لحاظ نظری خطاهای پیشبینی باید به طور
متوسط برابر با صفر شود ك .)Romer, 2000با اینحال ،شواهد تجربی نشان میدهد عوامل
اقتصادی به طور معمول مرتکف خطاهای پیشبینی پایداری میشوند .در این بخش به دنبال
پاسخ به این سوال هستیم که آیا خطاهای پیشبینی در سطچ اجماع و فردی به طور معناداری
متفاوت از صفر اسا.
نرخ ارز در دوره  tرا با 𝑡𝑠 و پیشبینی ذهنی برای دوره بعد را با  𝐹𝑡 𝑠𝑡+1نشان میدهیم.
خطای پیشبینی ،F𝐸𝑡,𝑡+ℎ ،در هر مرحله برابر اسا با مقادیر واقعی منهای پیشبینیهایی که
2

در دوره قبل صورت گرفته اسا .پیشبینیهای اجماع ، 𝐹𝑡𝑐 𝑠𝑡+𝑘 ،برابر با میانگین پیشبینی
های ذهنی فردی ،1⁄𝑁 ∑𝑖 𝐹𝑡𝑖 𝑠𝑡+𝑘 ،در یک دوره اسا که  Nتعداد افراد و 𝑖 نشاندهنده
فرد 𝑖ام اسا .به منظور بررسی اریف بودن در خطای پیشبینی معادله ك )13مورد بررسی قرار
میگیرد:
ك)13

𝑡𝜀 F𝐸𝑡,𝑡+ℎ = 𝛽0 +

فرضیه صفر اینگونه تعریف میشود :میانگین خطاهای پیشبینی ،𝛽0 ،به طور معناداری
متفاوت از صفر نیسا .خطا را برای پیشبینی یک دورهای 𝐹𝑡,𝑡+1 ،و دو دوره ای𝐹𝑡,𝑡+2 ،
بررسی خواهیم کرد.

1. Consensus Prediciton
2. Subjective Prediction
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 .2-1-5همبستگی خطاهای پیشبینی و بازنگری پیشبینی
بسیاری از آزمون های فرضیه عقتنیا به دنبال تخمین همبستگی بین خطاهای پیشبینی
با استفاده از اطتعات موجود در زمان پیش بینی هستند .کوییبیون و گوردنچینکو

1

ك )2015با این فرض که بازنگریهای پیش بینی میزان واکنش به اخبار موجود را اندازه
گیری می کند ،همبستگی خطاهای پیش بینی اجماع را از طریق بازنگریهای پیشبینی
برآورد کردند.
ك)14

𝑐
(𝐹𝑡𝑐 𝑠𝑡+𝑘 − 𝐹𝑡−1
⏟ 𝑐𝑠𝑡+𝑘− 𝐹𝑡𝑐 𝑠𝑡+𝑘 = 𝛽3
𝑡𝑠𝑡+𝑘 ) + 𝜀𝑐,
⏟
بازنگري

خطا

بوردالو و همکاران 2ك )2020روش کوییبیون و گوردنچینکو را به عنوان یک آزمون
تجربی روی هر مجموع داده که قابلیا محاسبه بازنگریهای پیشبینی را دارد ،توسعه

دادند .تفاوت بین پیشبینی متریر ك 𝑘 )𝑠𝑡+در دوره  tو  t-1برابر با بازنگریهای پیشبینی
اسا .ابتدا ساختار کلی آزمون توصیف ،سپس کاربرد و تفسیر آن با استفاده از دادهها
روی پیشبینیهای سطچ فردی واجماع بحث میشود.

𝑐
𝑐
𝑡 𝐹𝑅𝑡−1,اسا .تحا
= (𝐹𝑡𝑐 𝑠𝑡+𝑘 − 𝐹𝑡−1
بازنگری پیشبینی اجماع برابر با ) 𝑘𝑠𝑡+
فرضیه انتظارات عقتنی با اطتعات کامل ،خطاهای پیش بینی قابل برآورد نیسا و

 𝛽3𝑐 = 0اسا 𝛽3𝑐 > 0 .بدین معناسا که در صورت م با بودن بازنگریها ،پیشبینی
اجماع ب ه اندازه کافی خوش بین نیسا و زمانی که بازنگریهای پیش بینی منفی اسا،
پیشبینی های اجماع به اندازه کافی بدبین نیسا .بنابراین ،م با بودن ضریف نشان دهنده
کم واکنشی پیشبینی ها نسبا به انتظارات عقتیی با اطتعات کامل اسا .با همین منطق

 𝛽3𝑐 < 0نشاندهنده بیش واکنشی پیشبینی ها نسبا به انتظارات عقتیی با اطتعات
کامل اسا ك.)Bordalo, P., et al., 2020
کوییبیون و گوردنچینکو ك ) 2015ضریف م بتی برای انتظارات تورمی به دسا
آوردند .این یافته ،انتظارات عقتنی با اطتعات کامل را رد می کند ،اما به معنای رد
انتظارات عقتنی نیسا .آن ها نشان دادند که تنها با کنار گذاشتن فرض اطتعات کامل
1. Coibion, O. & Gorodnichenko, Y.
2. Bordalo, P., et al.
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ضریف  𝛽3مخالف صفر خواهد بود .پیشبینیکننده های فردی براساس سیگنالهای
خصوصی نوفه 1میتوانند پیشبینیهای خود را به صورت عقتنی شکل دهند و در سطچ
فردی خطاهای پیش بینی همچنان غیرقابل پیش بینی شود .به همین دلیل عتوه بر بررسی
پیشبینی های اجماع باید قابلیا برآورد 2خطا را در سطچ فردی بررسی کرد .به منظور
بررسی قابلیا پیش بینی در سطچ خطاهای فردی ،رگرسیون ترکیبی خطاهای پیشبینی،
𝑖
𝑖
𝑘 𝐹𝑅𝑡,بهکار
= (𝐹𝑡𝑖 𝑠𝑡+𝑘 − 𝐹𝑡−1
𝑘 ،𝑠𝑡+ℎ− 𝐹𝑡𝑖 𝑠𝑡+روی بازنگریهای فردی𝑠𝑡+𝑘 ) ،
گرفته میشود .الندیر ك )2020ضریف بتا را برای سری زمانیهای مختلف در یک محیط
آزمایشگاهی به دسا آورده اسا .وی نشان میدهد که این ضریف برای فرآیندهای با
تداوم کمتر منفیتر اسا.

 .6نتایج تجربی
در جدول ك )1و ك )2آمارههای مربوط به جامعه آماری و امتیازات کسف شده توسط
افراد در آزمایش توانایی شناختی به صورت ختصه آمده اسا.
جدول ك )1نمونهها را بر اساس ویژگیهای جنسیا ،سن ،تحصیتت و تجربه افراد
در بازارهای مالی تقسیم کرده اسا .جدول ك )2مشارکاکنندگان را براساس امتیازات
کسف شده در بخشهای مختلف آزمون توانایی شناختی تقسیمبندی کرده اسا.
براساس نتایج ارائه شد در این دو جدول ،بیش از نیمی از مشارکاکنندگان قادر به
پاسخگویی به بیش از  65درصد سواالت آزمون ریون شدهاند .این در حالی اسا که
در خرده آزمون هفا سوالی بازتاب در برابر شهود امتیاز قابل متحظهای کسف نشده
اسا و  69درصد مشارکاکنندگان حداک ر  3سوال صحیچ را پاسخ دادهاند .حدود 80
درصد افراد نیز تنها موفق به پاسخدهی  1سوال از  5سوال آمار شدهاند این در حالی اسا
که  76درصد از مشارکاکنندگان تجربه شرکا در کتسهای آمار را داشتند.

1. Noisy
2. Predictability
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جدول  .1جمعیتشناسی
مشاهدات

درصد

مرد

6

14/3

زن

36

85/7

=>25

20

47/62

25-40

19

45/23

+40

3

7/14

لیسانس

20

47/62

فوق لیسانس

11

26/19

دکترا

11

26/19

بدون تجربه

26

61/9

محدود

15

35/71

بسیار

1

2/38

جنسیت

سن

تحصیالت

تجربه
سرمایهگذاری
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جدول  .2جمعیتشناسی امتیاز آزمون توانایی شناختی
سواالت
آمار

CRT7

Ravan

Total

پاسخ صحیح

مشاهدات

درصد

0،1

33

78/6

2،3

8

19

4،5

1

2/4

0 -1

14

33/3

2 -3

15

35/7

4 -5

8

19

6 -7

5

12

0 -3

13

31

4 -8

5

12

9-14

24

57

0-10

10

24

11-16

27

64

17-26

5

12

ماخذ :یافتههای پژوهش

هیستوگرام خطاهای پیشبینی و توزیع درصدی زیان امتیازهای واقعی افراد در مقایسه با
مقدار حاصل از انتظارات عقتنی در نمودارهای ك )2و ك )3نشان داده شده اسا .هیستوگرام
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توزیع زیان امتیازهای واقعی افراد بیانگر زیان ناشی در کسف درآمد به دلیل نبود انتظارات

عقتنی اسا .در صورتیکه امتیازات به دسا آمده از انتظارات عقتنی با ∗ 𝑒𝑟𝑜𝑐𝑠 و مقدار
امتیاز واقعی افراد با  scoreنشان داده شود ،توزیع درصدی زیان امتیاز 1برای پیشبینیهای
ذهنی به صورت

) ∗ 𝑒𝑟𝑜𝑐𝑠(𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒−
∗ 𝑒𝑟𝑜𝑐𝑠

محاسبه میشود .براساس هیستوگرام به دسا آمده روشن

اسا که تمام افراد به دلیل عدم وجود انتظارات عقتنی امتیازاتی را از دسا دادهاند .در
نمودار ك ،)4ناهمگنی در پیشبینیهای افراد در طول 30دوره به طور یکجا آورده شده اسا
که از طریق آن پراکندگی پیشبینیهای شرکاکنندگان را در هر دوره میتوان مقایسه
کرد .هیستوگرام بازنگریهای پیشبینی نیز در نمودار ك )5نشان داده شده اسا .همانطور که
در معادله ك )14آمده اسا ،بازنگری پیشبینی برابر با تفاوت بین پیشبینی متریر ك 𝑘 )𝑠𝑡+در
دوره  tو  t-1اسا.
نمودار  .2هیستوگرام خطای پیشبینی

نمودار .3هیستوگرام زیان امتیازی

نمودار .4ناهمگنی پیشبینیهای افراد در

نمودار .5هیستوگرام بازنگریهای پیشبینی

طول 30دوره
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1. The Distribution of the Percentage Score Loss

 | 90پژوهشهای اقتصادی ايران | سال  | 27شماره  | 90بهار 1401

جدول ك )3ختصهای از آماره متریرها را نشان میدهد .میانگین و انحراف معیار مقادیر
واقعی ،پیشبینیها و خطاهای پیشبینی برای کل دادهها ك )TotaLدر سطچ اجماع
( )Consensusو برای افراد با توانایی شناختی پایین ك ،)Lowتواناییشناختی متوسط
ك )Mediumو توانایی شناختی باال ك )Highگزارش شدهاند .طبق این جدول ،میانگین
خطاهای پیشبینی در تمام موارد بجز سطچ اجماع منفی اسا که نشاندهنده این اسا که
افراد در مقایسه با مقدار واقعی پیشبینیهای خود را با شدت بیشتری تعدیل میکنند .در
سطچ اجماع میانگین خطاها م با شده اسا که میتواند به دلیل میانگین گرفتن
پیشبینیهای فردی در هر دوره باشد .انحراف معیار پیشبینیها نسبا به مقدار واقعی بیشتر
اسا که این ویژگی در تمام تقسیمبندیهای افراد دیده میشود .میانگین بازنگریهای
پیشبینی نیز منفی شده اسا که با توجه به تعریف بازنگری پیشبینی به معنای این اسا که
افراد بعد از کسف اطتعات جدید در دوره  tپیشبینیهای جدید خود را برای دوره ،t+1
 ،𝐹𝑡,𝑡+1نسبا به دوره  𝐹𝑡−1,𝑡+1 ،t-1به سما پایین تعدیل میکنند.
جدول  .3آمارههای مربوط به پیشبینی
بازنگری پیشبینی
.S.D

خطای پیشبینی
.S.D

پیشبینی
.S.D

370/9

Mean
-44/93

325/32

387/25

-73/71

275/73

-51/4

366/66

-35/76

303/05

-45/34

506/25

322/3

-67/96

255/02

-27/66

533/43

23243/7

232/4

-53/91

217/92

42/8

528/39

23252/8

واقعی
.S.D

Mean
23257/23

Mean
-44/99

537/90

Low

488/54

23259
23247/4

Medium
High
Consensus

491/14

Mean
23210

Total
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جدول ك )4ختصه نتایج تخمین رابطه ك )13برای خطاهای پیشبینی یک و دو دورهای
را نشان میدهد که توسط رگرسیون ترکیبی به دسا آمده اسا .اعداد داخل پرانتز انحراف
معیار را نشان میدهد .در سطچ اجماع  𝛽0به طور معناداری متفاوت از صفر نیسا .بنابراین،
مقادیر آن در جدول ارائه نشده اسا .معنادار نبودن ضریف به معنای عدم رد فرض انتظارات
عقتنی با اطتعات کامل در سطچ اجماع اسا .با توجه به آماره  tدر سایر موارد 𝛽0 ،در
سطچ فردی به طور معناداری متفاوت از صفر و منفی اسا .ضریف منفی نشاندهنده این
اسا که متریر بیش از حد تخمین زده میشود .در مقایسه با دنیای واقعی ،بهدلیل سادهتر
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بودن فرآیند ایجاد داده و تصمیمگیری در محیطی که نیاز به اطتعات کمتری دارد ،خطاهای
پیشبینی درآزمایشگاه پایینتر اسا .در دنیای واقعی ،عامل اقتصادی حداقل اطتعات را در
رابطه با کارکرد اقتصادی و دادههای کتن دارد .با توجه به محیط و سازوکارهای پیچیده
در دنیای واقعی ،پیشبینی از دقا پایینتری برخوردار اسا.
جدول  .4آزمون اریب بودن خطاهای پیشبینی
Low
-55/07

Medium
-68/98

High
-68/63

Total
-65/50

()15/39

()10/98

()19/49

()8/19

-96/76

-113/6

-121/1

-110/50

()20/26

()16/18

()28/19

()11/79

221/8

245

225/2

236/5

()9/78

()9/44

()12/47

()6/52

295/7

330

311/4

319/50

()12/23

()11/55

()17/38

()8/90

𝟏𝐅𝐄𝐭,𝐭+
𝟐𝐅𝐄𝐭,𝐭+
| 𝟏|𝐅𝐄𝐭,𝐭+
| 𝟐|𝐅𝐄𝐭,𝐭+
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در سه ستون از جدول ك ،)4خطاهای پیشبینی را در میان گروههای متفاوت افراد که
براساس امتیازات حاصل از آزمون توانایی شناختی به دسا آمده اسا ،بررسی کردهایم.
نتایج آماری مرتبط به گروههای مختلف نشان میدهد که نتایج نسبتا مشابه اسا و توانایی
شناختی بر نتایج به دسا آمده ،اثر ندارد .بهمنظور بررسی استحکام نتایج ،رابطه ك )13برای
قدرمطلق خطاهای پیشبینی مورد بررسی قرار میگیرد .از این طریق کیفیا پیشبینی و
امکان خن ی شدن خطاهای م با و منفی با یکدیگر ارزیابی میشود.

قدرمطلق خطاهای پیشبینی در سطچ فردی نسبا به صفر معنادار هستند .مقایسه 𝛽0

مربوط به خطاهای پیشبینی یک و دو دورهای نشان میدهد که با افزایش دوره پیشبینی،
خطای پیشبینی دارای اریف بیشتری خواهد بود .این نتیجه مطابق با ادبیاتی اسا که در آن
بیان میشود پیشبینی برای دوره زمانی بلندمدتتر بیشواکنشی بیشتری دارد
ك Bouchaud, J. P., et al., 2019؛ Bordalo, P., et al., 2020؛ Brooks, J., et
al., 2018؛.) Giglio, S., & Kelly, B., 2018

کمترین اریف در قدر مطلق خطای پیشبینی در بین افراد با توانایی شناختی پایین و
باالترین مقدار آن در بین افراد با توانایی شناختی باال رخ داده اسا .در واقع افراد در مواجهه
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با نوسانات و شوکهای بازار ارز ،رفتارهایی را نشان میدهند که به تواناییهای محاسباتی و
ذهنی آنها ارتباطی ندارد.

نمودار ك )6تفاوت بین دو نمودار نشاندهنده خطای پیشبینی و برابر با 𝑆𝑡+1 − 𝐹𝑡 𝑆𝑡+1

اسا .با کمک این نمودار میتوان خطاهای پیشبینی اجماع که گروههای شناختی متفاوت
مرتکف شده اند را با یکدیگر مقایسه کرد .همانطور که از نمودار روشن اسا خطاهای
پیشبینی در میان گروهای مختلف ،تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند .روند پیشبینی مطابق
با روند حرکا مقدار واقعی اسا.
نمودار  .6مقایسه پیشبینیهای اجماع و مقدار واقعی
24500
24000
23500
23000
22500
22000
30313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
توانایی شناختی باال

مقادیر واقعی

توانایی شناختی پایین

توانایی شناختی متوسط

ماخذ :یافتههای پژوهش

در آزمایش طراحی شده ،مقدار تحققیافته که در زمان مورد نظر به فرد نشان داده
میشود به عنوان یک ادراک نوفهای 1در نظرگرفته میشود .جدول ك )5نتایج حاصل از روش
کوییبیون و گوردنچینکو را که به بررسی قابلیا پیشبینی در سطچ خطاهای فردی
میپردازد ،ارائه میدهد .در این جدول تنها ضرایف معنادار به دسا آمده از این روش که
حاصل از برآورد رابطه ك )14با استفاده از رگرسیون ترکیبی اسا ،گزارش شدهاند.

1. Noisy Perception
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جدول  .5آماره به دست آمده از روش کوییبیون و گوردنچینکو
𝐜
𝟏𝐅𝐭𝐜 𝐬𝐭+𝐤 − 𝐅𝐭−
𝐤𝐬𝐭+
-0/19

Total
Low

T
-8/73

Se
()0/021

-7/21

()0/04

-0/26

-4/87

()0/025

-0/15

Med

-4/84

()0/05

-0/25

High

ماخذ :یافتههای پژوهش

در تخمین حاصل از دادهها 𝛽3𝑐 ،در سطچ اجماع ،معنادار نیسا .از این رو ،نتایج آن در
جدول ارائه نشده اسا .رد فرضیه صفر در اینجا به معنای غیر قابل برآورد بودن خطاهای
پیشبینی اجماع با کمک بازنگریهای پیشبینی اسا 𝛽3𝑝 < 0 .که حاصل تخمین
رگرسیون ترکیبی اسا ،نشاندهنده بیشواکنشی افراد نسبا به اطتعات جدید اسا.
 𝛽3𝑐 < 0بدین معناسا که در صورت م با بودن بازنگریها ،پیشبینیها بیشاز حد
خوشبین اسا و زمانیکه بازنگریهای پیشبینی منفی اسا ،پیشبینیهای افراد بیشاز حد
بدبین اسا.
با توجه به جدول ك )5روشن اسا که تمام گروهها فارغ از میزان توانایی شناختی خود
نسبا به اطتعات جدید بیشواکنشی دارند که میتواند ناشی از افزایش نرخ ارز در سالهای
گذشته باشد.

 .1-6نتایج تخمین مدلهای انتظارات
1

به منظور تخمین مدلهای انتظارات در بخش مبانی نظری ابتدا از طریق آزمون لین و لوین
ك )1992آزمون ریشه واحد بررسی شده اسا .به غیر از پیشبینیها و مقادیر واقعی که در

تخمین مدل یادگیری حداقل مربعات به کار گرفته میشود ،فرض ریشه واحد برای تمامی
متریرهای وابسته و مستقل رد شده اسا .از طریق آزمون هاسمن 2وجود اثرات ثابا در مدل
انتظارات تطبیقی رد نمیشود؛ در حالی که آزمون هاسمن و الگرانژ در مدل انتظارات نوفهای
یادگیری حداقل مربعات رد میشود و نشان میدهد این دو مدل انتظارات تنها یک رگرسیون
ترکیبی ساده اسا.
1. Levin, A. T. & Lin, C. J.,
2. Hausman, J. A.
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به منظور تخمین مدل یادگیری حداقل مربعات یک فرد ،1دادههای پیشبینی طبق رابطه
ك )12روی دادههای واقعی پیشبینی دوره قبل رگرسیون زده میشود .با توجه به دادههای در
دسترس ،فرد تنها به مقدار نرخ ارز دوره گذشته توجه میکند و تنها ضریف آن معنادار اسا.
الندیر و همکاران ك )2020پارامترهای مدل را با دادههای آزمایشگاهی برای  𝑘 = 3تخمین
زدند و نشان دادند که ضرایف تخمینی براساس فرآیند داده و ضریف تداوم متفاوت اسا.
خطاهای استاندارد را در سطچ فردی خوشهبندی 2کردهایم .در این مقاله در آزمایش
فرآیند پردازش داده و مجموعه اطتعات پیشبینیکنندهها را کنترل کردهایم .در جدول ك)6
نتایج تخمین مدلهای انتظارات با ضرایف معنادار در سطچ احتمال  5درصد برای مدل
انتظارات تطبیقی ك ،)Adaptiveنوفهای ك )Noisyو یادگیری حداقل مربعات ك LS

 )Learningبه طور ختصه آمده اسا .ضرایف تخمینی مدلهای انتظارات در سطچ اجماع،
متوسط پیشبینیکنندههای نوعی و گروههای مختلف با سطچ تواناییهای شناختی متفاوت
به ترتیف در هر ردیف آورده شده اسا.
جدول  .6نتایج تخمین مدلهای انتظارات
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در جدول ك ،)6ستون اول مربوط به هر مدل انتظارات ،نشاندهنده ضریف تخمینی اسا.
ستون دوم خطاهای استاندارد ك )Seو ستون سوم مقدار  𝑅 2اسا .این چهارچوب به چندین
دلیل به صورت قوی رد شده اسا .در ابتدا قدرت توضیچدهندگی بسیار پایینی برای
1. LS Rational Expectation
2. Cluster
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پیشبینیها دارد و ضرایف در مدل انتظارات عقتنی معنادار نیسا .نتایج بررسی فرضیه
عقتنیا در این مقاله مشابه با اک ر مطالعات پیشین اسا که انتظارات عقتنی در آنها رد
شده اساك Schmalensee, R., 1976; De Bondt, W.P., 1993; Hey, J. D.,
;.)1994; Landier et al., 2019

با این حال دوایر و همکاران 1ك )1993موفق به تایید انتظارات عقتنی در محیط
آزمایشگاهی شد که دلیل آن میتواند فرآیند گام تصادفی متریر باشد .دوم اینکه ضرایف در
سه مدل دیگر که در جدول آمده اسا در سطچ احتمال  5درصد معنادار اسا .ضریف مدل
تطبیقی ك )Adaptiveدر سطچ اجماع ،حدود  1شده اسا که به معنای این اسا که در
سطچ اجماع خطاهای پیشبینی در دوره قبل به طور کامل بازنگری میشود و مدل انتظارات

به شکل 𝑡𝑠 =  𝐹𝑡 𝑠𝑡+1درمیآید .ضریف تطبیقی به دسا آمده از مدل اثرات ثابا روی
کل دادهها برابر با  0/75اسا و افراد خطاهای پیشبینی را تا حد بسیار زیادی تعدیل میکنند.

از آنجا که افراد روی مقدار تحقق یافته نرخ ارز در دوره گذشته وزن بسیار باالیی قرار
میدهند ،مدل تطبیقی ،بیشواکنشی را نشان میدهد .اندازه این ضریف سازگار با ضریف به
دسا آمده در کار الندیر و همکاران 2ك )2020اسا .بر اساس نتایج بوردالو 3ك )2020و
الندیر ك ،)2020بیشواکنشی به دسا آمده در این چارچوب میتواند ناشی از تداوم کم در
فرآیند متریر باشد .بوردالو و همکاران ك )2020با بررسی پیشبینی متریرهای مالی و کتن
نشان دادند که در سری زمانیها با تداوم کمتر بیشواکنشیها شدت بیشتری دارد .الندیر و
همکارانش ك )2020با کمک دادههای آزمایشگاهی شواهدی مشابه با بوردالو رابه دسا
آوردند.
توزیع ضرایف مدلهای انتظارات تطبیقی و یادگیری حداقل مربعات که از دادههای
فردی به دسا آمده اسا در نمودارهای ك )7و ك )8نشان داده شده اسا.

1. Dwyer, G., et al.
2. Landier, A., et al.
3. Bordalo, P., et al.
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نمودار  .7توزیع ضرایب در حداقل مربعات

نمودار .7توزیع ضرایب در مدل انتظارات تطبیقی
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به منظور بررسی استحکام نتایج جدول ك )5با توجه امتیازات کسف شده در آزمون هفا
سوالی بازتاب در برابر شهود ( )CRT7و آزمون ریون ( )Ravanدر جدول ك )3به بررسی
شکل انتظارات در زیرگروههای جدید در جدول ك )7پرداختهایم.
جدول  .7نتایج مدلهای انتظارات در زیر گروههای مختلف
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با مقایسه ضرایف مدل انتظارات تطبیقی ك )Adaptiveدر زیرگروه مرتبط به سطوح
امتیازات پایین ،متوسط و باال در  CRT7و  Ravanبا ضرایف این سطوح در جدول ك )6به
این نتیجه دسا خواهیم یافا که این ضرایف تفاوت معناداری در فاصله اطمینان  95درصد
با یکدیگر ندارند .با این حال در فاصله اطمینان  95درصد ضرایف در زیر گروههای مختلف
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با یکدیگر تفاوت معناداری دارند .این نتیجه در مدلهای دیگر انتظارات نوفهای ك)Noisy
و یادگیری حداقل مربعات ك )LS Learningنیز برقرار اسا .این نتایج ناهمگونی شکل
انتظارات را در بین افراد مختلف یک جامعه نشان میدهد .این ناهمگونی سبف پیچیدگی
بیشتر بازار نرخ ارز نسبا به زمانی اسا که تمام افراد جامعه همگن در نظر گرفته میشوند.
بنابراین ،در مدلسازیهای اقتصادی توجه به این ناهمگنیها میتواند نتایج واقع ببینانهتری
رابه دسا دهد.

 .7جمعبندی و نتیجهگیری
باا وجاود اهمیاا فاراوان نرخ ارز برای سرمایهگذاران ،تاجران ،بنگاههای اقتصادی و
سیاساگذاران ،میزان داناش ماا درباره نحوه شکلگیری باورهای فردی در مقابل کسف
اخبار جدید بسیار محدود اسا .نوسانات نرخ ارز در سالهای  1398تا  1400و آشفتگی
بازار ارز حاکی از این اسا که افراد در مقابل اخباری که بهدسا میآورند به صورت
شتابزده و با بیشواکنشی رفتار میکنند .با توجه به این شواهد ،پاسخ به این سوال حائز اهمیا
اسا که عوامل اقتصادی در مقابل دریافا اطتعات جدید درباره مقادیر نرخ ارز چگونه
واکنش نشان میدهند.
در ای ن پژوهش با کمک محیط آزمایشگاهی به بررسی چگونگی شکلگیری انتظارات
در مواجه با مقادیر جدید نرخ ارز پرداخته شده اسا .نتایج این مقاله نشان میدهد افراد با
توانایی شناختی متفاوت ،رفتاری مشابه را در بازار ارز دنبال میکنند .واکنشهای هیجانی
در بازار ارز تنها در میان افراد با توانایی پایین در جمعآوری و پردازش اطتعات مشاهده
نمیشود و رفتاری فراگیر در میان تمامی افراد جامعه اسا.
یافته های این آزمایش با فرضیه عقتنیا با اطتعات کامل سازگار نیسا و شواهد
پیشنهاد میدهند که فرضیه انتظارات تطبیقی قادر به توضیچ پویایی انتظارات اسا .در این
آزمایش افراد توجه بسیاری به مقدار جدید نرخ ارز در دوره جاری دارند و نسبا به آن
بیشواکنشی قابل توجهی نشان میدهند .این نتایج نقش برجسته جهشهای مقطعی در بازار
ارز را نشان میدهد.
چنانچه بانک مرکزی موفق شود نوسانات نرخ ارز را محدود کند در این صورت میتوان
انتظارات افراد را کنترل کرد ،زیرا افراد قادر خواهند بود روند نرخ ارز را دنبال کنند .در
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صورت کنترل نوسانات نرخ ارز و انتظارات افراد میتوان از نوسانات بعدی که ناشی از
انتظارات در بازار ارز و عرضه و تقاضاهای نابهخردانه اسا ،جلوگیری کرد.
در بررسی دادههای حاصل از محیط آزمایشگاهی باید به مسائل مربوط به نمونهگیریها
و درک نادرسا مشارکاکنندگان از مساله توجه ویژه کرد ،زیرا این مسائل میتوانند نتایج
حاصله را مخدوش کنند .به همین دلیل در این مقاله سعی شده اسا با بررسی سناریوهای
مختلف درستی نتایج بررسی شود .با این حال ،نتایج حاصل از این پژوهش مستخرج از
نمونه ای کوچک از دانشجویان اسا .با وجود اینکه دانشجویان نسبا به عموم جامعه از
توانایی شناختی باالتری برخوردارند ،اما تجربه تراکنشهای بازاری کمتری دارند .بنابراین،
پیشنهاد میشود مطالعه مشابهی با نمونهای از افراد باتجربهتر در انجام معامتت مالی انجام
شود .با توجه به اهمیا روزافزون مطالعات آزمایشگاهی در پیشبرد علم اقتصاد ،بررسی بیشتر
این موضوعات توسط محققین داخل کشور با دسترسی به امکانات بهتر آزمایشگاهی و
نمونههای بیشتر توصیه میشود.
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Abstract
Urban planning typically involves technical and political procedures of developing and
designing land use and determining urban boundaries. However, similar to other government
interventions, urban planning creates rents for some urban lands while causing losses to other
lands. To gain the maximum profit, land developers prefer to develop lands that have acquired
higher privileges, i.e., more extensive construction permits. It will make cities' development
patterns unbalanced in favor of land with more accumulated planning rents. The transfer of
development rights (TDR) is a market approach to designing urban development that balances.
It evenly distributes the benefits and disadvantages of urban planning, especially in protecting
historic buildings and agricultural and garden lands. This paper simulates the application of
TDR as an alternative urban planning way to cope with the unbalanced development of urban
lands in Tehran. We utilized an urban dataset from 2007 to 2019 and evaluated the efficiency
of TDR using Agent-Based Modeling (ABM). Results implied that the usage of the TDR would
improve the distribution of investment in Tehran in a more balanced pattern. However, more
studies, especially considering the regional differences in the city and expansion of the model
for other for-profit or non-profit usages such as urban gardens, make it imperative to use.
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کارایی انتقال حق توسعه در توسعه متوازن سکونت شهری با
استفاده از مدلسازی عامل مبنا
محمود اوالد قره گوز


سعید ملکالساداتی

دانشیار ،گروه اقتصاد ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
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چکیده
برنامهریزی شهری نوعی از مداخله دولا در تخصیص مکان به فعالیاهای مختلف و تعیین حد و مرز شهرهاسا .این
میکند .توسعهدهندگان زمین یا سرمایهگذاران به دنبال کسف حداک ر سود ،زمین هایی را برای سرمایهگذاری انتخاب
میکنند که از رانا بیشتری برخوردار باشند .زمینهایی که اجازه ساخا باالتری را دریافا کردهاند .این موضوع،
جها سرمایهگذاری و ساخا وساز در شهر را به نفع اراضی برنده از تهیه طرح در مقابل اراضی بازنده از تهیه طرح،
ترییر میدهد .انتقال حق توسعه  TDRرویکردی اسا بازاری که برای تعادل بخشی و توزیع متوازن منافع و ضررهای
تهیه طرح های شهری به ویژه در بخش حفاظا از ساختمانهای میراث تاریخی و نیز اراضی کشاورزی و باغی بهکار
میرود .این مقاله ،امکان پذیری استفاده از این رویکرد برای حل مساله توزیع نامتوازن سرمایهگذاری در شهر به دلیل
عامل مبنا انجام شده اسا .نتایج نشان داد استفاده از رویکرد  TDRباعث بهبود توزیع سرمایهگذاری در شهر میشود.
هرچند ،مطالعات بیشتر بهویژه با لحاظ کردن تفاوتهای منطقهای در شهر و نیز بسط مدل برای کاربریهای انتفاعی یا
غیرانتفاعی دیگر نظیر فضاهای سبز شهری ،ضروری به نظر میرسد.

کلیدواژهها :انتقال حق توسعه ،مدلسازی عامل مبنا ،سکونت شهری ،توسعهدهندگان شهر.
طبقهبندی .R31 ,R15 :JEL
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 .1مقدمه
برنامهریزی شهری نوعی از مداخله دولا در تخصیص مکان به فعالیاهای مختلف و تعیین
حد و مرز شهرهاسا .تعیین مرز شهر با این هدف صورت میگیرد که از پراکندهروی شهری
اجتناب شود و در نتیجه هزینههای ایجاد زیرساخاها کاهش یابد .این موضوع ،رانا
بازتوزیعی 1را برای اراضی داخل مرز شهر نسبا به اراضی پیرامونی ایجاد میکند .تخصیص
مکانهای شهر به فعالیاها نیز به این دلیل اسا که ویژگیهای مختلف مکان از جمله شرایط
دسترسی ،همسایگی و اثرات م با و منفی آن و عوامل طبیعی موثر بر زمین ،خصلا جابه
جاییناپذیر بودن مکان در کنار تفاوت در بازدهی کاربریهای مختلف بهویژه کاربریهای
زیرساختی شهر ،شکسا بازار را در تخصیص کاربری سبف میشود و ضرورت برنامهریزی
را ایجاب میکند .این مفهوم خود ایجادکننده رانا برای برخی اراضی شهری و کاهش
ارزش برای اراضی دیگر میشود .زمانی که کاربری زمینی به کاربری انتفاعی اختصاص
مییابد ،رانا بازتوزیعی به زمین از محل برنامهریزی شهری اعطا میشود و هنگامی که
کاربری زمین دیگری به کاربریهای غیرانتفاعی نظیر معابر و فضاهای سبز تعلق میگیرد،
کاهش ارزش آن را در پی دارد .در واقع ،نظام برنامهریزی شهری ،برندگان و بازندگانی را
در شهرها به دنبال دارد.
حدود  40سال پیش ،لوکان و ملوچ 2ك )1984از شهر بهم ابه ماشین رشد یاد کردند؛ ماشین
رشدی که مبتنی بر رانا حاصل از نوع کاالیی بودن فضا یا مکان جررافیایی شکل میگیرد.
این رانا از نوع رانا ریکاردویی مبتنی بر تفاوت در بازدهی و اجاره اراضی نیسا ،بلکه به
قول والکر 3ك« )1974رانا بازتوزیعی» اسا؛ بدین معنی که اقدامات و برنامهریزی دولا
رانا را میان مالکان توزیع و بازتوزیع میکند.
5

آنچه لوکان و مولوچ ك )1984و سپس دیگران كبرای م ال ،رودگرز 4ك)2009؛ کوکس
ك)2017؛ نیلسون 6ك)2014؛ ویکی بین و جوزف و سیمون 7ك)2012؛ یانگ و چان 8ك)2016

1. Redistributional rent
2. Molotch, H. & Logan, J.
3. Walker, R.
4. Rodgers, S.
5. Cox, K. R.
6. Nielsen, E. S.
7. Been, V., Josiah, M. & Simon, M.
8. Yung, E. H. K. & Chan, E. H. W
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و )...نشان دادند ،شکلگیری ائتتفهایی اسا که بهدنبال کسف رانا هستند .در واقع،
برنامهریزی شهری ابزاری برای تولید رانا شده اسا و ماشین رشد را به حرکا درمیآورد.
میتوان گفا ،آنچه همه این عوامل مختلف را متحد میکند ،پیگیری رانا زمین اسا.
توسعهدهندهای که زمین را خریداری میکند به منافع حاصل از رانا ترییر کاربری زمین با
حمایا دولا محلی مانند توسعه دسترسی به بزرگراه یا منطقهبندی مجدد و یا هر نوآوری
دیگر برنامه ریزی شده روی زمین چشم دوخته اسا ك.)Cox, 2017
تسهیم رانا بازتوزیعی بین اعضای ائتتف ،ساختار شهر را تحاتاثیر قرار میدهد.
متفاوت بودن قدرت مالکان بخشهای مختلف شهر سبف میشود که رانا بازتوزیعی به
ایجاد شکافهای عمیق طبقاتی و شکلگیری محتت فقیر و غنی در شهر بینجامد و جها
سرمایهگذاری را در شهر تعیین کند؛ اتفاقی که در چند سال اخیر در بسیاری از کتنشهرها
بهویژه در تهران -رخ داد .در تهران ،حجم زیاد سرمایهگذاری در ایجاد مجتمعهای بزرگتجاری و مالها و نیز برجهای مسکونی و اداری در شمال تهران ،امروزه به انبوهی از مسکن
های لوکس خالی از سکنه تبدیل شد.
پیگیری رانا زمین توسط ائتتفهای رشد از طریق ایجاد ترییرات در برنامه شهر بهویژه
1

ترییر کاربری اراضی و افزایش تراکم با مکانیسم کمیسیونهای مختلف ماده  5شهرداری
عمت سبف دوری از تحقق اهداف نظام برنامهریزی شهر شدهاسا.
در این راستا ،رویکرد اخذ بخشی از اضافه ارزش حاصل از اجرای طرحهای توسعه
شهری موردتوجه قرار گرفا .حاصل این موضوع ،ایجاد درآمدهایی از محل تراکمفروشی،
ترییر کاربری و پذیرهها برای شهرداریها بود كمصوبه  1364/11/19شورایعالی شهرسازی
و معماری ایران) که این موضوع نیز مشکل دیگری را ایجاد کرد .سهلالوصول بودن
درآمدهای حاصل از این نوع منابع برای مدیریا شهری و نیز عدم ضرورت پاسخگویی به
نحوه هزینهکرد آن كبهدلیل خاستگاه غیرمالیاتی آن) ،به ناکارایی در سیستم بودجه شهرداری

 .1کمیسیون ماده  5قانون تاسیس شورای عالی شهرس ازی و معماری ،کمیسیونی اسا متشکل به ریاسا استاندار و یا
در غیاب وی معاون عمرانی ایشان؛ عضویا اداره کل راه و شهرسازی ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ،شهردار
شهر مربوطه و سازمان جهاد کشاورزی و اعضای بدون حق رای اعم از نماینده مهندس مشاور تهیهکننده طرح ،رییس
شورای شهر مربوطه ،سازمان محیط زیسا ،نظام مهندسی استان ،شرکا آب و فاضتب ،دفتر فنی استانداری و سایرین
برحسف نیاز که بررسی و تصویف طرحهای تفصیلی شهری و ترییرات آنها را در هر استان انجام میدهد.
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ها و نیز بزرگ شدن سازمان شهرداریها انجامید .پول آسان ناشی از رانا باعث بزرگ
شدن بخش عمومی و ناکارایی آن میشود ك.)Petrovsky et al., 2010
طرح جامع شهر تهران در سال  1386به تصویف رسید .مبتنی بر این طرح ،طرح تفصیلی
شهر تهران به تفکیک مناطق در سال  1390به تصویف رسید و برای اجرا به شهرداری تهران
ابتغ شد .هرچند فاصله زمانی سال  1386تا  1390فرصا کافی برای ائتتفهای رشد برای
ترییر در پهنهبندیها و تراکمهای پیشنهادی طرح جامع و تفصیلی را فراهم کرد با این وجود
این موضوع -حتی پس از تصویف طرح جامع و تفصیلی نیز -ترییرات زیادی در نظام پهنه
بندی و تراکمهای ساختمانی داده شد.
مطالعات طرح تراز مالی شهر تهران در اجرای طرحهای جامع و تفصیلی که در سال
 1388انجام گرفا ،نشان داد که پهنهبندی صورت گرفته توسط طرح جامع و تفصیلی و نیز
تراکمهای داده شده به اراضی برای برندگان این برنامهریزی كمالکانی که اراضی آنها در
پهنههای با کاربری انتفاعی و یا با تراکم باال قرار گرفته اسا) در مجموع به قیماهای سال
 1388معادل  8911هزار میلیارد ریال نفع بردهاند؛ یعنی چنانچه با ضوابط طرح جامع و
تفصیلی ،اقدام به ساخاوساز کنند ،انتفاعی معادل  8911هزار میلیارد ریال بیش از انتفاع
معمولی ساخاوساز کسف خواهند کرد .در مقابل ،بازندگان این طرح كمالکانی که
زمینهای آنها در تراکمهای پایین قرار گرفته و اجازه ساخا برای آنها محدود شده اسا)
در مجموع  565هزار میلیارد ریال ضرر کردهاند .در نبود مکانیسمی برای جبران ضرر ،تقاضا
برای اصتح و بازنگری در ضوابط طرح جامع و تفصیلی از طریق مالکان متضرر كیا
سرمایهگذارانی که چنین اراضی را خریداری میکنند) ،صورت میگیرد .این فرآیند ،خود
باعث میشود که در شکلگیری مکانیسمهای بررسی مجدد ،حتی ائتتفهایی برای افزایش
بیشتر انتفاع در اراضی که از طرح نفعی بردهاند ،شود كزیادهخواهی نفع نسبا به آنچه طرح
موجف آن شدهاسا).
معاونا پژوهشی دانشگاه تربیا مدرس در سال  1399مطالعاتی تحا عنوان «ارزیابی و
آسیف شناسی طرح تفصیلی شهر تهران و ارائه الگوی بازنگری» را انجام داده اسا که حقایق
آشکار شدهای از ترییرات پهنهبندی و تراکمی را نسبا به طرح مصوب نشان میدهد.
براساس نتایج این طرح ،فقط در قالف  86صورتجلسه کمیسیون ماده  5مشتمل بر  526مصوبه
ترییرات تراکمی گستردهای شکل گرفته اسا؛ به گونهای که در مجموع  267درصد نسبا
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به تراکم های پیشنهادی طرح تفصیلی در اراضی موردنظر که در کمیسیون ماده  5مورد
بررسی قرار گرفتهاند ،ترییر تراکم رخ داده اسا .این بدین معنی اسا که تراکم اراضی
مورد بازنگری از طریق کمیسیون ماده  5بیش از  2/5رابر شده اسا.
هرچند وضع درسا عوارض کاهنده رانا بازتوزیعی ،منابع بسیار درخور توجهی را
برای اداره شهر در اختیار شهرداری قرار میدهد به موضوع جبران هزینه اجرای پروژههای
عمرانی برای شهروندانی که مالکیا آنها تحدید یا هزینههایی بر آنها تحمیل شده اسا -
بازندگان نظام برنامهریزی -نیز باید توجه داشا.
این مقاله با مروری بر مبانی نظری انتقال حق توسعه و بررسی پیشینه مطالعات انجام شده
درخصوص انتقال حق توسعه و نیز مطالعات شهری که با روش مدلسازی عامل مبنا انجام
شده اسا به ارائه مدل نظری مطالعه پرداخته و در قسما بعد با اجرای مدل در فضای انتزاعی
از د و پهنه با تراکم ساختمانی باال و تراکم پایین در شهر تهران به تحلیل نتایج و ارائه
پیشنهاداتی در این خصوص میپردازد.

 .2مبانی نظری انتقال حق توسعه
مبنای نظری برای جبران ضرر و زیان ناشی از برنامه برای بازندگان برنامه و نیز دریافا معادل
اضافه رفاه حاصل از برنامه برای برندگان به مکانیسم بازار سپرده میشود .در واقع ،برنامه
ریزی شهری ،شرایط بهینه پارتو 1را برهم میزند و افزایش رفاه عدهای از شهروندان از طریق
ایجاد ضرر و زیان برای عده ای دیگر از شهروندان صورت میگیرد .برای اینکه مجدد به
شرایط بهینگی پارتو برگردیم باید متضررین جبران شوند .این جبران از طریق بازگرداندن
بخشی از رفاه حاصله به منتفعین صورت میگیرد .این موضوع به جای اینکه از طریق
ابزارهای مالیات ستانی و یارانه صورت گیرد از طریق مکانیسم بازار انجام میشود .نظریات
مربوط به اضافه رفاه و نیز  EVو  CVدر محاسبه جبران ضرر آسیفدیدگان از اجرای
طرحها ،میتواند مورد استفاده قرار گیرد .رویکرد انتقال حق توسعه ،راهی اسا برای جبران
ضررکنندگان از طریق انتقال بخشی از افزایش رفاه نفعکنندگان از برنامه به آنهاسا .در
ادامه به بررسی مبانی نظری انتقال حق توسعه پرداخته میشود.

1. Pareto efficiency
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 .1-2نظریه بازار انتقال حق توسعه

1

مفهوم انتقال حق توسعه بر تئوری «مجموعهای حقوق» 2مالکیا اموال استوار اسا .مطابق
این تئوری ،مالکان زمین دارای مجموعهای از حقوق ،شامل حق استفاده ،حق واگذاری و
حق توسعه ملک خود هستند .به هرکدام از این حقوق به عنوان یک عتصر جداگانه نگریسته
میشود که میتواند از ملک جدا شده به عنوان یک کاال فروخته شود ك.)Mittra, 1996
ایده اصلی برنامه انتقال حق توسعه عبارت اسا از جدا کردن «حق توسعه» زمینی که به دالیل
مختلف ،قصد محدود کردن اجازه توسعه آن وجود دارد و قابل فروش دانستن این حق به
م الکان یا سازندگانی که در مناطق قابل توسعه ،تمایل به ساخا و سرمایهگذاری دارند
ك.)Libby & Hall, 2003
ایده اصلی این برنامه عبارت اسا از جدا کردن «حق توسعه» زمینی که دارای اهمیا
کشاورزی یا فضای باز یا ارزش های تاریخی و اکولوژیک اسا و قابل فروش دانستن آن
به مکان و سازندگانی که در مناطق قابل توسعه ،تمایل به ساخا و سرمایهگذاری دارند
ك .)Libby & Hall, 2003گرچه هاگمن 3ك )1974به استفاده گستردهتر آن در رفع مساله
برندگان و بازندگان منطقهبندی کاربری اراضی 4اشاره میکند و باروز و پرینگابر 5ك)1975
بازتوزیع رانا حاصل از منطقهبندی كکه آن را منفعا بادآورده مینامد) را بین برندگان و
بازندگان منطقهبندی ذکر میکنند ،اما استفاده از آن تنها برای حفظ آثار تاریخی و فضاهای
باز و کشاورزی و نیز ایجاد معابر شهری متوقف شده اسا.
رویکرد انتقال حق توسعه در واقع برنامهای برای کاهش توسعه فیزیکی در مناطقی اسا
که جامعه یا برنامهریزان خواهان حفاظا آن هستند .همچنین این الگو افزایش توسعه و
ساخاوساز در مناطقی را که در چارچوب یک برنامه طراحی شده بارای رشد فیزیکی
مناسف تشخیص داده شدهاند ،پیشنهاد میکند ك .)Been & Infranca, 2012به بیان دیگر،
برنامه انتقال حق توسعه برآن اسا در نقاطی که باید حفاظا شوند ،توسعه را کاهش یا
حذف کند و در عوض میل به افزایش توسعه برای مناطقی که خواستار رشد هستند ،تقویا
کند كفارسی فراشبندی و دیگران.)1395 ،
1. Transfer of Development Rights
2. Bundle of rights
3. Hagman, D. G
4. Zoning
5. Barrows, R. L. & Prenguber, B. A.
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انتقال حق توسعه یک تکنیک بااازارمحور اساا که به تشویق داوطالاف شادن بارای
انتقال رشاد از نواحی کم توسعه كمناطق ارسال) به نواحی با پتانسیل بیشتر برای توسعه كمناطق
دریافا) میپردازد كرفیعیان و دیگران .)1391 ،در واقاع با استفاده از این روش ،مالکان
سرزمینهای طبیعی حساس و مزارع و همچنین مناطق تاریخی و مهم میتوانند از طریق
فروش حقوق توسعه قابل انتقالشان هزینه زیان خود را دریافا کرده و در مقابل داوطلبانه به
توسعه دارایی خود در آینده بپردازند كاردستانی .)1387 ،اغلف برنامههای  1 TDRبرای
حفاظا از محیط طبیعی و مزارع و سرزمینهای تاریخی طراحی شده اسا .همچنین برای
توسعه خانهسازی ،احیای مجدد پایینشهر و نیز مرا کز شهری ،بهبود شکل مطلوب شهری و
ایجاد مرز مشخص و حفظ حدود رشد به کار میرود كفارسی فراشبندی و دیگران.)1395 ،
در چارچوب مفهومی برنامه  ،TDRحق توسعه بر پایه مجموعهای از حقوق مالکیا بنا
شاده اساا ك .)Messer, 2007مطابق این الگو ،مالکان هر قطعه زمین دارای حقوقی
همچون حق اجاره ،حق فروش ،حق رهن ،حق واگذاری و ...هستند که به عنوان حق توسعه
خوانده میشود.
دیاموند و لیندسی 2ك )1979حق توسعه رویکرد اصلی برنامه  TDRرا مطرح میکند؛ به
معنای آنکه در این برنامه حقوق توسعه زمینهای کشاورزی با ارزش تاریخی و همچنین
زمین حساس طبیعی و اکولوژیکی به عنوان عناصر جدا از یکدیگر نگریسته شاده از زمین
جدا شده و به مالکان یا سازندگان در مناطق دیگر واگذار میشود ك.)Kaplowitz, 2008
بنابراین ،مالکان سرزمینهای طبیعی حساس ،مزارع و همچنین مناطق تاریخی و مهم میتوانند
از طریق فروش حقوق توسعه قابل انتقالشان كحق اجاره ،حق فروش ،حق رهن ،حق واگذاری
و )...هزینه زیان خود را دریافا کرده و در مقابل داوطلبانه به توسعه دارایی خود بپردازند
كفارسی فراشبندی و دیگران.)1395 ،
الگوی پیشنهادی این پژوهش ،ناظر بر بخشی از موضوع اسا .برنامهریزی کاربری
اراضی ضمن ایجاد رانا بازتوزیعی برای مالکان برخی اراضی ،محرومیا توسعه برای
مالکان دیگر را نیز به همراه دارد .به عبارت دیگر ،همگان منتفع از رانا بازتوزیعی نیستند
ك)Molotch & Logan, 1984؛ بلکه عدهای نیز متضرر میشوند .مالکان باغها یا
1. Transfer of Development Rights
2. Diamond, J. & Lindsay, B. E.
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ساختمانهای تاریخی که برنامه شهر عزم نگهداری این مکانها و عدم ساخاوساز در آنها
را دارد ،نمونه این نوع از متضرران هستند.
الگوی انتقال حق توسعه ،یک توسعه متعارف برای همه مالکان اراضی شهری را در نظر
میگیرد .سپس برای اراضیای که طبق برنامه شهر اجازه توسعه بیش از توسعه متعارف را
دارند ،شرط خرید مجوز را می گذارد .در مقابل به کسانی که اجازه ساخا حتی تا توسعه
متعارف را ندارند ،مجوز ساخا تا توسعه متعارف را میدهد ك Barrows & Prenguber,
& 1975; Libby & Hall, 2003; Hagman, 1974; Rose, 1974; Colavitti

 .)Serra, 2017; Linkous, 2016درنتیجه ،بازاری از فروش مجوز شکل میگیرد که در
آن مالکان اراضی متضرر شهری ،مانند باغها ،فروشنده مجوز ساخا و مالکانی که امکان
ایجاد بیش از توسعه متعارف را دارند ،خریدار مجوز هستند .در این الگو با شکلگیری بازار،
جها سرمایهگذاری در ساخاوساز در کل اراضی شهری متعادل میشود و از ایجاد
اختتف فضایی توسعه در پهنههای مختلف جلوگیری میکند.

 .3پیشینه پژوهش
 .1-3پیشینه پژوهش در مورد انتقال حق توسعه
مطالعات زیادی درخصوص انتقال حق توسعه انجام شده اسا .هرچند عمده مطالعات روی
کاربرد این رویکرد برای حل مساله حفاظا از باغات و فضاهای کشاورزی و ساختمانهای
میراث تاریخی اسا با این حال ،برخی از مطالعات به امکان استفاده از این رویکرد در توسعه
اراضی دیگر و یا متوازن ساختن توسعه شهر استفاده کردهاند .همچنین برخی مقاالت
رویکردی انتقادی به موضوع دارند که البته عمده انتقادات روی نحوه قاعدهگذاری و
ضرورت دقا در پیاده سازی و قیماگذاری دارد .در ادامه به برخی از مطالعات انجام شده
در این حوزه بهویژه مواردی که به این پژوهش مرتبط اسا ،پرداخته میشود.
پل تورسنس و جرالد سیمونز 1ك )1999در مقاله خود از یک مدل بازار ساده برای تهیه
چهارچوبی برای مکانیسم عملکرد برنامه انتقال حق توسعه استفاده میکنند و امکان مقایسه
با سایر سیاساهای متداول را فراهم میآورند .سپس به چندین نگرانی که سیاساگذاران
درباره بازار انتقال حق توسعه مطرح کردهاند ،میپردازند .سرانجام به پاسخهای نظارتی
1. Paul Thorsnes & Gerald P. W. Simons
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جایگزین در مورد شکساهای درک شده در بازار می پردازند .تجزیه و تحلیل آنها نشان
میدهد که یک برنامه حقوق توسعه بازاری شده ك 1)MDRیا همان انتقال حق توسعه ،مزایای
قابل توجهی را نسبا به تتشهای موجود برای حفظ اراضی حفاظتی ارائه میدهد.
گوزلی و دیگران 2ك )2020در مطالعهای در شهر ازمیر ترکیه ،اثربخشی برنامه انتقال حق
توسعه را مورد آزمون قرار دادهاند .آنها هدف از مطالعه خود را کشف پتانسیل و مشکتت
استفاده از انتقال حق توسعه برای حفاظا از مکانهای میراثی با مجموعه ای از عوامل مشتق
شده از ادبیات موجود و ارائه مدلی برای ایجاد و محاسبه انتقال حق توسعه برای دستیابی به
محدودیا تراکم در میراث ساخته شده در نظر گرفتند .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد
انتقال حق توسعه پتانسیل حفاظا از مکانهای فرهنگی را به عنوان ابزار جدید مبتنی بر بازار
فراهم میکند.
میسللی 3ك 5 )2014موضوع مربوط به برنامهریزی شهری و انتقال حق توسعه را به این
صورت بیان میکند :الف -امکان استفاده از انتقال حق توسعه در همه مناطق شهری .ب-
فرصا داشتن یک نسبا ساختمان واحد برای همه مناطق درگیر در برنامه های انتقال حق
توسعه به جای چندین مورد .ج -بررسی و مقایسه تکنیکهای انتقال حق توسعه و مشارکا
عمومی -خصوصی 4به منظور اینکه آیا آنها رویکرد مشترکی برای جذب ارزش در
توسعههای شهری دارند .د -تناقضات احتمالی بین برنامه های شهری و ابزارهای مدیریا
آنها .ها -اثرات برگشاپذیر انتقال حق توسعه در برنامههای شهری .او بیان میکند به طور
بالقوه ،انتقال حق توسعه اثرات عمدهای بر ماهیا منطقه بندی سنتی دارد.
کاالبرو و اسپینا 5ك ،)2014استفاده از انتقال حق توسعه را به عنوان مشوقی برای بازسازی
شهرکهای غیرقانونی مورد بررسی قرار داده اسا .مطالعه او به ارائه رویکرد نوین انتقال
حق توسعه در بهبود سکونتگاههای غیررسمی میپردازد.
هیو و دیگران 6ك )2018در مقاله خود از انتقال حق توسعه به عنوان نوآوری نهادی در
زمینه حقوق مالکیا یاد میکند که می تواند تعادل بین منافع عمومی و خصوصی را برای
1. Marketable Development Rights
2. Guzle, G.
3. Micelli, E.
)4. Public-Private Participation (PPP
5. Calabrò, F. & Spina, L. D.
6. Hou, J.
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تکمیل نقص قانون برنامه ریزی متعادل کند .این پژوهش ،استراتژیهایی را برای بهبود انتقال
حق توسعه ،مبتنی بر تجربیات هنگکنگ و خارج از کشور از منظر اصتحات قانونی،
حمایا از حقوق مالکیا و سایر سهامداران ارائه میدهد.
مورانو و تاچانی 1ك )2013نشان میدهند که از انتقال حق توسعه میتوان برای بازسازی
اراضی قهوهای كاراضی بازمانده از صنایع یا پادگانهای رها شده درونشهر) استفاده کرد.
در این مطالعه طیف وسیعی از پارامترهای شهری برای بازسازی نسبا داده شده و بر اساس
آنها میتوان مذاکره میان بخش دولتی و خصوصی را به منظور تعیین راه حل اجرایی پیشنهاد
داد .نتایج تجربی مدل ،سودمندی فعال کردن طرحهای بازآفرینی و به ویژه سایاهای آلوده
را برجسته میکند.
تاوراس 2ك )2003در پژوهشی تحا عنوان «آیا بازار میتواند برای حفاظا از زمین مورد
استفاده قرار بگیرد؟ نمونهای برای انتقال حق توسعه» به بررسی نقش بازار در حفاظا از زمین
های باارزش پرداخته و بیان میکند این تکنیک بیشتر در آمریکا مورد استفاده قرار میگیرد،
اما اروپا نیاز بیشتری به استفاده از این رویکرد دارد .این پژوهش به بحثهای اقتصادی مرتبط
به طرفداران استفاده از انتقال حق توسعه و مشکتت اجرایی آن در اروپا پرداخته اسا .نتایج
نشان میدهد تمایل ساکنین در استفاده از این رویکرد بیشتر از قوانین سنتی در جوامع محلی
اروپا اسا.
داداشپور و محسنزاده ك )1391در مطالعهای به بررسی امکانسجی استفاده از الگوی
انتقال حقوق توسعه برای حفاظا از اراضی کشاورزی شهر بابلسر ،مدل انتقال حقوق توسعه
را در ایران بهکار گرفتهاند .آنها در این مطالعه به تدوین مدل یکپارچه  TDRپرداختهاند
که از سه زیر مدل «تحلیل سلسله مراتبی جها تعیین مناطق حفاظا و توسعه ،مدل محاسباتی
اختصاصی برنامه  TDRجها تعیین تراکم ساختمانی و نسبا حق توسعه و ماتریس دستیابی
به اهداف جها انتخاب گزینه بهینه» تشکیل شده اسا .نتایج به دسا آمده حاکی از آن
اسا که برنامه انتقال حقوق توسعه به دلیل سودآوری بیشتر برای کشاورزان و رشد
هوشمندانه شهر و اصتح روند تخریف اراضی کشاورزی در صورت رعایا تراکم
ساختمانی پیشنهادی و نسبا حق توسعه ،قابلیا اجرایی و حفاظا از اراضی کشاورزی شهر
1. Morano, P. & Tajani, F.
2. Tavares, A.
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بابلسر و سایر شهرهای کشور را دارد.
عزیزی و شهاب ك )1392در مقالهای تحا عنوان کاربرد انتقال حقوق توسعه ك )TDRبه
عنوان سازوکار تحققپذیری طرحهای توسعه شهری كنمونه موردی :شهر کاشان) TDR ،را
به عنوان سازوکاری برای تحققپذیری طرحهای توسعه شهری کاشان مورد بررسی قرار
دادهاند .یافتهها نشان میدهد که نظامی از انتقال حقوق توسعه که قادر باشد منفعا توسعه را
بین دو بخش عمومی و خصوصی به صورت عادالنه تقسیم کند به نحوی که شهر بتواند
هزینه توسعه را از درآمد آن تامین و تعادلی بین او برقرار کند با توجه به قدما  20ساله
فروش تراکم در خارج از سیستم طرحهای توسعه شهری به نظر ضروری و مفید میآید.
همچنین توسعه اگر به درستی اندیشیده و سازماندهی شود و از مدیریا توانمند نیز برخوردار
باشد ،میتواند خود هزینهاش را بپردازد.
معینپور ك )1395در پایاننامه خود به تدوین الگوی انتقال حق توسعه ك)TDR
کاربریهای شهری مطالعه موردی :اراضی کشاورزی و باغی منطقه  9شهر اصفهان پرداخا.
نتایج به دسا آمده حاکی از آن اسا که در بعد حقوقی و قانونی ،آشنایی مسئولین و
شهروندان در زمینه چگونگی سازوکار انتقال حق توسعه بسیار کم و ناچیز بوده و نظارتها،
کارایی و اثربخشی الزم را جها ممانعا از ترییر کاربری اراضی زراعی و باغی و جلوگیری
از تخلفات ساخاوسازی ندارند؛ از دالیل این موضوع میتوان به تخلفات اداری و کسف
سود توسط مالکان از طریق ترییر کاربریهای موجود اشاره کرد .همچنین در بررسی میزان
تمایل مالک ین اراضی زراعی و باغی به مشارکا در تحقق مکانیزم انتقال حق توسعه ،نتیجه
ای که حاصل شد ،تمایل کم مالکین اراضی زراعی و باغی اسا ،چراکه آشنایی چندانی با
این مکانیزم در بین مالکین و همچنین انگیزههای اقتصادی قوی برای آنها وجود ندارد .در
راستای پاسخگویی به ظرفیاها و قابلیا محیطی و کالبدی ،اینگونه استنباط شد که منطقه
 9دارای ظرفیاهای قابل استفاده برای بهکارگیری مکانیزم انتقال حق توسعه اسا.

 .2-3پیشینه پژوهشهای شهری با مدل عامل مبنا
از روش مدل سازی عامل مبنا در مطالعات اقتصاد شهری در مقاالت و کارهای پژوهشی
زیادی استفاده شده اسا .در این بخش ،فقط به نمونههایی از این مطالعات که در ارتباط با
این پژوهش اسا ،اکتفا میشود.

اوالد قرهگوز و همکاران | 117

پارکر و دیگران 1ك ) 2014اثر بازار در ترییر کاربری اراضی را با استفاده از مدلسازی
عامل مبنا مورد بررسی قرار دادهاند .نتیجه مطالعه آنها نشان میدهد اثرات قیما پیشنهادی
رقابتی پیچیدهتر اسا و به بودجه خریداران ،ترجیحات نسبی آنها برای همسایگی در مقابل
امکانات فضای باز و اندازه بستگی دارد.
باقری جبلی و دیگران 2ك ) 2019تاثیرات بازآفرینی روی ارزش امتک و مسترتت را با
استفاده از مدلسازی عامل مبنا مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج حاصل از مدل نشان میدهد
کارگزاران به ملکهایی در محدوده درآمد خود نقل مکان میکنند و در آن اقاما میکنند،
عوامل همسایگی که دارای وضعیا اقتصادی مشابه هستند ،در کنار هم ساکن میشوند.
وهییودی و دیگران 3ك )2021تاثیر تملک سرمایه توسعهدهندگان را بر توسعه شهری در
کل یک شهر بزرگ از طریق مدلسازی عامل مبنا شبیهسازی کردند .نتایج نشان میدهد
تاثیر توسعهدهندگان بزرگ زمین -کسانی که بیش از  750میلیون دالر سرمایه دارند و سطچ
باالتری وام میگیرند -ردپای شهری را به روشهای قابل پیشبینیتری در مقایسه با
توسعهدهندگان زمین با سرمایه کمتر و ظرفیا وام افزایش میدهد.
وهییودی و دیگران ك )2019ایجاد تنظیمات مختلف زمین شهری براساس تصمیمات
ناهمگون توسعهدهندگان خصوصی زمین را با رویکرد عاملمحور در زمینه کشور در حال
توسعه مورد مطالعه قرار دادهاند .نتایج نشان میدهد رفتار به حداک ر رساندن سود توسط
توسعه دهندگانی که دارای ذخایر سرمایه بزرگ هستند ،بیشتر از کسانی که دارای
صندوقهای سرمایه اندک هستند ،قابل پیشبینی اسا.

 .3-3نوآوری پژوهش
همانطور که از مطالعات تجربی انجام شده متحظه میشود ،مطالعات گستردهای در زمینه
انتقال حق توسعه به ویژه استفاده از این رویکرد در مباحث توسعه شهری از جمله ساخاوساز
در اراضی باقیمانده از صنایع و پادگانها كاراضی قهوهای) یا حتی بافاهای فرسوده انجام
شده اسا .همچنین از روش عامل مبنا در مباحث اقتصاد شهری بهویژه در جذب سرمایهگذار
در محیطهای شهری نیز استفاده شده اسا ،اما تاکنون موضوع انتقال حق توسعه با روش
1. Parker, S. S.
2. Bagheri-Jebelli, N.
3. Wahyudi, A

 | 118پژوهشهای اقتصادی ايران | سال  | 27شماره  | 90بهار 1401

مدلسازی عامل مبنا و نیز استفاده گستردهتر از این موضوع در سطچ شهر و توسعه مسکونی
در تراکم های مختلف انجام نشده اسا .همچنین نوآوری دیگر این مطالعه این اسا که از
انتقال حق توسعه که تاکنون بیشتر در مباحث حفاظا از ساختمانهای تاریخی یا اراضی
کشاورزی استفاده شده برای حل مساله تعدیل رفاه و حرکا به سما بهینه پارتو و مدیریا
رانا برنامهای استفاده شده اسا.

 .4روششناسی پژوهش و ساخت مدل
 .1-4مدلسازی عامل مبنا

1

این مطالعه با روش شبیه سازی مبتنی بر عامل انجام خواهد شد که در ادامه به توضیچ آن
پرداخته میشود.
در دنیایی بهطور فزاینده پیچیده زندگی میکنیم .سیستمهایی که باید آنالیز و مدلسازی
شوند از نظر وابستگی متقابل آنها پیچیدهتر میشوند .ابزارهای مدلسازی متعارف ممکن
اسا به اندازه گذشته کاربردی نداشته باشند ك .)Macal & North, 2009امروزه ،رشد
فناوری فرصا پردازش و قدرت محاسباتی باالیی در اختیار قرار میدهد که میتوان از
رویکردهای سادهسازی مبتنی بر فرضهای بسیار زیاد ثابا نگهدارنده سایر عوامل خارج
شد .بنابراین ،باید سراغ استفاده از مدلهایی رفا که توان در نظر گرفتن این پیچیدگیها را
داشته باشند .مدلسازی راهی برای حل مشکتتی اسا که در دنیای واقعی رخ دادهاند .مدل
سازی این امکان را میدهد که سیستمها را قبل از اجرا بهینهسازی کرد ك & Borshchev
 .)Filippov, 2004مدلسازی شامل فآیند نقشهبرداری مسدله از دنیای واقعی به مدل،
فرآیند انتزاع ،تجزیهوتحلیل مدل و بهینهسازی و نقشهبرداری از راهحل به سیستم واقعی اسا
كك .)Borshchev & Filippov, 2004شبیهسازی ،فرآیند اجرای مدل اسا که مدل را با
ترییر حالا در طول زمان انجام میدهد و برای مشکتت پیچیده که پویای زمان مهم اسا،
مدلسازی شبیهسازی ،پاسخ بهتری اسا ك.)Borshchev & Filippov, 2004
مدلهای مختلفی برای رویکردهای شبیهسازی و مدلسازی وجود دارند .مدلهای مبتنی

)1. Agent based modeling (ABM
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بر سیستمهای پویا 1و پویایی سیستمها ،2مدلسازی رویدادهای گسسته 3و درنهایا
مدلسازی مبتنی بر عامل ،مدلهای شناختهشده در این زمینه هستند که البته هرکدام ویژگی
های خاص خود را دارند .مدلسازی مبتنی بر عامل به ویژه برای شبیهسازی سیستمهای
پیچیده که در آنها عوامل با یکدیگر در یک محیط معین تعامل دارند ،مفید اسا .این روش
قابلیاهای بسیاری از جمله قدرت توضیچدهندگی باالتر ،امکان ایجاد محیط به جای انفعال
در مقابل محیط داده شده و یادگیری دارد .تمرکز این مقاله روی شبیهسازی رفتار عاملها،
زمانی که ترییری در محیط ایجاد میشود که در دنیای واقعی وجود ندارد و نمیتوان برحسف
دادههای دنیای واقعی از روشهای سنتی استفاده کرد ،اسا .در این مقاله ،محیط اقتصادی
تصمیمگیری برای سرمایهگذاری با تعریف موضوع جدیدی مانند بازار انتقال حق توسعه که
محیط سودآوری پروژه ها را ترییر میدهد از یک سو و از سوی دیگر در دنیای واقعی نیز
وجود ندارد برای شبیه سازی استفاده شده اسا .از اینرو ،این پژوهش بر مبنای روش مدل
سازی عامل خواهد بود.
تفاوت روش عامل مبنا با روشهای سنتی دهه  1960-70در جدول ك )1قابل متحظه
اسا.
جدول  .1تفاوت روش عامل مبنا با روشهای سنتی
مدلسازی سنتی

مدلسازی عامل مبنا

قطعی (یک آینده)

تصادفی (چند آینده)

اختصاصی (باال به پایین)

جمعی (پایین به باال)

فرمولهای مبتنی بر معادله

عاملهای تطبیق یابنده

توضیحاتی نمیدهد

قدرت توضیحدهندگی

تعداد پارامترهای محدود

تعداد پارامترهای زیاد

دشواری فضایی کردن

به صراحت فضایی

محیط داده شده

محیط ایجاد شده

شما به آنها واکنش نشان میدهید.

شما از آنها یاد میگیرید.

ماخذBernard (1999) :

1. Dynamic Systems
2. Systems Dynamics
3. Discrete Event
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 .2-4شناسایی عاملها
تمرکز این پژوهش بر رفتار سرمایهگذاران كیا توسعهدهندگان) در انتخاب مکان
سرمایهگذاری اسا .در واقع ،فرض این اسا که توسعهدهندگان زمینها را از مالکان آنها
خریداری میکنند و سرمایهگذاری انجام میدهند .بنابراین ،عاملها در این مطالعه فقط
توسعهدهندگان زمین هستند.

 .3-4بستر و محیط فعالیت عاملها
محیط اقدام عاملها در محدوده شهر تهران و در پهنههای تراکمی طرح جامع و تفصیلی
خواهد بود .طرح جامع و تفصیلی ،اقدام به پهنهبندی شهر برحسف نوع فعالیا و نوع تراکم
کرده اسا .پهنه  Rبه پهنه سکونا تعلق دارد .پهنه  Mپهنه مختلط فعالیا و سکونا اسا.
پهنه  Sپهنه فعالیا و در نهایا پهنه  Gپهنه فضاهای سبز و باز اسا .هر پهنه به زیر پهنههایی
تقسیم میشود که با عددهای سه رقمی نشان داده میشود .به عنوان م ال ،پهنه  R111پهنهای
اسا که در آن ،تمام اراضی مسکونی حداک ر تا  2طبقه میتوانند ساخاوساز کنند .یا پهنه
 R263پهنهای اسا که در آن میتوان بیش از  12طبقه با تراکم  600درصد احداث بنا
داشا.
در هر یک از این پهنهها ،تنها اراضیای طبق ضوابط طرح اقدام به ساخاوساز خواهند
کرد که از عمر بنای قبلی آنها سالها گذشته و قدیمی باشند .بنابراین ،در هریک از این
پهنهها ،اراضی که ساختمانهای آنها نوساز هستند كحداک ر تا  10سال ساخا) حذف
خواهند شد و عاملها نمیتوانند این اراضی را انتخاب کنند .همچنین برخی کاربریها مانند
مدارس ،مراکز درمانی و ...نیز به عنوان فضاهای ت بیا شده ،از انتخاب عاملها حذف خواهد
شد.
پهنههایی که دارای تراکم باال هستند كمانند پهنههای  )R263که به دلیل تراکم باال از
متوسط سودآوری باالیی برخوردار هستند به عنوان پهنههای دریافاکننده یا متقاضی حق
توسعه خواهند بود .در مقابل ،پهنههای با تراکم پایین كمانند  )R111که به همین دلیل تراکم
پایین ،از سودآوری پایینی برای ساخاوساز برخوردار هستند به عنوان پهنههای فرستنده یا
عرضه کننده حق توسعه خواهند بود.
از آنجا که تاکنون براساس مدلسازی عامل مبنا ،شبیهسازی در خصوص انتقال حق
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توسعه انجام نشده اسا و محاسبات در سطچ پهنههای شهر تهران بسیار پیچیده و به عوامل
بسیاری وابسته اسا در این مطالعه ،دو پهنه مجازی كغیرحقیقی) در دو تراکم باال ك600
درصد) و پایین ك 180درصد) در نظر گرفته شد .همچنین با توجه به عدم دسترسی به اطتعات
تفصیلی در هر پهنه تراکمی از عمر بنا و ساختمانهای قابل ساخا و نیز تفاوت اندازه قطعات
در هر پهنه ،فرض شد که اندازه زمینها با توزیع نرمال با میانگین  200مترمربع هستند و تنها
زمین هایی که قابل ساخا هستند در نظر گرفته شد .مجموع کل این اراضی  20.000قطعه
برای دو پهنه در نظر گرفته شد که به طور متوسط با نرخ نوسازی  2درصد در سال -در
مجموع دوره  10ساله طرح جامع 4000 -قطعه تحا ساخاوساز قرار خواهد گرفا.
هرچند ،توسعهدهندگان به دنبال حداک ر کردن سود خود هستند و این امر ممکن اسا باعث
شود ساخاوساز بیشتری در یک پهنه نسبا به پهنه دیگر اتفاق بیفتد .قیما زمین و قیما
آپارتمان ساخته شده نیز در هر پهنه به صورت توزیع نرمال با میانگین  1میلیون تومان برای
پهنههای فرستنده و  1/5میلیون تومان برای پهنههای گیرنده در نظر گرفته شد .دلیل باال بودن
قیما زمین و آپارتمان در پهنه گیرنده این اسا که این پهنهها از رانا موقعیا نیز
برخوردارند.

 .4-4قواعد رفتاری
سود که متک رفتاری عاملها اسا ،تحا تاثیر ساختار هزینهها و درآمدهای حاصل از
ساخاوساز خواهد بود .در سوی هزینهها ،قیما زمین ،هزینه مصالچ ساختمانی ،عوامل
تولید ،هزینه عوارض ،مالیاتها و مجوزها مهم خواهد بود .فرض این اسا که رفتار عاملها
بر قیما زمین و قیما مصالچ ساختمانی و عوامل تولید موثر نخواهد بود .هزینه عوارض و
مالیاتها در قالف هزینه ساخا در نظر گرفته میشود .تابع سود هر توسعهدهنده زمین به
صورت رابطه ك )1خواهد بود.
ك)1

𝑎𝑞𝑐 𝜋 = 𝑝𝑎 𝑞𝑎 − 𝑝𝑙 𝑙 −

در رابطه ك pa ،)1قیما هر مترمربع آپارتمان q a ،مساحا ساخته شده قابل فروشpl ،

قیما هر مترمربع زمین l ،اندازه زمین و  cمتوسط هزینه ساخا هر مترمربع آپارتمان كشامل
هزینه انشعابات و عوارض و مالیات) اسا.
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از آنجا که در تراکم ساخاوساز متفاوتی برای زمینهای مختلف در شهر توسط طرح
جامع در نظر گرفته میشود با توجه به اینکه مساحا ساخته شده قابل فروش از ضرب اندازه
زمین در تراکم مجاز در نظر گرفته شده توسط طرح جامع محاسبه میشود ،میتوان فرمول
سود ارائه شده در رابطه ك )1را به صورت رابطه ك )2بازنویسی کرد.
ك )2

π = pa l ∗ den − pl l − cl ∗ den

در رابطه ك den ،)2تراکم مجازی اسا که طرح جامع به هر زمین داده اسا كهرچند
تراکم برحسف درصد بیان میشود ،اینجا رقم تقسیم بر صد شده آن در نظر گرفته میشود).
همانطور که متحظه میشود ،در رابطه ك ،)2سود رابطه مستقیم با تراکم دارد .بنابراین،
هرچه تراکم داده شده به زمینی بیشتر باشد ،سود باالتر خواهد بود .توسعهدهندگان در
انتخاب بین دو زمین که دارای تراکمهای متفاوت هستند ،حتی با اندازه زمین و قیما زمین
و قیما آپارتمان مشابه ،زمینی را انتخاب خواهند کرد که تراکم باالتری را در طرح دریافا
کرده اسا .این امر سبف میشود تمرکز سرمایهگذاری در شهر،در پهنههای با تراکم باال،
بسیار بیشتر از پهنههای با تراکم پایین باشد.
در ساختار مبتنی بر انتقال حق توسعه برای رفع مشکل ،تفاوت حاشیه سود اراضی مختلف
شهر با تراکمهای مختلف که سبف تفاوت فرآیند توسعه در پهنههای مختلف شهر میشود،
تراکم متوسطی برای شهر در نظر گرفته میشود .به عنوان م ال ،فرض میشود همه شهر از
حق تراکم متوسط  300درصد برخوردار هستند .در این صورت ،پهنههایی که دارای تراکم
پایین هستند؛ یعنی طرح اجازه ساخا بیش از  180درصد نمیدهد ،میتوانند  120درصد
حق توسعه خود را در بازار بفروشند .این اراضی ،تحا عنوان «فرستنده» حق توسعه یاد
می شوند .در مقابل ،اراضی که در طرح جامع اجازه ساخا تا  600درصد تراکم را دارند؛
یعنی  300درصد بیش از تراکم متوسط شهر را حق دارند ،دارای رانا باالیی هستند .در
انتقال حق توسعه به این اراضی به شرطی اجازه ساخا تا  600درصد داده میشود که 300
درصد تراکم اضافه را از بازار خریداری کنند .این اراضی نیز تحا عنوان «گیرنده» حق
توسعه یاد میشوند.
بنابراین ،تابع سود برای اراضی واقع در مناطق فرستنده حق توسعه ،درآمدی نیز از محل
فروش حق توسعه مازاد خواهند داشا .تابع سود اراضی فرستنده به صورت رابطه ك )3خواهد
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بود:
π = pa l ∗ den + ptdr qtdr − pl l − cl ∗ den

ك)3

در رابطه ك ptdr ،)3قیما هر مترمربع حق توسعه و  q tdrمقدار  TDRاسا که میتواند

بفروشد .مقدار  TDRقابل فروش نیز از رابطه ك )4به دسا میآید که در آن  denavتراکم
متوسط شهر كتراکم ذهنی که به صورت مساوی به همه اراضی داده میشود) اسا.
)q tdr = l ∗ (denav − den

ك)4

با جایگذاری ،تابع سود اراضی فرستنده به صورت رابطه ك )5خواهد بود.
ك)5

π = pa l ∗ den + ptdr l ∗ (denav − den) − pl l − cl ∗ den

در مقابل -در اراضی گیرنده -باید برای خرید مجوز ساخا بیش از تراکم متوسط،
هزینه ای پرداخا شود .بنابراین ،در تابع سود اراضی گیرنده ،خرید مجوز تراکم در بخش
هزینه ظاهر میشود .محاسبه این موضوع به صورت رابطه ك )6خواهد بود.
ك)6

) π = pa l ∗ den − pl l − cl ∗ den − ptdr l ∗ (den − denav

باید توجه کرد که  denبرای اراضی گیرنده با اراضی فرستنده متفاوت اسا .همچنین
قیما زمین و قیما آپارتمان نیز در این دو گروه متفاوت اسا .برای امکان تمییز دادن بین
دو گروه در رابطههای پیش گفته ،اندیس باال به صورت  sبرای اراضی فرستنده و  rبرای
اراضی گیرنده در نظر گرفته خواهد شد.
در رابطههای بیان شده ،آنچه مجهول اسا ،قیما  TDRو مقدار  TDRاسا که عاملها
قرار اسا با هم مبادله کنند .از آنجا که فرض کردهایم در نهایا  4.000سرمایهگذار داریم
که باید انتخاب کنند که زمینی را در قسما فرستنده یا گیرنده برای ساخاوساز انتخاب
کنند در نهایا تعداد قطعات زمینی که برای ساخاوساز انتخاب میشود برابر با 4.000
خواهد بود كرابطه ك:))7
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m + n = 4000

ك)7

0 ≤ m; n ≤ 4000

در رابطه ك m ،)7تعداد قطعاتی اسا که در قسما فرستنده و  nتعداد قطعاتی اسا که
در قسما گیرنده برای ساخاوساز انتخاب میشود .همچنین برای اینکه بازار  TDRتسویه
شود كدر صورتی که تسویه نشود ،بخشی از توسعهدهندگان یا سرمایهگذاران قادر به
سرمایهگذاری نخواهند بود) باید شرط ارائه شده در رابطه ك )8برقرار شود.
n

m

∑ qstdr = ∑ qrtdr

ك)8

1

1

یعنی حجم کل حق توسعهای که عرضه میشود باید برابر با حجم کل تقاضای حق توسعه
باشد .رابطه ك )8را به صورت رابطه ك )9نیز میتوان بیان کرد.
n

ك)9

m

]) ∑[l ∗ (denav − den)] = ∑[l ∗ (den−denav
1

1

قیما در بازار ،براساس کشف قیما حاصل از عرضه و تقاضا خواهد بود .برای یافتن
قیما تعادلی ،نیاز به تابع عرضه و تقاضای  TDRداریم ،اما از آنجا که فرض کردهایم
توسعه دهندگان از بین دو نوع زمین فرستنده و گیرنده در نهایا یکی از اراضی را باید
انتخاب کنند و در واقع ،فرض خروج از سرمایهگذاری یا ورود سرمایهگذاران جدید را مجاز
دانسته نشده اسا ،بنابراین ،هر تعداد از سرمایهگذاران که قسما گیرنده  TDRرا انتخاب
نکنند كیعنی تقاضاکننده  TDRنباشند) ،الجرم در قسما فرستنده  TDRزمینی را انتخاب
کرده و یا عرضهکننده  TDRخواهند بود .بنابراین ،برای کشف قیما تعادلی ،کافی اسا
از الگوی رفتاری یکی از توابع عرضه و تقاضا اطتع داشته باشیم .در اینجا ،سراغ تابع تقاضا
رفتهایم.

 .1-4-4تابع تقاضای حق توسعه
از آنجا که در دنیای واقع ،هنوز  TDRبه ویژه درخصوص تفاوتهای تراکمی ،شکل نگرفته
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و در ایران هنوز هیچ مدلی از  TDRبهکار گرفته نشده اسا ،امکان اینکه با دادههای گذشته
نگر به برآورد تابع تقاضا پرداخا ،وجود ندارد ،اما با تحلیل تئوریک میتوان شکل تبعی
تابع تقاضای  TDRرا برآورد کرد.
به نظر میرسد تقاضاکنندگان حق توسعه ،چون رانا قابل توجهی از ساخاوساز بیشتر
نسبا به پهنههای با تراکم کمتر برخوردارند در قیماهای پایین ،واکنش کمتری نسبا به
ترییرات قیما داشته باشند 1 .واحد ترییر در قیما حق توسعه به دلیل اینکه منافع زیادی از
خرید حق توسعه و ساخا بیشتر دارند ،تاثیر کمتری در مقدار خرید میتواند داشته باشد،
اما در قیماهای باالی حق توسعه ،ترییرات قیما ،سهم بیشتری از سود ساخاوساز را نشانه
می رود و در نتیجه ممکن اسا از خرید حق توسعه و ساخا بیشتر منصرف شوند .بنابراین،
در قیماهای پایین ،خط تقاضا افقیتر و در قیماهای باال عمودیتر اسا .این بدین معنی
اسا که منحنی تقاضا شکل هذلولی داشته باشد .به نظر میرسد چون مخارجی که برای
خرید حق توسعه میپردازد در تابع سود ساخاوساز به عنوان هزینه وارد میشود ،رفتار
تقاضاکنندگان  TDRاین خواهد بود که  1درصد ترییر در قیما را با  1درصد ترییر در
مقدار خن ی کنند .این بدین معنی اسا که کشش تقاضا همواره  1یا شکل منحنی تقاضا
هذلولی اسا.
نکتهای که وجود دارد این اسا که حداقل و حداک ری از قیما وجود دارد که خارج
از آن ،عمت بازار  TDRشکل نخواهد گرفا .برای کشف حداقل و حداک ر قیمتی که بازار
در آن میتواند شکل گیرد باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که اصوال تقاضاکننده تا
قیمتی از  TDRرا خواهد پرداخا که تمام تفاوت سود حاصل از اضافه ساخاوساز را
پوشش دهد؛ یعنی برای سرمایه گذار فرقی نداشته باشد که با تراکم متوسط شهر ،ساخاوساز
کند یا از طریق خرید مجوز حق توسعه در بازار به ساخاوساز بیشتر بپردازد .این موضوع را
میتوان به صورت رابطه ك )9بیان کرد.
ك)9

) 𝑣𝑎𝑛𝑒𝑑 𝑝𝑎 𝑙 ∗ 𝑑𝑒𝑛 − 𝑝𝑙 𝑙 − 𝑐𝑙 ∗ 𝑑𝑒𝑛 − 𝑝𝑡𝑑𝑟 𝑙 ∗ (𝑑𝑒𝑛 −
𝑣𝑎𝑛𝑒𝑑 ∗ 𝑙𝑐 = 𝑝𝑎 𝑙 ∗ 𝑑𝑒𝑛𝑎𝑣 − 𝑝𝑙 𝑙 −

رابطه ك )9بدین معنی اسا که سود ساخاوساز با تراکم بیش از تراکم متوسط با
پرداخا هزینه خرید مجوز حق توسعه ،برابر با سودی باشد که از ساخاوساز با تراکم
متوسط شهر عاید سرمایهگذار میشود .در این رابطه ،تنها مجهول مدل ptdr ،اسا .بنابراین،
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با حل رابطه ك ،) 9حداک ر قیمتی که تقاضاکننده حاضر اسا پرداخا کند به دسا خواهد

آمد که آن را با  pHtdrنشان میدهیم .در واقع ،محل تتقی تابع تقاضا با محور عمودی را

نشان میدهد.
همچنین اگر همین روش را درخصوص فرستنده یا عرضهکننده حق توسعه انجام دهیم،
حداقل قیمتی که عرضهکننده حاضر اسا دریافا کند و حق توسعه خود را واگذار کند،
حاصل میشود كتوجه داشته باشید که ممکن اسا توسعهدهنده هیچ وقا مجاز به ساخا با
تراکم متوس ط شهر در این اراضی نباشد ،بلکه این میزان به صورت ذهنی قابل اندازهگیری
اسا .بنابراین ،رابطه ك )10برای به دسا آوردن قیما حداقل باید برقرار باشد.
ك)10

pa l ∗ den + ptdr l ∗ (denav − den) − pl l − cl ∗ den
= pa l ∗ denav − pl l − cl ∗ denav

از محاسبه قیما  TDRدر رابطه ك )10به حداقل قیما میرسیم که با  pLtdrنشان می
دهیم.
بدین ترتیف ،شکل تبعی تابع تقاضا باید عتوه بر اینکه به شکل هذلولی باشد باید محور

𝐻
𝑟𝑑𝑡𝑝 قطع کند .همچنین با توجه به اینکه تابع عرضه دارای عرض از مبدا به
عمودی را در
𝐿
𝐻
𝐿
𝑟𝑑𝑡𝑝 باشد .شکل تبعی تابع تقاضا
𝑟𝑑𝑡𝑝 و
𝑟𝑑𝑡𝑝 اسا ،عمت محدوده قیمتی باید بین
صورت

را به صورت رابطه ك )11خواهیم داشا.
ك)11

𝐿
𝑟𝑑𝑡𝑝 𝑝𝑡𝑑𝑟 = 𝑘 ∗ [(𝑛 + 1)−1 ] +

در رابطه ك 𝑘 ،)11ضریف ثابتی اسا .بنابراین ،رابطه ك ،)11رابطهای اسا که تعداد

سرمایهگذاران در قسما گیرنده حق توسعه ك𝑛 )را در هر سطچ از قیما  TDRنشان
میدهد.

با مشخص شدن عاملها كتوسعهدهندگان یا سرمایهگذاران) ،محیط فعالیا یا انتخاب
آنها كاراضی گیرنده یا فرستنده) و در نهایا تابع رفتاری شیوه انتخاب آنها كتابع تقاضا و
قید تسویه بازار به همراه قید تعداد سرمایهگذاران) ،اطتعات الزم برای اجرای برنامه
شبیهسازی فراهم اسا .برای انجام این کار از نرمافزار  netlogoاستفاده شده اسا.
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 .5اجرای مدل شبیهسازی و تحلیل نتایج
برای اجرای مدل طراحی شده ،ابتدا با فرض اینکه  TDRوجود ندارد ،آغاز کردیم .در این
حالا ،قیما  TDRبرابر صفر اسا و در نتیجه تمامی سرمایهگذاران در پهنهای که تراکم
بیشتری دارد ،تمایل به سرمایهگذاری دارند .این موضوع در شکل ك )1قابل متحظه اسا.
اجرای مدل با داده اولیه قیما صفر برای  TDRو تعداد  4.000سرمایهگذار در قسما
گیرندگان شروع میشود .حال برنامه  TDRشروع میشود .مدل قیمتی را به صورت تصادفی
در نظر گرفته و محاسبات سود مجدد انجام میشود .در قیما داده شده ،شماری از سرمایه
گذاران از قسما گیرنده به قسما فرستنده کوچ میکنند .این فرآیند تا جایی تکرار میشود
که بازدهی دو پهنه تقریبا یکسان شده و البته بازار  TDRنیز تسویه شود .نتایج مدل در شکل
ك )2نشان داده شده اسا .همانطور که قابل متحظه اسا ،پراکندگی به نسبا متوازنی در
بین دو پهنه از سرمایهگذاران شکل گرفته اسا .پتتهای ترسیم شده فرآیند ترییرات قیما
 TDRو تعداد سرمایهگذاران در دو پهنه را تا رسیدن به قیما تعادلی نشان میدهد .در
نهایا ،در سطچ قیما تعادلی معادل  11میلیون ریال كبرحسف قیماهای سال  )1386از
 4.000سرمایهگذار 3.300 ،سرمایهگذار در قسما فرستنده و  670سرمایهگذار در قسما
گیرنده به سرمایهگذاری میپردازند .دلیل تمرکز بیشتر در قسما فرستنده این اسا که هر
فرستنده  120درصد تراکم میتواند بفروشد در حالیکه هر گیرنده به  300درصد تراکم نیاز
دارد .بنابراین ،هر  2سرمایهگذار در پهنه گیرنده ،حق توسعه  5سرمایهگذار در قسما
فرستنده را نیاز دارد .همچنین تاثیر قیما  TDRنیز در این موضوع مهم اسا.
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شکل  .1پراکنش سرمایهگذاران قبل از TDR

ماخذ :یافتههای پژوهش

شکل  :2توزیع سرمایهگذاران در پهنههای فرستنده و گیرنده و نمودارهای تغییر قیمت و تغییر
تعداد سرمایهگذاران در هر پهنه

ماخذ :یافتههای پژوهش

 .6جمعبندی و نتیجهگیری
انتقال حق توسعه به عنوان راهحلی که بتواند برنامههای حفاظا از اراضی کشاورزی و
ساختمان های تاریخی را از طریق مکانیسم بازار و بدون فشار به بودجه دولتی یا ایجاد
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فضاهای فساد و رشوه جها ترییر کاربری پیش ببرد ،سالهاسا که در کشورهای مختلف
کاربرد دارد .با این حال ،تاکنون از این ابزار به صورت محدود در خصوص اراضی خاصی
و در قالف برنامههای زمانمند استفاده شده اسا .هرچند ،مقاالتی برای استفاده از این
رویکرد برای حل مسائل دیگر برنامهریزی شهری از جمله توازن توسعه ،ساخاوساز در
اراضی به جا مانده از صنایع و پادگانها كاراضی قهوهای) ،بازسازی بافاهای فرسوده و...
تهیه شده اسا و به کارایی این رویکرد در تحقق برنامههای دیگر شهر تاکید شده ،اما در
عمل استفاده نشده اسا .در ایران نیز سالهاسا برای حل مسائل شهری به این موضوع توجه
شده ،اما هنوز اجرایی نشده اسا .این رویکرد که از انتقال حق توسعه حتی میتوان برای
حل مساله تفاوت رانا برنامهریزی در پهنهبندی و تفاوتهای تراکمی استفاده کرد ،مورد
توجه این مقاله بود .هرچند این مطالعه با دادههای فرضی در چارچوب پهنهبندی طرح جامع
شهر تهران انجام شد و در مطالعات بعدی باید با اطتعات و دادههای واقعی زمان تهیه طرح
جامع ،مورد بررسی قرار گیرد با اینحال نتایج نشان میدهد برنامه  TDRمیتواند باعث
توزیع مناسف سرمایه گذاری در سطچ شهر شده و بخشی از رانا حاصل از برنامه برای
برندگان را به سما ضررکنندگان از برنامه سوق داده و عدالا فضایی برقرار کند .انجام
مطالعات بی شتر به ویژه به تفکیک مناطق شهر تهران و متحظه تفاوتهای منطقهای و نیز در
زمینه استفاده گستردهتر از  TDRدر تمام پهنههای دارای نفع و ضرر كبرندگان و بازندگان)
میتواند در دستور کار قرار گیرد .به نظر میرسد ،مدیران شهری میتوانند با دقا در
متحظات طراحی مدلهای  TDRاز این ابزار برای عملکرد مطلوبتر طرح و نیز حل مساله
خروج از بهینگی پارتو استفاده کنند .هرچند ،حل مساله حقوقی موضوع درخصوص تفکیک
حق توسعه از حق مالکیا از طریق متخصصان حقوق میتواند مورد توجه باشد.
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Abstract
Due to the importance of balancing internal and external of the economy, research on
the interaction effects of the budget deficit, savings gap, and current account deficit
has always been a major issue for policymakers. The main purpose of this study was
to test the validity of the triple deficit hypothesis during the period 1978-2019 in the
Iranian economy with the presence of the degree of trade openness for two models of
oil trade and without oil trade. In the present paper, by providing a theoretical
framework and using the Johansen - Juselius cointegration test method and the error
correction mechanism, long-term and short-term relationships of the variables of this
research are investigated. The results showed that the long-run relationship among the
components of the triple deficit hypothesis is established in the two models of oil trade
and without oil trade, but the validity of the triple deficit hypothesis is not confirmed
in the short run. Through the Impulse response functions, decisions were made about
the interrelationships among the variables, and the results of this method confirmed
the validity of the triple deficit hypothesis for the oil trade model and the occurrence
of the inverse mechanism for the oil-free trade model. Finally, in the oil trade model,
internal and external imbalances reduced trade openness, and in the non-oil trade
model, only the savings gap played such a role. This emphasized the key role of the
private sector in reducing internal and external imbalances.
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مقاله پژوهشی

 --پژوهشهای اقتصادی ایران---------

آزمون اعتبار فرضیه کسریهای سهگانه در ایران با حضور درجه
باز بودن تجاری
دانشجوي دكتري رشته اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال،

مريم مهرآراء


سید محمد مهدی احمدی

استادیار ،گروه اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،تهران ،ایران
استادیار ،گروه اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،تهران ،ایران

چکیده
و کسری حساب جاری به عنوان مساله اساسی همیشه مورد توجه سیاسا گذاران بوده اسا .هدف اصلی این تحقیق
آزمون اعتبار فرضیه کسریهای سهگانه طی دوره  1357- 1397در اقتصاد ایران با حضور درجه باز بودن تجاری برای
دو مدل تجارت با نفا و بدون نفا بود .با توجه به اهمیا مساله ،در مقاله حاضر با ارائه یک چارچوب نظری و با
استفاده از روش همجمعی جوهانسون -جوسیلیوس و مکانیسم تصحیچ خطا به ترتیف به بررسی روابط بلندمدت و
کوتاهمدت متریرهای تحقیق پرداخته شد .نتایج کسف شده نشان داد رابطه بلندمدت میان اجزای فرضیه کسری سهگانه
در هر دو مدل نفتی و غیرنفتی برقرار ،اما اعتبار فرضیه کسری سهگانه در کوتاهمدت مورد تایید نیسا .از طریق توابع
تایید اعتبار فرضیه کسری سهگانه برای مدل تجارت نفا و وقوع یک مکانسیم معکوس برای مدل تجارت بدون نفا
بود .در نهایا در مدل تجارت نفا عدم تعادلهای داخلی و خارجی ،درجه باز بودن تجاری را کاهش دادند و در مدل
تجارت غیرنفتی فقط شکاف پس انداز چنین نقشی را ایفا کرد که این امر تاکیدی بر نقش کلیدی بخش خصوصی در
کاستن از عدم تعادلهای داخلی و خارجی داشا.

کلیدواژهها :کسری سهگانه ،کسری دوگانه ،شکاف پسانداز ،درجه باز بودن تجاری.
طبقهبندی .H62 ,F41,F40 ,E62 :JEL
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واکنش به ضربه به تصمیم گیری درخصوص روابط متقابل میان متریرها پرداخته شد و نتایج حاصل از این روش بیانگر

تاریخ پذیرش1400/10/27 :

به دلیل اهمیا ایجاد تعادل داخلی و خارجی اقتصاد ،تحقیق درخصوص اثرات متقابل کسری بودجه ،شکاف پسانداز

تاریخ دریافت1400/02/31 :

امیر غالمی
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 .1مقدمه
در دنیای امروزی به واسطه شبکهای و جهانی شدن ،بیشتر کشورها با عدم تعادلهای داخلی
و خارجی مواجه هستند .مانند برخی از کشورهای در حال توسعه ،ایران نیز با کسری بودجه
مزمن به عنوان عامل برهم زننده تعادل داخلی و ایجاد آسیفهای عمده اقتصاد مواجه اسا.
همچنین عدم تعادل حساب جاری که در سالهای اخیر به عنوان دغدغهای برای
سیاساگذاران در تعدادی از کشورها محسوب میشود در مورد ایران نیز وجود داد .در
حالی که می توان از دیدگاه تئوریک استدالل کرد که این نگرانی نادرسا اسا به نظر
میرسد دولاها با اجرای صحیچ سیاساهای مالی میتوانند عدم تعادلهای خارجی را
اصتح کنند ،زیرا اغلف بیان شده که عدم تعادل بودجه ،ریشه عدم تعادل حساب جاری
اسا .عتوه بر این ،اصتح سیاساهای مالی میتواند ارتقاء پسانداز بخش خصوصی را به
عنوان عامل جبرانکننده و پوشش دهنده کسری بودجه دولتی نیز شامل شود .توجه به این
امر درخصوص ایران با اهمیا اسا ،چراکه حضور پررنگ بخش دولتی در عرصه اقتصاد
موجف محدود شدن دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی شده اسا .اما این مهم تاکنون
بحث برانگیز باقی مانده که ترییرات در سیاسا مالی آیا میتواند منجر به تحوالت قابل
پیش بینی عملکرد اقتصاد باز در حساب جاری شود .یک جنبه مهم از این موضوع ،مربوط
به فرضیه کسری دوگانه 1اسا که بر اساس آن کسری بودجه و کسری حساب جاری ارتباط
بسیار نزدیکی با یکدیگر پیدا میکنند.
همزمان با شروع جنبش جهانی شدن در دهه  1980درایاالت متحده آمریکا ،ابتدا
کشورهای توسعه یافته و سپس کشورهای در حال توسعه با مشکل بروز همزمان کسری حساب
جاری وکسری بودجه مواجه شدند .این مقطع تاریخی نقطه شروع مبحث فرضیه کسری دوگانه

به عنوان یکی از مباحث اساسی اقتصاد کتن باز بود ك.)Yilmaz & Akinci, 2012
براساس مطالعه بارتولینی و الهیری 2ك ،)2006اعتبار فرضیه کسری دوگانه در اواخر دهه
 1990برای کشور آمریکا مورد تایید قرار نگرفا .از است نائات دیگر و قابل توجه دیده شده
درخصوص نقض فرضیه کسری دوگانه ،تجربه کشور ژاپن طی همین دهه بود که در آن هم
زمان با افزایش شدیدکسری بودجه ،مازاد حساب جاری نیز مشاهده شد.
1. Twin Deficits Hypothesis
2. Bartolini, L. & Lahiri, A.
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طبق مطالعه کوبان و باللیچیوغلو 1ك )2016تجربه ژاپن به عنوان مدرکی مبنی بر اهمیا و
نقش پسانداز خصوصی قلمداد میشود که میتواند به نحوی کسری بودجه دولا را جبران
کند تا کسری حساب جاری تحا تاثیر کسری مالی قرار نگیرد .اما دیده شدن رابطه علی
بین کسری حساب جاری ،کسری بودجه و شکاف پسانداز در مطالعات مختلف پس از
سال  2000باعث شد تا نگاهی عمیقتر به فرضیه کسری دوگانه به وجود آمده و موضوع
ارتباط بین تعادل داخلی و خارجی در قالف فرضیه کسری سهگانه 2مورد مطالعه قرار گیرد.
با مرور گسترده بر ادبیات کاربردی موضوع در ایران مشخص شد تعدادی مطالعه
درخصوص آزمون فرضیه کسری دوگانه انجام گرفته که تایید این فرضیه در بیشترآنها نشان
از پایداری کسری بودجه و کسری حساب جاری اسا ،اما تاکنون به آزمون فرضیه کسری
سه گانه در ایران پرداخته نشده اسا .از این رو ،انجام یک مطالعه کاربردی برای ایران در
قالف دو مدل تجارت با نفا و تجارت بدون نفا میتواند از اهمیا قابل توجهی در توسعه
مطالعات قبلی برخوردار باشد.
در این مطالعه بر اساس ادبیات تجربی موضوع که در آن مشخص نیسا کدامیک از
متریرها درونزا بوده و کدامیک برون زا ،پس از آزمون مانایی متریرها با بهکارگیری
3

تکنیک اقتصادسنجی سری های زمانی در غالف الگوی تصحیچ خطای برداری جوهانسن
به دنبال یافتن اثرات متقابل متریرهای کسری بودجه ،کسری حساب جاری ،شکاف
پس انداز ،درجه باز بودن تجاری ،حساب مالی و سرمایه هستیم .این روش عتوه بر پویا

بودن برای داده های سری زمانی که اغلف نامانا هستند ،مناسف بوده و اجزای بلندمدت و
کوتاه مدت متریرها مورد بررسی قرار می گیرد .در نهایا با استفاده از توابع واکنش به
ضربه اثر شوک های وارد شده بر متریرها برای آزمون اعتبار فرضیه کسری سهگانه و
ارزیابی رابطه متقابل متریرها در دو مدل تحلیل و تفسیر می شود .بر همین اساس هدف
اصلی این پژوهش آزمون اعتبار فرضیه کسری سه گانه با حضور متریر درجه باز بودن
تجاری 4اسا و سواالت مهمی که این مطالعه در پی پاسخ به آن ها اسا بدین ترتیف اسا

1. Çoban, H. & Balikçioğ lu, E.
2. Triple Deficit Hypothesis
3. Johansen's vector error correction model
4. Trade Openness
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که آیا اعتبار فرضیه کسری سه گانه یا دوگانه برای ایران معتبر اسا؟ واکنش متقابل هر
یک از متریرهای مدل نسبا به یکدیگر چیسا؟
یافتهها با تمرکز روی نقش کلیدی پسانداز بخش خصوصی در ایجاد تعادل داخلی و
خارجی ،نشان می دهند که در مدل تجارت نفا فرضیه کسری سهگانه به اثبات می رسد،
اما در مدل تجارت بدون نفا فرضیه کسری سهگانه یک مکانیسم معکوس را طی میکند.
در ادامه ساختار مقاله حاضر به این صورت اسا که در بخش دوم مبانی نظری موضوع،
بیان شده و پس از آن پیشینه مطالعات خارجی و داخلی مرور شده اسا .بخش چهارم و
پنجم به ترتیف به روششناسی و پایههای آماری پژوهش اختصاص داده شده و سپس به
برآورد مدل و تحلیل نتایج پرداختهایم .در انتها نیز نتیجهگیری و توصیههای سیاستی ارائه
شده اسا.

 .2مبانی نظری
 .1-2چارچوب تئوریک فرضیه کسری سهگانه
معادله درآمد ملی کینز در یک اقتصاد باز ،نقطه شروع مناسبی برای تحلیل نظری ما از فرضیه
کسری سهگانه به شرح رابطه ك )1اسا.
ك)1

)𝑀 𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + (𝑋 −

در رابطه ك )1به ترتیف  Yدرآمد ملی C ،مخارج مصرفی I ،مخارج سرمایه گذاریG ،

مخارج دولا X ،و  Mبه ترتیف صادرات و واردات کاالها و خدمات اسا .با توجه به رابطه
ك ،)1پسانداز ملی ك )Sدر اقتصاد باز برابر اسا با رابطه ك:)2
ك)2

𝑀𝑆 = 𝑌−𝐶 −𝐺+𝑋−

در رابطه ك 𝐼 = 𝑌 − 𝐶 − 𝐺 ،)2اسا .بر این اساس رابطه ك )2به صورت رابطه ك)3
بازنویسی میشود:
ك)3

𝐼𝑋−𝑀 =𝑆−
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تفکیک پسانداز ملی به پسانداز خصوصی ) (Spو پسانداز دولتی ) (Sgطبق رابطه
ك )4نشان داده میشود.
𝑔𝑆 𝑆 = 𝑆𝑝 +

ك)4

طبق رابطه ك )5پسانداز خصوصی بخشی از درآمد قابل تصرف اسا که به جای مصرف
پسانداز میشود .عتوه بر این ،پسانداز دولتی برابر با تفاوت بین درآمد دولا ك )Tو
مخارج دولا اسا که به صورت رابطه ك )6میتوان نوشا:
ك)5

𝐶 𝑆𝑝 = 𝑌 − 𝑇 −

ك)6

𝐺 𝑆𝑔 = 𝑇 −

با جایگذاری رابطههای ك )5و ك )6در رابطه ك )3و بازنویسی آن ،رابطه ك )7به دسا میآید.
در رابطه ك )7مجموع کسری بودجه ك )BDو شکاف پسانداز 1ك )SDبرابر با کسری حساب
جاری ك )CADاسا .در این رابط اگر افزایش کسری بودجه فقط با افزایش کسری حساب
جاری همراه باشد ،فرضیه کسری دوگانه و اگر هر دو کسری بودجه و شکاف پسانداز با کسری
حساب جاری همراه باشند ،فرضیه کسری سهگانه معتبر اساك )Akbaş & Lebe, 2016
ك)7

)𝑀 (𝑇 − 𝐺) + (𝑆𝑃 − 𝐼) = (𝑋 −
𝐷𝐴𝐶

=

𝐷𝑆

+

𝐷𝐵

 .2-2تعادل میان شکاف پسانداز و حساب جاری
برای ترسیم چارچوب تئوریکی فرضیه کسری سهگانه از زاویهای دیگر از تعادل تراز
پرداخاها 2که جمع حساب جاری  CADو حساب مالی و سرمایه  FAاسا به صورت
رابطه ك )8کمک میگیریم.

 .1شکاف پسانداز همان شکاف پسانداز -سرمایهگذاری اسا.
)2. Balance Of Payments (BOP
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ك)8

𝐵𝑂𝑃 = 𝐶𝐴𝐷 + 𝐹𝐴 = 0
{
𝐴𝐹𝐶𝐴𝐷 = −

با جایگذاری رابطه ك )3در رابطه ك ،)8رابطه ك )9به دسا میآید که در آن مشاهده
میشود در صورت کمبود پسانداز ملی برای پوشش مازاد هزینههای سرمایهگذاری و ایجاد
تعادل در بخش خارجی باید از منابع خارجی بهره گرفا که این امر مستلزم واردات منابع
مورد نیاز از خارج اسا.
ك)9

𝐴𝐹𝑆 − 𝐼 = 𝐶𝐴𝐷 = −

این تحلیل شامل یک چارچوب تئوریک از فرضیه کسریهای سهگانه اسا که در آن شاهد
ارتباط بین شکاف پسانداز ،حساب جاری و حساب مالی و سرمایه هستیم ك & Tang., 2013

 .)2014نادیده گرفتن داراییهای خارجی تحا این شرایط منجر به پایداری کسری حساب
جاری خواهد شد .البته این نکته نیز حائز اهمیا اسا که حساب جاری تراز پرداخاها برابر با
قدرمطلق حساب مالی و سرمایه یا ترییر خالص داراییهای خارجی اقتصاد اسا ك Fidrmuc,

 .)2002مکانیسم تاثیرگذاری استفاده از منابع خارجی برای جبران کمبود پسانداز ملی به این
صورت اسا که این منابع ،بدهی خارجی دولا را افزایش میدهند؛ این امر منجر به بروز کسری
بودجه میشود .کسری بودجه به دلیل استفاده از منابع خارجی ،مازادی را در حساب مالی و
سرمایه تراز پرداخاها ایجاد میکند و در عین حال باعث ایجاد کسری در حساب جاری تراز
پرداخاها میشود ك.)Nargeleçekenler & Giray, 2013

 .3-2چهارچوب تئوریک تعیینکنندههای حساب جاری
در فرضیه کسری سهگانه فرض میشود که کسریهای مالی باعث بروز کسری حساب
جاری اسا .حساب جاری یک عامل خارجی اسا که مبتنی بر تجارت ،نوسانات نرخ ارز،
جریان سرمایه و نرخ بهره اسا .عوامل تعیینکننده مانده حساب جاری در اقتصاد کتن
اقتصاد باز از اهمیا قابل توجهی برخوردار اسا .ادبیات مختص عوامل تعیینکننده تعادل
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حساب جاری در سه چارچوب نظری ،شامل رویکرد کشش ،1رویکرد جذب 2و رویکرد
بین زمانی 3مطرح میشود.

 .1-3-2رویکرد کشش
رویکرد کشش بر نقش نرخ ارز و جریانهای تجاری در تعدیل حساب جاری تاکید دارد.
این جریان بی شتر براساس تجزیه و تحلیل کشش قیمتی تقاضا برای واردات و کشش قیمتی
تقاضا برای صادرات و با توجه به ترییرات در نرخ ارز ایجاد میشود .مزیا این رویکرد
تسهیل کردن پیش بینی تاثیر تعادل جزئی کسری تجاری در سایه ترییرات مورد انتظار در
تجارت و رشد درآمد نسبی اسا .این رویکرد بر مقدار افزایش درجه باز بودن تجارت
خارجی که انتظار میرود رشد اقتصادی و توسعه را ارتقا دهد ،تاکید دارد .براساس این
رویکرد ،تجارت خارجی به طور مستقیم از طریق واردات و صادرات کاالهای مصرفی و
سرمایهای بر رشد اقتصادی تاثیرگذار بوده و منجر به ایجاد پویایی در تراز پرداخاها می
شود ك.)Lomulen, 2019
توجه به این نکته ضروری اسا که مهمترین اثر باز بودن تجاری در یک کشور ،توانایی
آن در جذب سرمایه از منابع خارجی اسا و طبق یافتههای چاودری و صالچ 4ك )2007تاثیر
آن روی حساب جاری بستگی به میزان قدرت رقابتی صادرات و کارایی واردات دارد .اگر
سرمایه گذار خارجی بداند در بلندمدت با موانعی از قبیل تعرفه یا ابزارهای خارج از تعرفه
مواجه خواهد شد در این شرایط تمایلی به سرمایهگذاری در آن کشور نخواهد داشا
ك .)Chowdhury & Saleh, 2015بنابراین ،جریانهای سرمایه به اندازه جریانهای تجاری
مهم اسا و اگر مدلسازی حساب جاری تنها براساس رویکرد کشش باشد ،ممکن اسا به
نتیجهگیریها و توصیههای سیاستی اشتباه منتهی شود.

1. Elasticity Approach
2. Absorption Approach
3. Intertemporal Approach
4. Chowdhury, K. , & Saleh, A. S.
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 .2-3-2رویکرد جذب
در رویکرد جذب کینزی یا رویکرد پسانداز -سرمایهگذاری ،طبق رابطه ك )1کسری حساب
جاری برابر اسا با درآمد کل منهای کل مخارج و یا طبق رابطه ك )3برابر با تفاوت بین
پسانداز داخلی و سرمایهگذاری اسا .در مقایسه با رویکرد کشش ،این رویکرد شامل
عوامل تعیینکننده پسانداز و سرمایه گذاری و کسری حساب جاری اسا ك & Hung

 .)Gamber., 2010در این روش شوکهای حساب مالی و سرمایه به اندازه شوکهای
حساب جاری مهم هستند .در این دیدگاه تاکید میشود که چگونه عوامل کتن اقتصادی
باید در نهایا الگوهای استقراض یا وام بینالمللی را تعیین کنند .در همین راستا ،اقتصاددانانی
که بر دیدگاه جذب تاکید دارند ،تمایل دارند افزایش کسری بودجه را دلیل اصلی افزایش
کسری حساب جاری معرفی کنند ك.)Hung & Bronowski, 2002

 .1-2-3-2فرضیه کسری دوگانه
از لحاظ تئوریکی ،مکانیسم کسریهای دوگانه را میتوان به سادگی از طریق رویکرد جذب
کینزی توضیچ داد .افزایش کسری بودجه باعث افزایش جذب داخلی و در نتیجه افزایش
درآمد داخلی میشود .افزایش درآمد داخلی باعث تشویق واردات و در نهایا کاهش مازاد
تراز تجاری میشود .طبق این رویکرد ،افزایش کسری بودجه ،باعث افزایش تقاضای کل و
نرخهای بهره واقعی داخلی میشود .نرخ بهره باال باعث ورود خالص سرمایه و افزایش ارزش
پول داخلی اسا .ارزش باالتر پول داخلی بر صادرات خالص تاثیر منفی گذاشته و باعث
بدتر شدن حساب جاری خواهد شد.
رویکردکینزی بهواسطه دو دیدگاه زنجیره فلدستاین1و ماندل -2فیلمینگ 3نیز تحلیل شده
اسا .در رویکرد ماندل -فیلمینگ رابطه غیرمستقیم بین کسری بودجه و کسری حساب
جاری مطرح میشود که به موجف آن افزایش کسری بودجه دولا ،نرخ بهره را افزایش
میدهد؛ زیرا منابع داخلی برای پوشش فرصاهای سرمایهگذاری سودآور ،کافی نبوده و
دولا باید از منابع خارجی استقراض کند .با جذب جریانات سرمایه خارجی ،ارزش پول

1. Feldstein Chain
2. Mundell, R. A.
3. Fleming, J. M.
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داخلی ،افزایش و باعث افا مزیا رقابتی کاالهای داخلی در مقابل کاالهای خارجی و
تبدیل مانده حساب جاری به کسری میشود.
زنجیره فلدستاین به دنبال رویکرد ماندل -فیلمینگ توضیچ مشابهی از رویکرد کینزی
دارد .در این حالا افزایش هزینههای دولا باعث کاهش پسانداز داخلی ،افزایش نرخ
بهره داخلی ،افزایش ورود سرمایه ،افزایش ارزش پول داخلی و در نهایا افزایش واردات و
کسری حساب جاری میشود ك.)Ş en. & Kaya, 2020

 .2-2-3-2رویکرد برابری ریکاردویی
ریکاردو رویکرد برابری 1اصتحی در تجزیه و تحلیل رویکردکینز را با این دیدگاه ارائه
کرد که کسری بودجه جاری دولا که به واسطه کمبود مالیات جاری ایجاد میشود با تامین
مالی توسط مالیاتهای آینده جبران میشود و در نتیجه هیچ ترییری در پسانداز ملی
موردنظر ایجاد نمیرشود .طبق این مکانیزم ،پسانداز خصوصی به اندازه کافی افزایش خواهد
یافا تا از قرض گرفتن خارجی جلوگیری شود .بنابراین ،کسری بودجه تاثیری روی کسری
حساب جاری نخواهد داشا.
برخی از مطالعات علا اصلی کسری بودجه را شکاف پسانداز دانسته و در نتیجه،
گسترده شدن این شکاف را دلیل افزایش کسری حساب جاری میدانند .در این مطالعات
تاکید شده که هیچ یک از دیدگاههای جذب کینزی و برابری ریکاردویی قابل قبول نبوده
و تحلیل و تفسیر رابطه بین کسری بودجه و کسری حساب جاری به واسطه حضور شکاف
پس انداز بسیار پیچیده اسا .این مطالعات اعتبار فرضیه کسری دوگانه را زیر سوال برده و
تاکید روی آزمون اعتبار فرضیه کسری سهگانه دارند.

 .3-3-2رویکرد بین دورهای
رویکرد بین دوره ای ضمن آنکه برگرفته از رویکرد جذب اسا ،ترکیبی از دیدگاه جذب
و کشش بوده و تعادل حساب جاری را از منظر پسانداز -سرمایهگذاری نیز در نظر میگیرد.
در حالی که رویکرد جذب ،یک تحلیل مبتنی بر اقتصاد کتن اسا ،رویکرد بین دوره ای
مانده حساب جاری را که نتیجه تصمیمات بهینه سازی فعاالن اقتصادی اسا tشناسایی کرده
1. Ricardian Equivalence
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و یک تحلیل مبتنی بر اقتصاد خرد اسا که در آن ترکیبی از چشم اندازهای تجاری و
جریانهای مالی ارائه میشود ك.)Obstfeld & Rogoff, 1995

 .3پیشینه پژوهش
 .1-3مطالعات خارجی
طبق بررسی انجام گرفته در اک ر مطالعات خارجی تحقیق درخصوص آزمون فرضیه
کسری های دوگانه انجام شده و برخی از منابع مطالعاتی نیز به تحقیق درخصوص فرضیه
کسری سهگانه پرداختهاند .در تعدادی از مطالعاتی که اعتبار فرضیه سهگانه را مورد تایید
قرار میدهند ،وجود شکاف پسانداز دلیل اصلی کسری بودجه و کسری حساب جاری
معرفی شده اسا ك .)Akbas et al., 2014در جدول ك )1به ارائه ختصه نتایج برخی از
مطالعات خارجی که هدف آنها آزمون اعتبار فرضیه کسری سهگانه میپردازیم.
جدول  .1مطالعات تجربی خارجی آزمون فرضیه کسریهای سهگانه
محققین

جامعه آماری

تکنیک

تفسیر نتایج

نتیجه آزمون فرضیه

پناتی و

 19کشور

تحلیل مقطعی

ایجاد عدم تعادل در حساب جاری

تایید فرضیه

در نتیجه تغییر پسانداز بخش

کسریهای سهگانه

دولی

1

صنعتی

()1984
کویج

2

خصوصی
چین

()2006

تحلیل سری

ایجاد مازاد بودجه و مازاد حساب

زمانی

جاری در سایه افزایش پسانداز

تایید مازاد سهگانه

بخش خصوصی
سروکلی

3

()2011

ترکیه

خودرگرسیون
برداری

4

وجود رابطه علی یک طرفه از

رد فرضیه

کسری بودجه به کسری حساب

کسریهای سهگانه

جاری و عدم وجود ارتباط بین

و تایید فرضیه

شکاف پسانداز و کسری حساب

کسری دوگانه

جاری

1. Penati, A. & Dooley, M.
2. Kuijs, L.
3. Sürekçi, D.
4. Vector Autoregressive
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جدول  .1مطالعات تجربی خارجی آزمون فرضیه کسریهای سهگانه
جامعه آماری

محققین

تفسیر نتایج

تکنیک

نتیجه آزمون فرضیه

رابطه علی یک طرفه از کسری
بودجه و شکاف پسانداز به

اکباس و
لبه

1

کشورهای G7

تحلیل پانل

2

()2016

کسری حساب جاری و رابطه

تایید فرضیه

علی دوجانبه بین شکاف

کسریهای سهگانه

پسانداز و کسری حساب
جاری
وجود رابطه علی یک طرفه از

شریتی و
همکاران

3

پنج کشور آسیای
جنوبی

()2017

تحلیل پانل

کسری بودجه و شکاف

تایید فرضیه

پسانداز به کسری حساب

کسریهای سهگانه

جاری
هیچ رابطه علیت گرنجری بین

سن و کابا

4

()2020

 6کشور
پساکمونیستی

علیت گرنجر

کسری بودجه و کسری

عدم تایید فرضیه

پانلی با رویکرد

پسانداز یا شکاف پسانداز با

کسری دوگانه و

کسری حساب جاری به دست

سهگانه

بوت استرپ

5

نیامد.
مگوتی و
همکاران

6

()2020

کشورهای
آفریقای شرقی

تاثیر مثبت تعادل مالی و
تحلیل پانل

شکاف پسانداز بر تعادل
حساب جاری در بلند مدت

رد فرضیه
کسریهای سهگانه
و تایید فرضیه
برابری ریکاردویی

ماخذ :یافتههای پژوهش

 .2-3مطالعات داخلی
همانگونه که در مقدمه بیان شد در مطالعات داخلی پژوهشهای مختلفی راجع به بررسی
ابعاد مختلف آزمون فرضیه کسریهای دوگانه انجام گرفته که در جدول ك )2به تعدادی از
این مطالعات میپردازیم.

1. Akbaş , Y. E. , & Lebe, F.
2. Panel Data Analysis
3. Shastri, S. et al.
4- Ş en, H. , & Kaya, A.
5- Bootstrap Panel Granger Causality Analysis
6- Magoti, E. et al.
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جدول  .2مطالعات تجربی داخلی آزمون فرضیه کسری دوگانه
تکنیک و روش
بهکار گرفته شده
الگوی
خودهمبستگی
برداری  -تصحیح
1
خطای برداری

محققین

نمونه

زوارئیان
کچومثقالی
()1391

-1385
1342

شیوا و خیابانی
()1375

-1371
1338

آزمون همانباشتگی

-1382
1338

آزمون علیت
3
گرنجر

تایید اعتبار فرضیه برابری ریکاردویی در بلندمدت
 -تایید اعتبار فرضیه کسری دو گانه در بلند مدت

-1386
1353

آزمون همجمعی
4
انگل -گرنجر

تایید آثار مثبت کسری بودجه روی کسری حساب
جاری

-1391
1350

مدل خودرگرسیون
برداری -آزمون
همانباشتگی
5
جوهانسن

تایید فرضیه کسری دوگانه درکوتاهمدت -عدم
تایید این فرضیه در بلندمدت

-1385
1350

آزمون همانباشتگی
6
و تجزیه واریانس

تایید اعتبار دیدگاه کینزی و عدم تایید اعتبار
دیدگاه ریکاردویی

صمدی و
تابنده
()1386
نونژاد و
یحیوی
()1388
کهنسال و
علیزاده
()1394
فرزینوش و
فرحبخش
()1390
حافظی و
یوسفی
()1386
قادری و
همکاران
()1395

یافتههای تحقیق در مورد آزمون فرضیه دوگانه
وجود رابطه علی از کسری بودجه به سمت کسری
حساب جاری در کوتاهمدت-وجود رابطه علی
دوسویه بین کسری بودجه و کسری حساب جاری
در بلندمدت
2

-1383
1342

تحلیل رگرسیون

-1390
1369

مدل خودرگرسیون
برداری -توابع
8
واکنش به ضربه

7

رابطه علی یک طرفه از کسری بودجه دولت به
سمت کسری حساب جاری

عدم تایید اعتبار دیدگاه کینزی و تایید اعتبار
دیدگاه ریکاردویی
تایید واگرایی میان کسری بودجه و کسری حساب
جاری

ماخذ :یافتههای پژوهش

1. Vector Autoregressive Model - Vector Error Correction Model
2. Cointegration Test
3. Granger Causality Test
4 .Engle-Granger Cointegration Test
5. Vector Autoregressive Model and Johansen's cointegration test
6. Cointegration and Variance Decomposition Analysis
7. Regression Analysis
8. Vector Autoregressive Model and Impulse Response Function
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در پژوهشهای خارجی با وجود لحاظ شکاف پسانداز درخصوص روابط علی بین سه
کسری ،اتفاق نظر در نتایج به دسا آمده از تحقیقات وجود ندارد .حال با توجه به اینکه در
مطالعات داخلی شکاف پسانداز نادیده گرفته شده و اخذ نتایج صحیچ از تحلیل ارتباط بین
کسریها بهکارگیری متری رهای مرفول مانده اسا دراین تحقیق ما برای اولین بار ضمن
پرداختن به آزمون فرضیه کسری سهگانه در ایران به عنوان نوآوری دیگر آزمون این فرضیه
را با حضور متریر درجه باز بودن تجاری و متریر مالی و سرمایه ای به عنوان مکمل کسری
حساب جاری جها ایجاد تعادل خارجی انجام میدهیم .بدین ترتیف با گنجاندن درجه باز
بودن تجاری ،اثرات متریرهایی مانند نرخ ارز و نرخ بهره را به صورت غیر مستقیم برای اتکای
بیشتر روی نتایج به دسا آمده از تخمین مدل لحاظ کردهایم.

 .4روششناسی پژوهش
هدف اصلی این پژوهش ،آزمون فرضیه کسری سهگانه با حضور متریر درجه باز بودن
تجاری طی دوره زمانی  1357-1397اسا .بنابراین ،در این بخش با استفاده از برخی
تکنیک های اقتصادسنجی به دنبال یافتن رابطه ،جها و اثرات متقابل متریرهای کسری
بودجه ،کسری حساب جاری ،شکاف پسانداز ،درجه باز بودن تجاری و حساب مالی و
سرمایه تراز پرداخاها هستیم .برای برآورد مدلها ،برنامه نرمافزاری  Eviews10به کار
گرفته شده اسا .برای ایجاد امکان بررسی ارتباط متقابل بین متریرها از الگوی تصحیچ
خطای برداری 1استفاده کردیم که یک الگوی خود بازگشتی برداری با ویژگیهای
همجمعی اسا .این الگو یکی از مناسفترین روشها برای آزمون ارتباط کوتاهمدت و
بلندمدت میان متریرها اسا .مراحل برآورد مدلها و تجزیه و تحلیل دادهها برای دستیابی به
اهداف تحقیق به شرح زیر دنبال میشود:
 -1بررسی ویژگیهای متریرها به لحاظ مانایی
 -2انتخاب وقفه بهینه
 -3آزمونهای تشخیصی تصریچ الگوی خودرگرسیون برداری
 -4تعیین تعداد بردارهای هم انباشتگی
 -5برآورد و تحلیل روابط بلندمدت
)1. Vector Error Correction (VECM
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 -6برآورد روابط کوتاهمدت متریرها در قالف مدل تصحیچ خطا

1

 -7آزمون پایداری الگوی تصحیچ خطای برداری
 -8بررسی اثرات متقابل پویا توسط تکانههای ایجاد شده از طریق تحلیل توابع واکنش به
ضربه بر اساس الگوی تصحیچ خطای برداری.

 .5پایههای آماری
اطتعات آماری مورد استفاده ،سری زمانی بوده و منبع دادههای تحقیق از اطتعات سری
زمانی حسابهای ملی بانک مرکزی جمهوری استمی ایران استخراج شده اسا .متریرهای
موردنظر در الگوی خودرگرسیونی برداری بر مبنای رابطه ك )7به صورت رابطه ك )10در نظر
گرفته شده اسا و ختصه اطتعات آماری و تعاریف عملیاتی داده به شرح جدول ك)3
معرفی میشوند.
ك)10

)𝐴𝐹 𝐶𝐴𝐷 = 𝐹(𝐵𝐷, 𝑆𝐷, 𝑂𝑃𝐸𝑁,

با توجه به اینکه اقتصاد ایران به شدت از تجارت نفا متاثر اسا برای جدا کردن آثار
تجارت نفا از سایر بخشهای اقتصاد ،بررسیهای این تحقیق در قالف تخمین دو مدل،
مدل  :1بر مبنای تجارت کاال و خدمات بدون نفا و فرآوردههای نفتی و مدل  :2بر مبنای
تجارت نفا و فرآوردههای نفتی انجام میگیرد.

)1. Error Correction Mechanism (ECM

 | 150پژوهشهای اقتصادی ايران | سال  | 27شماره  | 90بهار 1401

جدول  .3تعاریف عملیاتی متغیرها
اختصار

متغیر

BD

نحوه محاسبه متغیر
مدل 1

مدل 2

نسبت جمع تراز عملیاتی و سرمایهای

نسبت جمع تراز عملیاتی و

نسبت کسری

دولت که شامل منابع ناشی از فروش

سرمایهای دولت که شامل منابع ناشی

بودجه

نفت و فرآوردههای نفتی به درآمد

از فروش نفت و فرآوردههای نفتی

ناخالص ملی

به درآمد ناخالص ملی

نسبت پسانداز ناخالص ملی منهای

*SD

پسانداز بخش دولتی (برای محاسبه

نسبت پسانداز ناخالص ملی منهای

نسبت شکاف

پسانداز دولتی منابع ناشی از فروش

پسانداز بخش دولتی (برای محاسبه

پسانداز-

نفت و فرآوردههای نفتی از سرجمع

پسانداز دولتی از قدر مطلق مجموع

سرمایهگذاری

محاسبه انجام گرفته برای این متغیر در

تراز عملیاتی و سرمایهای کمک

مدل  2کسر میشود) به درآمد

گرفته ایم) به درآمد ناخالص ملی

ناخالص ملی
CAD

OPEN

نسبت صادرات کاالو خدمات منهای

نسبت صادرات کاالو خدمات منهای

نسبت کسری

واردات بدون احتساب تجارت نفت و

واردات با احتساب تجارت نفت و

حساب جاری

فرآوردههای نفتی به درآمد ناخالص

فرآوردههای نفتی به درآمد ناخالص

ملی

ملی

جمع صادرات کاال ،خدمات و واردات

جمع صادرات نفت و گاز و خدمات

بدون احتساب تجارت نفت و فرآورده

با احتساب تجارت نفت و فرآورده

های نفتی به درآمد ناخالص ملی

های نفتی به درآمد ناخالص ملی

درجه باز بودن
تجاری
نسبت حساب

FA

مالی و سرمایه
تراز

نسبت حساب مالی و سرمایه تراز پرداختها به درآمد ناخالص ملی

پرداختها
متغیر مجازی

متغیر مجازی سالهای جنگ به عنوان متغیر کنترلی

DUM
* به دلیل عدم دسترسی به آمار پسانداز بخش خصوصی این متریر از محاسبه پسانداز بخش دولتی و کسر آن از
پس انداز ناخالص ملی حاصل شده اسا؛ تمامی متریرهایی که به صورت نسبا هستند بدون ذکر عنوان نسبا در متن
قید میشوند .تمامی دادهها به قیما جاری اسا.
ماخذ :یافتههای پژوهش
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 .1-5اهمیت بهکارگیری متغیر باز بودن تجاری در مدلها
از تحلیل مواردی که در بخش مبانی نظری مطرح شد ،میتوان استنباط کرد که اجزای
تشکیلدهنده تجارت كصادرات و واردات) به اندازه خود تجارت میتواند مهم بوده و نقش
تعیین کننده ای در جذب منابع خارجی مالی و سرمایه ای برای جبران کمبود پسانداز ملی
و کاستن از شکافهای سهگانه داشته باشد .برای تحلیل این روابط ،روند حرکا اجزای
تجارت با تراز حساب مالی و سرمایهای به عنوان عامل بهبوددهنده کسری تراز حساب جاری
و تقریبی از کسری پسانداز ملی در نمودارهای ذیل برای هر دو مدل بررسی میشود.
نمودار  .1روند اجزاء تجارت بدون نفت و تراز حساب مالی و سرمایه نمودار
واردات (میلیون دالر)
تراز حساب مالی و سرمایه (میلیون دالر)

صادرات غیرنفتی (میلیون دالر)
جمع صادرات و واردات بدون نفت
200000
150000
100000
50000
0

57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97

-50000

ماخذ :دادههای بانک مرکزی

نمودار  .2روند اجزاء تجارت با نفت و تراز حساب مالی و سرمایه
جمع صادرات و واردات با نفت

واردات (میلیون دالر)

تراز حساب مالی و سرمایه (میلیون دالر)

صادرات نفتی و غیر نفتی (میلیون دالر)

250000
200000
150000
100000
50000
0

-50000 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97

ماخذ :دادههای بانک مرکزی
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همانگونه که در نمودار ك )1مشاهده میشود ،نقش واردات در تعیین کل تجارت كجمع
صادرات و واردات) بیشتر از نقش صادرات اسا و در نمودار ك )2برعکس این موضوع
اتفاق افتاده اسا .این در حالی اسا که برای تحلیل جزئیتر باید به تفکیک اجزای واردات
و صادرات نیز پرداخته شود .طبق اطتعات سریهای زمانی بانک مرکزی ،واردات کل
براساس نوع مصرف شامل مواد اولیه و کاالهای واسطهای ،کاالهای سرمایهای ،کاالهای
مصرفی و کاالهای طبقهبندی نشده اسا که در طول دوره تحقیق به ترتیف  14 ، 21 ، 64و
 1درصد ارزش واردات کل را به خود اختصاص میدهند .بدیهی اسا که در هر دو نمودار
واردات کل ،تابع افزایش واردات مواد اولیه و کاالهای واسطهای اسا.
در تحلیل آماری نمودار ك )2مشاهده شد که  56درصد کل تجارت را صادرات نفا و
گاز و قریف به  70درصد کل صادرات را صادرات نفا و گاز تشکیل میدهد .این در
حالی اسا که در نمودار ك )1واردات  77درصد کل تجارت را به خود اختصاص داده اسا.
براساس نظریه جدید تجارت بینالملل ،واردات واسطهای و سرمایهای در صورتی که موجف
تسهیل و تسریع در فرآیند سریز دانش و فناوری شوند موجبات تبدیل مواد خام صادراتی به
صادرات کاال با فناوری باال را فراهم میکنند .با مشاهده افزایش غیر برابر صادرات و واردات
و از همه مهمتر ،ترکیف اجزای تجارت میتوان نتیجه گرفا که ترکیف واردات کاالهای
واسطهای و سرمایهای به گونهای اسا که به سما واردات کاالهای مولد سوق نمییابند
كهادیان و همکاران .)1397 ،تحا این شرایط درجه باز بودن تجاری نه تنها نقشی در جذب
منابع خارجی و جبران کمبود پسانداز ملی نخواهد داشا ،بلکه تحا تاثیر آثار منفی
شکافهای سهگانه قرار میگیرد .بنابراین ،ورود درجه باز بودن تجاری به مدل به عنوان
متریر مرفول مانده در مطالعات قبلی و متحظه ارتباط متقابل آن با متریر حساب مالی و سرمایه
به منظور تحلیل دقیق تر فرضیه کسریهای سهگانه قابل متحظه اسا.

 .6برآورد مدل و تحلیل نتایج
 .1-6آزمون تشخیص مانایی
با توجه به اینکه در نظر داریم به تحلیل همانباشتگی متریرها بپردازیم خواص آماری متریرها
از اهمیا زیادی برخوردار اسا .اک ر متریرهای اقتصادی معموال از نظر ماهیا غیرمانا بوده،
دارای روند تصادفی هستند كابریشمی و محسنی .)1381 ،به منظور پیشگیری از بروز مشکل
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رگرسیون ساختگی قبل از انجام تحلیل رگرسیون از آزمونهای معمول مانند آزمون دیکی
فولر تعمیم یافته 1استفاده میکنیم که در آن فرضیه صفر وجود ریشه واحد اسا .این نتایج
در جدول ك )4گزارش شده اسا.
جدول  .4آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته
متغیرها

مدل

CAD
BD
SD
OPEN

با روند و عرض از مبدا

با روند و عرض از مبدا

(در سطح)

(در تفاضل مرتبه اول)

آماره دیکی فولر

مقدار بحرانی

آماره دیکی فولر

مقدار بحرانی

1

**-3/94

(-3/52)0/01

-

-

2

***-5/10

(-4/21)0/00

-

1

-2/88

(-4/20)0/17

***-6/63

(-4/21)0/00

2

-3/10

(-4/20)0/11

***-7/97

(-4/21)0/00

1

-2/57

(-4/20)0/29

***-6/37

(-4/21)0/00

2

-2/64

(-3/52)0/26

***-6/45

(-6/45)0/00

1

**-3/56

(-3/70)0/03

-

2

-3/05

(-4/28)0/13

***-7/58

(-3/70)0/03

-

-

(-3/52)0/03
**-3/74
1و2
FA
 ** و *** به ترتیب معنیداری در سطح  5و یک درصد را نشان میدهد. ( ) probمقادیر احتمال است.ماخذ :یافتههای پژوهش

نتایج به دسا آمده نشان میدهد با عرض از مبدا و روند متریرهای کسری بودجه و
شکاف پسانداز در هر دو مدل و متریر درجه باز بودن تجاری در مدل  2انباشته از مرتبه
اول بوده و این نتایج داللا بر تمرکز روی نتایج آزمون ریشه واحد بر مبنای بر تایید روند و
عرض از مبدا قرار دارد .همچنین به دلیل احتمال وقوع شکسا ساختاری در سریهای زمانی
در ایران که احتمال دارد شکسا عتوه از میانگین سری زمانی در روند نیز اتفاق افتاده باشد
در صورت نادیده گرفتن روند در آزمون ریشه واحد ،نتایج میتوانند به سما عدم رد فرضیه
صفر تورش داشته باشند ك .)Yilanci et al., 2019البته متریر کسری حساب جاری و
حساب مالی و سرمایه تراز پرداخاها در هر دو مدل و متریر درجه باز بودن تجاری در مدل
 1درسطچ مانا بوده و انباشته از مرتبه صفر هستند.
)1. Augmented Dickey-Fuller (ADF
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 .2-6برآورد الگوی خودرگرسیون برداری و تعیین طول وقفه بهینه
در این بخش به تعیین وقفه بهینه در الگوی خودرگرسیون برداری که متضمن پایایی جمتت
خطای الگوی تصحیچ خطای برداری اسا ،میپردازیم .وقفه بهینه الگوی خودرگرسیون
برداری با توجه به اینکه حجم نمونه کمتر از  100اسا براساس معیار شوارتز -بیزین 1مطابق
جدول ك )5در هر دو مدل یک تعیین شد.
جدول  .5تعیین وقفه بهینه الگوی خودرگرسیون برداری
مدل 1
FPE
12e-1/19

LR
NA

LogL
262/016

Lag
0

*-16/833

*-15/561

-17/369

14e-2/01

168/066

365/024

1

-16/063

-14/397

-16/983

14e-3/24

24/164

382/683

2

HQ
-14/598

SC
-14/321

AIC
-14/752

HQ
-13/110

SC
-12/6833

AIC
-13/264

مدل2
FPE
13e-2/70

LR
NA

LogL
290/292

Lag
0

*-17/982

*-17/010

-18/518

*15e-6/37

*157/552

386/857

1

-17/358

-15/692

-18/278

15e-8/87

27/956

407/286

2

ماخذ :یافتههای پژوهش

طبق نتایج آزمونهای تشخیصی گزارش شده در جدول ك ،)6هر دو مدل برآورد شده
فاقد خود همبستگی سریالی بوده ،دچار ناهمسانی واریانس نیستند و طول وقفه انتخاب شده
برای آنها بهینه اسا.
جدول  .6آزمونهای تشخیصی تصریح الگوی خودرگرسیون برداری
نوع آزمون

مدل 2

مدل 1
آماره آزمون

احتمال

آماره آزمون

احتمال

وقفه اول  LMآزمون خود همبستگی سریالی

20/26

0/73

33/93

0/10

وقفه دوم  LMآزمون خود همبستگی سریالی

24/95

0/46

22/71

0/59

آزمون واریانس ناهمسانی وایت

390

0/19

390

0/08

ماخذ :یافتههای پژوهش
)1- Schwarz information criterion (SC
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 .3-6آزمون همانباشتگی جوهانسون -جوسیلیوس

1

نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مبنی بر غیرمانایی برخی متریرها در دو مدل ،الزاما دلیل
بروز رگرسیون کاذب نیسا ،زیرا در صورتی که متریرها همانباشته باشند ،ترکیف خطی
آنها ،روند تصادفی را در میان سریهای زمانی خن ی کرده و رگرسیون را معنیدار خواهد
کرد .بنابراین ،برمبنای نتایج اخذ شده از آزمون ریشه واحد ،تحلیل همانباشتگی ،یعنی
همراهی و حرکا هماهنگ متریرها در بلندمدت توسطآزمون همانباشتگی جوهانسون-
جوسیلیوس مورد بررسی قرار میگیرد .درآزمون حداک ر مقدار ویژه ،فرضیه وجود  rبردار
همانباشتهکننده وقتی پذیرفته میشود که کمیا آماره آزمون از مقدار بحرانی آن کوچکتر
باشد و آزمون ،اثر فرضیه صفری را آزمون میکند که تعداد بردارهای همانباشتهکننده کمتر
یا مساوی  rباشند .نتیجه آزمون همانباشتگی در جدول ك )7با استفاده از دو آماره اثر 2و
حداک ر مقدار ویژه 3نشان داده شده اسا .جها تعیین بردارهای همانباشته از مدلی استفاده
کردیم که در آن رابطه بلندمدت دارای عرض از مبدا و فاقد روند اسا.

1. Johansen's Cointegration
2. Trace Statistics
3. Maximum Eigenvalue
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جدول  .7آزمون همانباشتگی
مدل 1
نتایج آزمون حداکثر مقدار ویژه

نتایج آزمون اثر

مقدار بحرانی

آماره حداکثر مقدار

 5درصد

ویژه

0/04

38/33

38/79

احتمال

0/17

32/11

27/15

0/00

63/87

0/10

25/82

23/17

0/00

42/91

46/77

0/31

19/38

13/14

0/01

25/87

23/60

احتمال

احتمال

مقدار بحرانی

فرضیه
آماره اثر

H1

H0

88/80

112/72

r=1

r=0

73/93

r=2

r≤ 1

r=3

r≤ 2

r=4

r≤ 3

 5درصد

مدل 2
نتایج آزمون حداکثر مقدار ویژه

نتایج آزمون اثر

مقدار بحرانی

آماره حداکثر مقدار

 5درصد

ویژه

0/00

38/33

67/47

0/00

0/14

32/11

27/94

0/00

63/87

0/08

25/82

24/13

0/00

42/91

52/51

0/06

19/38

18/50

0/02

25/87

28/38

r=4

0/13

12/51

9/87

0/13

12/51

9/87

r=5

احتمال

احتمال

مقدار بحرانی

فرضیه
آماره اثر

H1

H0

88/80

147/93

r=1

r=0

80/46

r=2

r≤ 1

r=3

r≤ 2
r≤ 3

 5درصد

r≤ 4

ماخذ :یافتههای پژوهش

با توجه به نتایج آ زمون در حالا چهارم آزمون همگرایی ،یعنی با عرض از مبدا نامقید
و روند زمانی مقید ،حداک ر مقدار ویژه برای مدل  1و  2وجود یک بردار همانباشتهکننده
به ترتیف در سطچ معنیداری  5و  1درصد پذیرفته میشود .این در حالی اسا که براساس
آزمون ،اثر تعداد بردارهای همگرایی در مدل  1برابر سه و مدل  2برابر چهار اسا .بنابراین،
نتیجه آزمون حداک ر مقدار ویژه و آزمون اثر یکسان نبوده ،اما حاکی از وجود روابط
بلندمدت بین متریرهای دو مدل اسا .البته براساس مطالعه مونا کارلو نتیجه هیچکدام از
دو آزمون بر دیگری برتری ندارد ،اما در نمونههای کوچک ،آزمون اثر قویتر از آزمون
حداک ر مقدار ویژه اسا ك.)Seong et al., 2006
از بین بردارهای انباشته شده و پس از عمل نرمالیزه کردن ضرایف برآورده شده نسبا به
ضریف متریر وابسته كاعمال قید برابر یک بودن متریر وابسته یعنی کسری حساب جاری) فقط
یک بردار برمبنای عتئم مورد انتظار ضرایف در فرضیه کسریهای سهگانه بردار اول حالا
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چهارم به عنوان بهترین بردار همانباشتگی برای هر دو مدل انتخاب شده اسا .نتایج به دسا
آمده در جدول ك )8ارائه شده اسا .در بلندمدت برای هر دو مدل کسری بودجه و درجه باز
بودن تجاری اثر م با و حساب مالی و سرمایه تراز پرداخاها اثر منفی بر کسری حساب
جاری داشته و عامل کاهنده برای کسری حساب جاری محسوب میشود .در مدل  1و 2نیز
شکاف پس انداز به ترتیف اثر م با و منفی روی کسری حساب جاری دارد .برای هر دو
مدل اعتبار فرضیه کسری سهگانه مورد تایید قرار میگیرد.
جدول  .8نتایج رابطه بلند مدت بین متغیرها
مدل 2

مدل 1
انحراف

آماره t

معیار

استیودنت

CAD

1

-

-

1

متغیرها

ضرایب

ضرایب

انحراف

آماره t

معیار

استیودنت

-

-

BD

7/53

3/11

2/41

1/01

0/29

3/41

SD

4/16

1/10

3/75

-0/28

0/12

-2/24

OPEN

0/19

0/15

1/22

0/09

0/01

8/51

FA
عرض از مبدا

-7/09

1/08

-3/93

-0/07

0/30

-0/23

1/17

-

-

-0/04

-

-

ماخذ :یافتههای پژوهش

 .4-6الگوی تصحیح خطای برداری
براساس شواهد موجود از همانباشتگی بین متریرهای مدل  1و  2میتوان گفا که بجز متریر
درجه باز بودن تجاری در مدل  1و متریر حساب مالی و سرمایه تراز پرداخاها در مدل 2
بقیه متریرها در هر دو مدل در تبیین رفتار متریر کسری حساب جاری موثر هستند.
همانباشتگی وجود یا عدم وجود علیا گرنجر را نشان میدهد ،اما جها میان متریرها را
نشان نمیدهد .بنابراین ،به منظور دستیابی به رابطه کوتاهمدت و پویا ،معادله تصحیچ خطای
برداری برای کسری حساب جاری در هر دو مدل به شرح جدول ك )9برآورد شده اسا .در
هر دو معادله متریرها دقیقا همان متریرهای رفتار بلندمدت هستند ،اما در کوتاهمدت ،معنیدار
نبودن عبارت تصحیچ خطا در مدل  1بر رابطه بلندمدت تاثیر گذاشته و دلیل بر نقض فرضیه
کسری سهگانه اسا .با توجه به اینکه این عبارت علیا گرنجر یا درونزایی متریر وابسته را
نشان میدهد معنیدار نبودن این ضریف حاکی از برونزا بودن متریر کسری حساب جاری
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اسا .از آنجا که رابطه معنیداری بین سایر متریرها و کسری حساب جاری تراز پرداخاها
دیده نشده ،از این رو ،گویای عدم تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این متریر از سایر متریرهای
مدل اسا .در مدل  2منفی بودن و معنیداری آماری عبارت تصحیچ خطای ك )-0/51حاکی
از وجود یک رابطه علی طوالنی مدت اسا؛ پس ،کسری حساب جاری یک متریر درونزا
بوده که روی متریرهای دیگر که معنیدار هستند؛ از جمله کسری بودجه و درجه باز بودن
تجاری تاثیرگذار اسا ،اما از آنها تاثیر نمیپذیرد؛ بنابراین ،در کوتاهمدت فرضیه علیا
معکوس از کسری حساب جاری به کسری بودجه پذیرفته شده و اعتبار فرضیه کسری
سهگانه مورد تایید نیسا.
جدول  .9نتایج الگوی تصحیح خطای برداری
متغیرها

مدل 2

مدل1
ضرایب

آماره  tاستیودنت

ضرایب

آماره  tاستیودنت

)ΔCAD(-1

-0/033

-0/14

-0/470

1/81

)ΔBD(-1

-0/380

0/38

0/996

3/26

)ΔSD(-1

0/633

1/85

-0/075

-0/52

)ΔOPEN(-1

-0/000

-0/054

0-/061

-2/49

)ΔFA(-1

0/450

0/61

0/714

1/92

C

-0/007

-0/42

-0/030

-3/35

DUM

0/030

0/62

0/062

2/61

)ECM (-1
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-0/36

-0/58

-0/51

-5/77

 .5-6آزمون پایداری الگوی تصحیح خطای برداری
اطمینان از پایداری الگوی تصحیچ خطای برداری قبل از تحلیل توابع واکنش به ضربه،
1

ضروری اسا .این آزمون از طریق بررسی نمودار معکوس ریشههای چند جملهای وقفه
مدلهای تخمین زده شده در درون دایره واحد انجام می گردد .بر اساس نتایج ارائه شده در
نمودار ك ،)3تمامی ریشههای مشخصه چند جمله ای در درون دایره واحد قرار گرفته و یا
برابر با یک هستند؛ بنابراین ،الگوهای تخمین زده شده در هر دو مدل تحقیق ،شرط پایداری
را تامین کرده و قابل اعتماد می باشند.

1. Inverse Roots of Characteristic Polynomial
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نمودار .3معکوس ریشههای مشخصه چندجمله ای
)Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial (model 2
)Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial (model 1

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

1.5

1.5

1.0

1.0

0.5

0.5

0.0

0.0

-0.5

-0.5

-1.0

-1.0

-1.5
-1.5

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5
-1.5
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 .6-6تحلیل توابع واکنش به ضربه

1

با توجه به اینکه تخمین الگوی تصحیچ خطای برداری فقط برای نشان دادن برونزایی یا
درونزایی گرنجر متریر وابسته به کار گرفته شده و هیچ نشانهای از خواص دینامیکی سیستم
یا قدرت نسبی متریرها ارائه نمی دهد به همین دلیل در ادامه به تجزیه و تحلیل واکنش به
ضربه میپردازیم .در بررسی واکنش به ضربه ،اثر یک انحراف معیار تکانه متریر روی
متریرهای دیگر بررسی مایشاود كاستملوئیان و همکاران .)1389 ،در این توابع واکنش به
ضربه تمام متریرهای موجود در مدل نسبا به شوک وارد شده از طرف یک متریر ،نشان
داده میشود ،اما همانگونه که پسران و شین 2ك )1998مطرح کردند ،نتایج تحلیل توابع
واکنش به ضربه میتواند تحا تاثیر ترتیف انتخاب متریرها ،مبتنی بر روش چولوسکی قرار
گیرد .از این رو ،میتوان از توابع واکنش عمومی 3پسران و شین که درآن نتایج به ترتیف
انتخاب متریرها حساس نیسا ،بهره گرفا.
نتایج توابع واکنش عمومی متریرهای مدل نسبا به متریرهای توضیحی مورد استفاده در
 11مقطع از دوره مورد بررسی در قالف یک نمودار ك )4و جدول ك )10برای هر یک از
مدلها به شرح ذیل نشان داده شده اسا .تفسیر نتایج این بخش بر مبنای نتایج میانمدت
كبین  2تا  5سال) متمرکز اسا.

)1. Impulse Response Function (IFR
2- Pesaran, H. H. & Shin, Y.
3- Generalized Response
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نمودار  .4توابع واکنش به ضربه تعمیم یافته مدل 1
Response to Generalized One S.D. Innovations

Response of CA D to Innovations

Response of BD to Innovations

.12

.02

.08

.01
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.00
.00
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-.02
11

10
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5

BD

CAD
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OPEN

2

3

-.08
11

1

10

8

9
SD

Res ponse of OPEN to Innov ations

7

6

4

5

BD

CAD

FA

OPEN

3

2

1

Response of SD to Innovations
.06

.16

.04

.12

.02
.08
.00
.04
-.02
.00

-.04

-.04
9
SD

8

7

6

4

5

BD

CAD

FA

OPEN

3

2

-.06
11

1

10

8

9
SD

7

6

4

5

BD

CAD

FA

OPEN

FA to Innovations

3

2

1

Response of
.03

.02

.01

.00

-.01

-.02
11

10

8

9
SD

7

6

4

5

BD

CAD

FA

OPEN

3

2
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جدول  .10خالصه نتایج تابع واکنش به ضربه مدل 1
واکنش به ضربه متغیر
شوک وارد شده به متغیر

CAD

CAD

BD

OPEN

SD

FA

مثبت

-

منفی

منفی

-

-

مثبت

مثبت

مثبت

BD

-

OPEN

مثبت

-

SD

-

-

منفی

منفی

منفی

-

-

FA
 عالمت (– ) به معنی عدم وجود ارتباط معنی دار بوده که تکانه در امتداد خط افق پایدار میشود.ماخذ :یافتههای پژوهش

1
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با توجه به نمودار ك )4و نتایج ختصه شده مندرج طبق جدول ك )10ارتباط کسری حساب
جاری و حساب مالی و سرمایه تراز پرداخاها متقابل و منفی ارزیابی شد .درجه باز بودن
تجاری نقش م با در جذب منابع مالی و سرمایه ای دارد .کسری حساب جاری باعث
کاهش كافزایش) کسری بودجه كشکاف پسانداز) میشود؛ بنابراین ،فرضیه کسری سهگانه
یک مکانیسم معکوس را طی میکند .شکاف پسانداز در نقش کاهنده درجه باز بودن
تجاری ظاهر شده اسا .ارتباط بین حساب مالی و سرمایه با کسری بودجه متقابل اسا .رابطه
شکاف پس انداز و درجه باز بودن تجاری متقابل اسا .درجه باز بودن تجاری نقش م بتی
در کاهش کسری حساب جاری ایفا میکند.
با توجه به نمودار ك )5و نتایج ختصه شده مندرج طبق جدول ك )11در اقتصاد نفتی با
توجه به تاثیر هر دو متریرکسری بودجه و شکاف پسانداز روی کسری حساب جاری ،اعتبار
فرضیه کسری سهگانه برای ایران مورد تایید قرار میگیرد .کسری بودجه ،شکاف پسانداز
و کسری حساب جاری نقش منفی روی درجه باز بودن تجاری دارند .ارتباط کسری حساب
جاری و حساب مالی و سرمایه تراز پرداخاها متقابل و منفی ارزیابی شد .شکاف پسانداز
باعث تشدید کسری بودجه دولا اسا .افزایش کسری بودجه كشکاف پسانداز) باعث
افزایش كکاهش) تقاضا برای منابع مالی و سرمایهای شده اسا.
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نمودار  .5توابع واکنش به ضربه تعمیم یافته مدل 2
Response to Generalized One S.D. Innovations
Respons e of CA D to Innovations

Res ponse of BD to Innovations
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جدول .11خالصه نتایج تابع واکنش به ضربه مدل 2
واکنش به ضربه متغیر
شوک وارد شده به متغیر

CAD

CAD

BD

OPEN

SD

FA

-

منفی

-

منفی

منفی

-

مثبت

-

مثبت

BD

منفی

OPEN

-

-

SD

مثبت

منفی

منفی

منفی

-

مثبت

منفی
-

FA
عالمت (–) به معنی عدم وجود ارتباط معنی دار بوده که تکانه در امتداد خط افق پایدار میشود.
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 .7جمعبندی و نتیجهگیری
در این تحقیق با افزودن بینش جدید به ادبیات کسری دوگانه ،دو مدل کتن باز طراحی شد.
نتایج برگرفته از این پژوهش در ادامه آمده اسا.
در مدل تجارت با نفا ،هر دو کسری بودجه و شکاف پسانداز عامل تعیینکننده کسری
حساب جاری محسوب میشوند و فرضیه کسری سهگانه برای این مدل مورد تایید اسا .در
این پژوهش برختف سایر تحقیقاتی که در ایران روی ادبیات کاربردی موضوع انجام گرفته
روی کسری سهگانه به جای دوگانه تمرکز و به عنوان نسخه پیشرفتهای از مطالعات داخلی
قبلی معرفی میشود .در مدل بدون نفا ،هیچکدام از کسری بودجه و شکاف پسانداز نقشی
در تعیین کسری حساب جاری نداشتند؛ این موارد با نتیجه حاصل از تحقیق سن و کایا برای
 6کشور در مرحله پسا کمونیستی مطابقا دارد .بدین ترتیف همانگونه که مشاهده میشود
در مدل تجارت بدون نفا ،یک مکانیسم معکوس در ایران اتفاق افتاده و این کسری حساب
جاری اسا که روی کسری بودجه و شکاف پسانداز تاثیرگذار اسا.
مطابق با نتایج کسف شده در هر دو مدل ،کسری حساب جاری و حساب مالی و
سرمایهای به عنوان عامل مکمل در ایجاد تراز حساب جاری دارای رابطه متقابل و منفی اسا.
طبیعی اسا در صورت کاهش محدودیاهای مالی و سرمایهای در معامتت مرزی،
گسترش آزادسازی و ادغام مالی ایجاد شده نقش مهمی در برقراری تعادل خارجی کشور
ایفا خواهد کرد.
در مدل تجارت با نفا هر کدام از عدم تعادلهای داخلی كکسری بودجه دولا و
شکاف پسانداز) و عدم تعادل خارجی كکسری حساب جاری) نقش مختلکننده و کاهنده
روی درجه باز بودن تجاری دارند .اگر این نتیجه ناشی از عدم برنامهریزی در بخش تجارت
خارجی ایران باشد ،واردات تجارت خارجی ایران در خدما تقاضای بخش تولیدی برای
مواد اولیه و واسطهای جها تامین کاالهای مصرفی بوده و صادرات آن برای جبران کسری
بودجه دولا اسا و به دلیل سنتی بودن الگوی تجارت ،تحا تاثیر آثار منفی عدم تعادل
داخلی و خارجی اقتصاد قرار می گیرد .در مدل تجارت غیرنفتی این وضعیا در رابطه میان
شکاف پسانداز و درجه باز بودن تجاری اتفاق میافتد .همچنین در این مدل تجارت خارجی
عامل کاستن از عدم تعادل خارجی اسا که به واسطه حذف آثار مختلکننده تجارت نفا
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این شرایط به وقوع میپیوندد .این نتیجه نشاندهنده وجود پتانسیل در بخش خصوصی برای
کاستن از عدم تعادلهای داخلی و خارجی اسا.
در هر دو مدل ،ارتباط م با میان درجه باز بودن تجاری و حساب مالی و سرمایهای به
چشم میخورد؛ بنابراین ،طبق مبانی تئوریکی ،تجارت خارجی در ایران با رعایا پیش شرط
تقویا چارچوب سیاساگذاری ،نهادی و قانونی ،میتواند زمینهساز جذب سرمایه از منابع
خارجی برای جبران کمبود پسانداز ملی و کاستن از شکافهای سهگانه باشد.
در مدل تجارت نفتی ،پسانداز بخش خصوصی نه تنها کمبود پسانداز بخش دولتی را
جبران نکرده ،بلکه باعث تشدید کسری بودجه شده اسا و در مدل تجارت غیرنفتی نیز
هیچگونه ارتباطی میان این دو پسانداز دیده نمیشود که هر دو حالا بیانگر عدم تایید
اعتبار فرضیه برابری ریکاردویی در ایران اسا.
نتایج نشان دادند که در هر دو مدل ،افزایش کسری بودجه تقاضا برای منابع مالی و
سرمایهای را از دنیای خارج افزایش می دهد ،این در حالی اسا که در مدل تجارت نفتی،
افزایش شکاف پسانداز منجر به کاهش تقاضای منابع مالی و سرمایهای اسا و در مدل
تجارت بدون نفا هیچ ارتباطی میان شکاف پسانداز و منابع خارجی دیده نمیشود .این
نتیجه برمبنای نبود توزیع مناسف منابع و فرصاها بین بخش دولتی و غیردولتی و ضعف
بخش خصوصی برای توسعه بازار سرمایه حاصل میشود.
در کل میتوان به این نتیجه رسید که در بررسی فرضیه کسری سهگانه در اقتصاد نفتی،
عدم تعادل در بخش دولتی و خصوصی عامل بروز عدم تعادل در بخش خارجی اسا و در
اقتصاد غیرنفتی به طور معکوس ،عدم تعادل در بخش خارجی اقتصاد باعث بروز عدم تعادل
در بخش های داخلی اقتصاد اسا .ورود تجارت نفا به چرخه اقتصاد و اتکای دولا به
درآمدهای حاصل ازآن تجارت خارجی را با شرایط سنتی و غیربرنامهریزی شده مواجه
کرده و حساب جاری را به صورت مکرر دچار کسری می نماید .به این صورت که کسری
تجاری به معنای پرداخا بیشتر کشور به خارج در مقایسه با دریافا آن اسا .این امر ضمن
افزایش صادرات و درآمد ملی با توجه به اینکه بخش عمدهای از تولید کاالهای مصرفی
وابسته به مواد اولیه و واسطه ای اسا که از طریق واردات تامین شده و واردات را افزایش
میدهند به بروز افزایش کسری تجاری خواهد انجامید.
توصیههای سیاستی بر مبنای نتایج به دسا آمده از این تحقیق به شرح زیر ارائه میشود:
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 هدفمندی و اصتح ساختار مالیاتی ،انجام هزینههای عمومی روی توسعه منابع انسانی،اختصاص منابع بانکی جها توانافزایی و تقویا توان کیفی بخش خصوصی در ارتقای
پسانداز ملی مورد تاکید اسا.
 سیاسا توجه به توسعه کسف و کار بخش خصوصی ،توسعه فعالیاهای تحقیق و توسعهبرای بهبود الگوی تجارت خارجی کشور در کنار سیاسا کاهش کسری بودجه پیشنهاد
میشود.
انجام برنامهریزی هدفمند و سیاساگذاری روی تجارت بین الملل ،گسترش روابط تجاریبراساس انتخاب شرکای تجاری مناسف برای کاستن از عدم تعادلهای داخلی و خارجی
اقتصاد کارساز اسا.
در نهایا تعریف پروژههای سرمایهبر برای جذب درآمدهای نفتی و ایجاد زمینه برای
بهرهمندی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی به عنوان مجرای انتقال فناوری نوین توصیه
میشود.
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Abstract
Improving the quality of institutions with development of the country's
economic infrastructure can reduce the degree of fiscal policy cycles in
developing countries. Therefore, the purpose of this study is to analyze the
effects of good governance and political cycles on the liquidity and budget
deficit changes during 1978-2018. The research method is descriptive analytical
by using econometric method of the GMM. Data are from the Central Bank of
Iran and World Bank site for Iranian Economy. The research results show the
effect of good governance on the variables of liquidity and budget deficit
changes are negative and significant. Also the interactive effects of good
governance and the election dummy variables on the liquidity and budget deficit
changes are negative and significant. These results indicate that good
governance during the elections can control the budget deficit and liquidity
changes, hence to control the business-political cycles, suggest to improve the
good governance in Iran.
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بهبود کیفیا نهادها در کنار توسعه زیرساخاهای توسعه اقتصادی کشور ،میتواند ترکیبی بهینه برای کاهش
درجه موافق چرخهای بودن سیاسا اقتصادی در کشورهای درحال توسعه فراهم آورد .هدف این پژوهش
تحلیل اثر حکمرانی خوب و چرخههای سیاسی بر ترییرات نقدینگی و کسری بودجه در ایران طی دوره زمانی
 1357 -1397اسا .روش پژوهش تحلیلی-توصیفی با استفاده از روش اقتصادسنجی  GMMاسا .دادهها
نیز از سایاهای بانک مرکزی و بانک جهانی برای اقتصاد ایران اخذ شده اسا .نتایج تحقیق نشان میدهد
اثر متریر حکمرانی خوب بر متریر ترییرات نقدینگی و کسری بودجه منفی و معنادار اسا .همچنین نتایج نشان
میدهد اثرات ضربی كتعاملی) شاخص حکمرانی خوب و متریرهای مجازی انتخابات بر متریرهای وابسته
ترییرات نقدینگی و کسری بودجه منفی و معنادار اسا .این نتایج نشان میدهد با یک حکمرانی خوب
میتوان ترییرات کسری بودجه و نقدینگی ناشی از چرخههای سیاسی را در اقتصاد ایران کنترل کرد؛ بنابراین،
پیشنهاد به تقویا شاخصهای حکمرانی خوب در جها کنترل چرخههای تجاری میشود.
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 .1مقدمه
ادبیات تحقیق در طول چند دهه اخیر در زمینه اثر متریرهای غیراقتصادی بر حوزه
سیاسا گذاری عمومی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اسا .یکی از مهمترین این
موضوعات ،بررسی و تحلیل اثر انتخابات بهعنوان یک شاخص سیاسی بر متریرهای
اقتصادی اسا و رابطه اقتصاد و سیاسا را دوباره تقویا کرده و در ادبیات اقتصادی با
عنوان چرخههای تجاری -سیاسی از آن نام برده میشود .این ادبیات در قالف موضوع
چرخههای تجاری -سیاسی بیان میشوند و در متون اقتصادی از آن به چرخههای انتخاباتی
و در ادبیات بخش عمومی جای می گیرد .رویکرد کلی مطرح ،این اسا که احزاب و
گروه ها با هدف تصاحف قدرت پا به میدان انتخابات میگذارند و در انتخابات ،گروهها و
احزاب مختلف برای تصاحف قدرت یا باقی ماندن در آن به رقابا با یکدیگر میپردازند.
در این بین ،هر کدام از آنها بهدنبال ارائه سیاساهایی هستند که لزوما منافع بلندمدت
اقتصادی جامعه را دنبال نمیکند ،اما عتوه بر جذاب بودن برای بیشتر افراد جامعه ،بتواند
آرای بیشتری را برای آنها جذب کند .در واقع در این وضعیا ،بهترین روش به لحاظ
سیاساگذاری و جذب رای ،ترکیف کردن اقدامات ساختاری و ارائه دستاوردهای
اقتصادی کوتاهمدت اسا .به بیان دیگر ،جامعه درگیر خطای دیدن اثرات کوتاهمدت و
عدم توجه به اثرات بلندمدت خواهد شد؛ زیرا تاثیرگذاری بر تمایتت رایدهندگان و
تشویق آنها به شرکا در انتخابات از طریق مشوقهای کوتاهمدت اقتصادی ،بخش وسیع
تری از جامعه را تحا تاثیر قرار میدهد و محدوده تاثیرگذاری اجتماعی آن را افزایش
میدهد .در واقع احزاب و جناحهای سیاسی قصد دارند با محرکهای اقتصادی ،سطچ
مشارکا و تمایل رایدهندگان را تحا تاثیر قرار دهند .این موارد می تواند در بلندمدت
اثرات مخرب اقتصادی به همراه داشته باشد.
بسیاری از اقتصاددانان از جمله هیبز 1ك ،)1977امرگوت 2ك )2005و پوترافکه 3ك )2010به
این موضوع توجه میکنند که توجه احزاب سیاسی به متریرهای اقتصادی در زمان انتخابات،
تاثیر بسزایی در کسف آرا و نتایج انتخاباتی داشته اسا كشاهآبادی و همکاران.)1395 ،

1. Hibbs, D.
2. Immergut, E.M.
3. Potrafke, N.
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برای م ال اعمال سیاسا مالی موافق چرخهای با آسیفرسانی به رفاه جامعه ،زمینه افزایش
نوسانات کتن اقتصادی را فراهم کرده و کاهش سرمایهگذاری حقیقی را بهدنبال دارد .در
واقع افزایش نقدینگی و سیاساهای موافق چرخه میتواند در کوتاهمدت اثرات محرک
اقتصادی و جذاب عمومی داشته باشد ،اما در بلندمدت اثرات مخرب تورمی به همراه داشته
باشد كصادقی و طیبی)1397 ،؛ بهطوری که پیادهسازی اینگونه سیاساها میتواند رشد
اقتصادی را کند و زمینه افزایش کسری بودجه و بدهیهای دولا را فراهم آورد .بنابراین،
سیاساگذاری مالی میتواند با اعمال سیاساهای مالی پادچرخهای یا مخالف چرخهای در
ایجاد ثبات بلندمدت اقتصادی نقش بسزایی داشته باشد .بهکارگیری سیاسا مالی
پادچرخهای در کشورهای تولیدکننده نفا از اهمیا بیشتری برخوردار اسا؛ زیرا در
کشورهای نفتی ،موافق چرخهای بودن سیاسا مالی منبعی برای تشدید بیثباتی شناخته
میشود .این مسا له نااطمینانی در اقتصاد را افزایش و زمینه کاهش رشد اقتصادی را فراهم
میآورد .همچنین بسیاری از کشورهای نفتی ،دارای نظام ارزی میخکوب یا شناور مدیریا
شده هستند ،از این رو ،توانایی آنها در اعمال سیاسا پولی مستقل تا حدود زیادی محدود
شده و سیاسا مالی به طور بالقوه بیشترین تاثیر بر اقتصاد را خواهد داشا.
در مطالعات مختلف ،محققین به این نتایج دسا یافتهاند که متریرهایی همچون درجه
دموکراسی و ثبات سیاسی ،کیفیا نهادها ،کارایی و اندازه دولا ،تتطم تولید و عدم
دسترسی کشورهای درحال توسعه به بازارهای اعتبار جهانی در زمان رکود ،میتوانند بر
چرخهها موثر باشند ك ;Barberia & Avelino, 2011; Castro & Martins, 2018

 .)Doytch, 2021در کشورهای نفتی با درآمد پایین و متوسط ،عواملی همچون کیفیا
نهادها و ساختار سیاسی نیز در اتخاذ سیاسا مالی چرخهای از اهمیا باالتری برخوردارند.
در این بین سوال اصلی آن اسا که آیا حکمرانی خوب و چرخههای سیاسی بر ترییرات
نقدینگی و کسری بودجه در ایران تاثیرگذار اسا؟
مقاله حاضر در  6بخش تدوین شده اسا؛ بخش اول به بیان مقدمه ،اهمیا و ضرورت
تحقیق اختصاص یافته اسا .در بخش دوم مبانی نظری چرخههای سیاسی و اثرات حکمرانی
خوب بر آن پرداخته میشود ،سپس برخی پژوهشهای پیشین در بخش سوم مطرح میشود.
بخش چهارم به معرفی روش و مدل تحقیق اختصاص مییابد .در بخش پنجم به برآورد
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مدلهای تحقیق و تحلیل نتایج پرداخته میشود .بخش ششم به بیان جمعبندی و نتیجهگیری
اختصاص مییابد.

 .2ادبیات و پیشینه پژوهش
 .1-2چرخههای سیاسی و اقتصاد
برختف ادبیات کتسیک اقتصاد سیاسی که سیاستمداران را پیامبرانی توصیف میکند که
به دنبال حداک رسازی منافع جامعه هستند ،بنیانگذاران حوزه چرخههای انتخاباتی و تئوری
انتخاب عمومی 1اعتقاد دارند انسان -چه بهعنوان یک شهروند و چه وقتی که بهعنوان
سیاستمدار وارد عرصه قدرت میشود -در هر دو حالا تتش میکند منفعا خود را
حداک ر کند و تنها تفاوت مهم وجود اشکال بسیار پیچیدهتر منفعاطلبی سیاستمداران اسا.
بیش از ربع قرن از مطالعات مرتبط با سیکلهای تجاری سیاسی میگذرد .تاکنون در این
4
زمینه ،مطالعات متنوعی توسط کرامر 2ك ،)1971آلسینا 3ك ،)1978-1977نوردهاوس
ك ،)1975هیبز ك )1977و مکرا 5ك )1977صورت گرفته اسا كپورکاظمی و همکاران.)1386 ،
هیبز ك )1977نظریه تعصف حزبی را که در آن احزاب و کاندیداها دارای آرمانها،
اهداف و برنامههای اقتصادی متفاوت هستند ،ارائه کرد .طبق این نگرش رایدهندگان بر
مبنای آرمانها ،اهداف و برنامههای اقتصادی به کاندیداهای یک حزب خاص رای میدهند.
تعصف حزبی میتواند از اصول حزبی یا پیشپندارهای رایدهندگان ناشی شده باشد.
آلسینا ك )1987نظریه تعصف حزبی عقتیی را ارایه کرده اسا .براساس این نظریه،
تصمیمگیری مردم براساس عملکرد واقعی احزاب اسا و نه براساس برنامهها و اصول حزبی.
در این نظریه برای اینکه حزبی بتواند قدرت را در دسا داشته باشد باید ترییرات قابل مشاهده
ای را در متریرهای اقتصادی ایجاد کند.
6
مطالعه ادبیات تئوریک سیکلهای تجاری سیاسی نشان میدهد که در ابتدا تافا
ك )1987کتاب مشهور خود در زمینهی سیکلهای تجاری سیاسی را ارائه کرد .پس از آن
1. Public Choice Theory
2. Kramer, G.
3. Alesina, A.
4. Nordhaus, W.
5. Mcrae, D.
6. Tufte, E.R.
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راف و سیبرت 1ك )1988در مطالعه جامع خود به بررسی الگوی سیکلهای تجاری سیاسی با
لحاظ کردن اطتعات ناقص رایدهندگان قبل از انتخابات پرداختند.
دو رویکرد عمده در ادبیات سیکلهای تجاری سیاسی وجود دارد؛ اولین رویکرد،
مطالعاتی اسا که نگرشی انتقاداتی به ادبیات مرتبط با سیکل تجاری سیاسی دارند .دومین
رویکرد مطالعات با عنوان مدل سیکلهای سیاسی بودجه 2هستند و برمبنای مدل سیکلهای
سیاسی بیان میشوند.
مدلهای تئوریکی سیکلهای تجاری سیاسی با انتقادات زیادی مواجه بودهاند .از مهم
ترین انتقادات این اسا که این مدلها بر فرض رفتار شبه غیرعقتیی 3استوارند .انتقاد دیگر
آن اسا که این مدلها بر پذیرش فرض نیوکتسیکی غافلگیری غیرمنتظره پولی 4مبتنی
هستند .همچنین در بعد مطالعات تجربی میتوان به مطالعات موثر کرامر ك )1971در مورد
5
رایگیری کنگره و بعد از آن مطالعات تافا ك ،)1975نوردهاوس ك ،)1978-1975فر
ك )1978و ...اشاره کرد.
در بین مطالعات صورت گرفته الگوی معروف نوردهاوسك )1975و لیچر 6ك )1978به
عنوان یک الگوی نظری مناسف برای ارزیابی سیکلهای تجاری سیاسی شناخته میشوند.
در برخی از مطالعات از رویکرد پارامتریک آماری و از توابع توزیع احتمال استفاده میشود
و در برخی از مطالعات از الگوهای اقتصادسنجی و تصریچ یک الگوی تجربی برای بررسی
سیکلهای تجاری استفاده میشود .دستهبندیهای متعددی پیرامون سیکلهای تجاری
سیاسی 7وجود دارد که مهمترین طبقهبندی صورت گرفته ،رویکردهای اصلی در ادبیات
سیکلهای سیاسی را به دو شکل کلی طبقهبندی کردهاند:
الف -مدل فرصاطلبی :این رویکرد توسط نوردهاسك )1975بیان شد و در ادبیات
سیکلهای تجاری به روش فرصاطلبی معروف اسا به فرآیندی گفته میشود که دولا و
یا حزب حاکم تتش میکند با دستکاری اقتصاد و ترییرات کوتاهمدت به فریف و یا ارضاء
1. Rogoff, K. & Sibert, A.
2. Political Budget Cycles
3. Seemingly Irrational Behaviour
4. Monetary Surprises
5. Fair, R.
6. Lächler, U.
7. Political Business Cycles
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کوتاهمدت رای دهندگان بپردازند تا بتواند در انتخابات به قدرت برسد .در اینجا دولاها
سعی میکنند با استفاده از سیاساهای انبساطی پولی و مالی قبل از انتخابات ،عملکرد
کوتاهمدت مو فقی از خود به نمایش بگذارند .در این شرایط و با فرض عدم انتظارات عقتیی
از سوی مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ،این سیاساها میتوانند به افزایش فعالیاهای
اقتصادی کمک کنند و بدین ترتیف ،شانس پیروزی در انتخابات افزایش پیدا کند .در واقع
در این مدلها ،فرض میشود که رایدهندگان ،حافظه تاریخی کوتاهمدتی دارند؛ بنابراین،
رفتار اواخر دوره دولاها تاثیر بیشتری نسبا به رفتار گذشته آنها در تصمیمگیری
رأی دهندگان دارد .به بیان دیگر ،عوامل اقتصادی نوعی خطای دید دارند که اتفاقات
نزدیکتر بیشتر بر ذهن آنها مانده و اتفاقات دورتر کمتر بر تصمیمات آنها موثر اسا و با
گذشا زمان ،تصمیمات اقتصادی گذشته دولا از مدل تصمیمگیری رایدهندگان حذف
و یا کمرنگ شده و در مقابل تصمیمات اقتصادی حال دولا ،متریر اصلی در مدل
تصمیمگیری رایدهندگان میشود.
ب -مدل حزبی :رویکرد دیگر در ادبیات سیکلهای تجاری سیاسی متعلق به هیبز ك)1977
اسا که به مدل حزبی پارتیزانی 1معروف اسا .هیبز تتش دارد با تفکیک دولتمردان به دو
حزب راسا و چش به بررسی رفتار آن ها برای انتخابات مجدد بپردازد .زیربنای این نظریه،
تعصف حزبی اسا که مرزبندیهای احزاب و گروههای سیاسی را براساس مانیفیساهای
مختلف حزبی مشخص میکند .در این مدل ،رایدهندگان برمبنای اهداف و برنامههای
اقتصادی به کاندیداهای موردنظر خود رأی میدهند .این برنامهها ،هم میتواند بهصورت
برنامههای مشخص و مدون بوده و هم ،میتواند به صورت اهدافی نانوشته و تا حدودی
مشخص باشد .وی معتقد اسا سیاستمداران رفتار فرصاطلبانه ندارند ،بلکه براساس
ترجیحات ایدئولوژیک ،مسیر و سیاساهای اقتصادی خود را ترسیم و دنبال میکنند .اصوال
دولاهای راسا بهدنبال اعمال حداقل سیاساهای انبساطی نسبا به دولاهای چش هستند.
در حالی که دیدگاه هیبز به نوعی توام با فرض رفتار غیرعقتیی اسا ،آلسینا ك)1987
فرض انتظارات عقتیی را در مدل حزبی وارد کرد .البته هر دو تئوری حزبی آلسینا ك)1987
و هیبز ك )1977تاکید کردهاند که حرکاهای ایدئولوژیکی وجود دارند که میتوانند
متفاوت از رفتارهای دولاهای راسا و چش در سیاساهای پولی و مالی باشند .به عنوان
1. Partisan model
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م ال ،اجبارهایی که در حوزه تجارت خارجی بهدلیل مسائل سیاسی ،بلوکبندیهای
اقتصادی و مسائل ایدئولوژیک میتواند برای یک دولا وجود داشته باشد از جمله این
رفتارها هستند .مانیفورد و پیل 1ك )1982سیکلهای سیاسی را در راستای وابستگیهای شدید
اقتصادی و سیاسی میدانند که با اتکا به روشهای مختلفی همچون توابع عکسالعمل،
رایدهندگان میانه ،مدلهای رفتاری بوروکراسی و مدلهای اقتصادی و سیاسی به کار گرفته
شدهاند .در این زمینه ،آرای متعددی وجود دارد که به بررسی این ارتباط میپردازد .از این
رو ،برخی از نظریهپردازان بر این اعتقادند که دولا بهطور عمده به شکلی اقتصاد را درگیر
سیکل تجاری میکند که در زمان برگزاری انتخابات براساس رجحان رایدهندگان در
بهترین موقعیا ممکنه باشند .بنابراین ،دولاها در ابتدای کار ابتدا سیاساهای انقباضی در
جها کنترل تورم را اعمال میکنند که به افزایش بیکاری منجر میشود و سپس در سالهای
پایانی حکوماها با اعمال سیاساهای انبساطی به افزایش اشترال و کاهش بیکاری اقدام
میکنند که بر اساس آن ،تورم که نتیجه این سیاسا تلقی میشود به دوران پس از انتخابات
موکول خواهد شد .آنها سعی میکنند میان تئوری سیاسی ادوار تجاری و فرضیه انتظارات
عقتیی ،تطابق ایجاد کنند .بنابراین ،چون هر حزبی سعی دارد نقاط مختلف طیف سیاسی از
چشترین حزب تا راساترین حزب كنظریه هاتلینگ )2را جذب کند ،سیاساهای متفاوتی
را اعمال میکند كحاتمی .)1389 ،آنها یک مدل ساده معرفی میکنند که در آن سه گروه
متفاوت محافظهکار ،کارگر و شناور با رجحانهای متفاوت وجود دارند .دولا محافظه کار
نسبا به دولا کارگر به دنبال حذف تورم و سیاساهای ضد تورمی بوده و سعی میکند
ارزش مورد انتظار میانگین وزنی مطلوبیا هواداران خود و رایدهندگان شناور را در زمان
انتخابات بعدی حداک ر کند .انتظارات عقتیی در رفتار رایدهندگان شناور ظاهر میشود
که براساس اینکه کدام حزب به آنها مطلوبیا مورد انتظار بیشتری در زمان انتخابات
میدهد ،رای می دهند .در این فرضیه ،واریانس تورم و درآمد قابل تصرف و مقادیر مورد
انتظار تورم و درآمد قابل تصرف بر قصد راىدهی افراد تاثیر میگذارد.
تولوکا 3ك )1959تئوری رایدهندگان میانه را مطرح میکند که براساس آن هر دو حزب،
سیاساهای ضد تورمی را برای جلف آرای رایدهندگان میانی اتخاذ میکنند .نقطه تمایز
1. Minford, P. & Peel, D.
2. Hotling theory
3. Tullock, G.
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دو حزب که منجر به باخا یا برد آنها میشود ،کارایی نسبی آنها در تعقیف چنین سیاستی
اسا.
فرای و شیندر 1ك )1978به ارائه فرضیهای میپردازند که براساس آن ،حزب حاکم
درصدد باقی ماندن بر سر قدرت بوده و در زمان انتخابات سعی میکند که مطلوبیا خود را
افزایش دهد؛ از این رو ،سیاساهای انبساطی اعمال کرده و هنگامی که مطمئن اسا در
انتخابات برنده اسا ،سیاساهایی به کار میگیرد که منطبق با ایدئولوژی خودش اسا؛
زیرا اصوال پایبندی به ایدئولوژی توسط هر حزب میتواند به حفظ نیروهای وفادار به آن
حزب منجر شده و بدیهی اسا که در این صورت ،جذب آرای دیگران سخاتر خواهد
شد كگرجی و اقبالی.)1392 ،

 .2-2نظریه انتخاب عمومی :اثر حکمرانی خوب بر نقدینگی و کسری بودجه
نظریه انتخاب عمومی ،انتخابات و رایدهی را به عنوان ابزاری معرفی میکند که
سیاستمداران به دنبال حداک ر کردن رای خود و جامعه در ازای رای دادن به دنبال انتخاب
بهترین بسته کاالهای عمومی و سیاسی جها حداک ر کردن مطلوبیا خود هستند .در این
مسیر البته بوروکراسی اداری و البیگرها با تبلیرات و هزینههای تبلیراتی خود نیز موثر هستند
ك .) Mbaku,1997طبق این تئوری ،هرچقدر شفافیا و اطتعات در این سیستم بیشتر
كشناخا کاندیداها ،معرفی بستههای پیشنهادی سیاستمداران ،درک شرایط و اثرات اقتصادی
سیاسا های اقتصادی با توجه به انتظارات عقتیی یا تطبیقی و )...و همچنین قانونگرایی و
پیروی از قاعدهگرایی سیاستمداران بهتر ،درجه فساد و راناجویی در سیستم کمتر و در یک
کلمه کیفیا نهادی و حکمرانی خوب بیشتر باشد ،میتواند بر انتظارات جامعه و عملکرد
سیاستمداران و در انتخاب سیاساهای اقتصادی در زمان انتخابات تاثیر گذار باشد
ك.)Farber,2017
بانک جهانی در گزارش سال  1992خود ،تحا عنوان «حکمرانی و توسعه» ،تعریف
خود را از حکمرانی خوب چنین ارائه کرد« :شیوهای اسا که در آن قدرت برای مدیریا
منابع اقتصادی و اجتماعی یک کشور در راستای توسعه صرف میشود» .حکمرانی خوب از
نظر وزارت فدرال اروپا چنین تعریف میشود :در بستر مساعد محیط سیاسی و نهادی که به
1. Frey, B.S. & Schneider, D.
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حقوق بشر ،اصول دموکراتیک و حاکمیا قانون ارج مینهد ،حکمرانی خوب عبارت اسا
از مدیریا شفاف و پاسخگوی افراد بشر ،طبیعا ،منابع اقتصادی و مالی به منظور توسعه
منصفانه و پایدارك رفیعیدارانی و شاهنوشی.)1393،
مطالعات نشان میدهد بهبود کیفیا نهادها اساسیترین گام در ترییر رفتار سیاسا مالی
در چرخههای سیاسی-تجاری اسا .کوفی و همکاران 1ك )2012مبتنی بر تئوری نهادگرایی
و اثر نهادهای رسمی -به عنوان م ال قوانین بودجهنویسی -را بر کاهش چرخههای تجاری
سیاسی موثر میداند.
دهان و کلومش 2ك )2013ایجاد چرخههای تجاری -سیاسی را مشروط به عواملی همچون
سطچ توسعهیافتگی ،کیفیا نهادها ،عمر و سطچ دموکراسی ،شفافیا پروسههای سیاسی و
قانونگرایی میداند .آنها معتقدند استفاده از سیاساهای مالی جها اهداف انتخاباتی،
بستگی به فضای نهادی و سیاسی دارد .مبتنی بر تئوری انتخاب عمومی ،هرچه منافع خصوصی
بیشتری سیاستمداران هنگام قدرت به دسا میآورند كبه عنوان م ال راناهای بیشتر از زمان
ماندن در قدرت) ،انگیزههای آنها برای تاثیرگذاری بر تلقی رایدهندگان قبل از انتخابات
قویتر خواهد شد .عتوه بر این ،رایدهندگان بیشتری که كپیش از آن) نتوانند
دستکاریهای قبل از انتخابات را از صتحیا فعلی کاندیداها تشخیص دهند ،بازدهی
بزرگتری برای کاندیدا برای افزایش هزینههای قبل از انتخابات ایجاد میکند.
شی و اسونسون 3ك )2006مبتنی بر تئوریهای راناجویی ،اثرات فساد دولا،
فعالیاتهای راناجویی و رسانههای آزاد را به عنوان شاخصهای نهادی موثر بر چرخههای
تجاری -سیاسی هستند .مبتنی بر تئوری انتخاب عمومی ،شفافیا در سیاساگذاری مالی
ممکن اسا بر دانش رایدهندگان تاثیر بگذارد و از این رو احتمال وقوع سیاساهای مالی
ناشی از انتخابات را تحا تاثیر قرار دهد .اطتعات در مورد سیاسا اقتصادی هزینهبر اسا
و به دلیل مشکل سوارکاری مجانی رایدهندگان ،انگیزه کمی برای به دسا آوردن آن
دارند .در نتیجه ،ممکن اسا رایدهندگان نتوانند نظارت موثری بر عملکرد دولا داشته
باشند كبسلی.)2006،4
1. Cioffi et al.
2. De Haan, J. & Klomp, J.
3. Shi, M. & Svensson, J.
4. Besley, T.
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به غیر از انگیزههای رایدهندگان برای جمعآوری اطتعات در دسترس بودن اطتعات
نیز ممکن اسا نقشی داشته باشد .ماندن و کااللز 1ك )2019در مطالعه فراتحلیل خود بر بیش
از  43مطالعه مربوط به چرخههای تجاری -سیاسی ،یکی از مهمترین عوامل کنترل این
چرخهها را کیفیا نهادهای سیاسی عنوان کردند.
گودجس و همکاران 2ك )2020بحث قانونگرایی و قواعد مالی در محیط نهادی را
محدودکننده چرخههای تجاری -سیاسی معرفی میکنند و با بررسی رفتار سیاساگذار مالی
در  73کشور در حال توسعه در سال  2013نشان دادند که در دهه اخیر ،درجه موافق چرخهای
بودن سیاساهای مالی در  35درصد از کشورهای مورد بررسی با بهبود کیفیا نهادها،
کاهش یافته و یا حتی به پادچرخهای ترییر یافته اسا .عتوه بر این ،درجه موافق چرخهای
بودن سیاسا مالی در بسیاری از کشورهای آفریقایی از سال  2000روند کاهشی داشته که
غالبا به دلیل توسعه نهادهای سیاسی و اقتصادی بوده اسا .از سوی دیگر ،یافتههای تجربی
موید آن اسا که کاهش درجه موافق چرخهای بودن سیاسا مالی در کشورهای در حال
توسعه به تنهایی با اتخاذ قواعد مالی میسر نخواهد شد ،بلکه این مساله نیازمند بهبود کارایی
دولا و کیفیا نهادهاسا که در کنار تعریف و پیادهسازی قواعد مالی ،میتوانند یک
ترکیف بهینه برای کاهش درجه موافق چرخهای بودن سیاسا مالی در این کشورها باشند.
شیلی به عنوان یکی از موفقترین کشورهایی اسا که با پیادهسازی قواعد مالی و بهبود
کیفیا نهادها از سال  2001توانسته اسا گامهای اساسی در ترییر رفتار سیاسا مالی از
موافق چرخهای به پادچرخهای بردارد.
با وجود آنکه عواملی مانند نوآوری ،سرمایه انسانی و انباشا سرمایه همواره به عنوان
عوامل رشد اقتصادی مطرح بودهاند ،اما در سالهای اخیر این باور عمومی پدید آمده اسا
که کیفیا نهادها عامل اصلی تفاوت درآمد سرانه ،رشد اقتصادی و توسعه کشورهاسا .با
بهبود عملکرد نهادها در کنار تعریف قواعد مالی ،بیشتر میتوان به کاهش شدت موافق
چرخهای بودن سیاسا مالی امیدوار بود و یا حتی اقدام به اتخاذ سیاسا مالی پادچرخهای
کرد.

1. Mandon, P. & Cazals, A.
2
. Gootjes,B. et al.
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به صورت ختصه میتوان گقا ،مبتنی بر تئوری چرخه تجاری سیاسی ك 1)PBCو اثر
نزدیکبینی ،دولاها در نزدیک انتخابات و در چرخههای سیاسی با استفاده از اقدامات
سیاسی ،چرخههای تجاری و نوسانات در متریرهای اقتصادی ایجاد میکنند که میتواند
کشور را با هزینههای فراوان مواجه کند .به عبارت دیگر ،چرخههای سیاسی انتخابات بر
متریرهای اقتصادی مهمی همچون نقدینگی میتوانند نوسان و چرخه ایجاد کنند .در این
مطالعه با بررسی اثر انتخابات بر ترییرات کسری بودجه و نقدینگی کشور ،وجود چرخههای
سیاسی در اقتصاد بررسی میشود .اما یک گام فراتر رفته و منطبق بر تئوری انتخاب عمومی
و کنترل منفعا طلبی سیاستمداران به تحلیل اثر حکمرانی خوب بر این رابطه پرداخته
میشود که می تواند نوآوری مطالعه باشد .این موضوع جها دنبال کردن اهداف توسعهای
کشور برای پژوهشگران ،سیاستمداران و برنامهریزان ضروری و کاربردی اسا.

 .3-2پیشینه پژوهش
 .1-3-2مطالعات خارجی
ورترمز 2ك )2019در مطالعهای با عنوان «جدا کردن چرخه بودجه سیاسی محلی در چین:
راسا آزمایی رابطه  Uشکل» ،این سوال را مطرح کرده اسا که افق زمانی چه تاثیری بر
چرخه بودجه سیاسی دارد؟ در این مطالعه با استفاده از روش مقطعی از  333شهرداری چین
برای سال  ،2012مشاهده میشود که هزینههای رفاهی هم به صورت نسبی و هم مطلق در
حدود سه سال به حداقل میرسد و در آغاز و پایان دوره تصدی یک سیاستمدار حداک ر
میشود .البته زمانی که هزینههای فرصا و احتمال پیشرفا سیاسی در سطچ پایین وجود
داشته باشد .این چرخهها در استانهای غربی چشمگیرترین حالا را داشتهاند؛ جایی که
آموزش و پرورش ابزاری مهم برای گسترش ایدئولوژیک اسا .مخارج بهداشا و درمان
و تامین اجتماعی همچنین در پایان دوره تصدی شهردار شاهد گسترش هستند ،اگرچه چرخه
نسبا به هزینههای آموزش کمتر بوده اسا.
بوتساویلی و اوجیلی 3ك )2019در مطالعهای با عنوان «چرخه بودجه سیاسی و خدمات
شهری :شواهدی از مخارج بزرگ راهها در ایاالت متحده آمریکا» به بررسی چرخه بودجه
1. Political business cycle theory
2. Vortherms, A.
3. Bostashvili, D. & Ujhelyi, G.
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سیاسی در هزینههای زیرساختی که مشروط به سازمان بوروکراتیک باشد ،مطالعه میشود.
بوروکراتها میتوانند توانایی سیاستمداران را برای مشارکا در هزینههای دوستانه
رایدهندگان در مورد انتخابات تسهیل یا مشکلدار کنند .برای آزمون این ایده از اصتحات
خدمات کشوری که در نیمه دوم قرن بیستم توسط ایاالت متحده انجام شده اسا برای
مطالعه چرخه بودجه سیاسی در هزینههای بزرگراهها تحا خدمات عمومی و پشتیبانی
استفاده میشود .در این رابطه مشاهده میشود که هزینههای بزرگراه در سالهای انتخابات
 12درصد و در سال قبل از انتخابات  9درصد بیشتر شده اسا .در عوض ،هزینههای
بزرگراههای خدمات اساسا نسبا به چرخه انتخابات یکنواخا بوده اسا .این یافتهها روشی
جدید را ارائه میدهند که از طریق آن قوانین خدمات ملکی میتوانند فعالیا دولا را ت بیا
کنند.
کائو و همکاران 1ك )2019در مطالعهای با عنوان «چرخههای سیاسی محیط زیسا :مورد
آلودگی هوا  PM 2.5در بخشداریهای چین» بیان کردهاند که رفتارهای رهبران محلی
چین به واسطه یک ساختار تشویقی شرلی انجام میشود که در آن افرادی که اجراهای بهتری
دارند ،بیشتر تبلیغ میشوند .رهبران محلی ،وقتی صتحیا خود را نشان میدهند که مافوق
آنها به طور فعال شواهدی را برای ارزیابی عملکرد خود جمعآوری میکند .برای ایجاد
عملکردهای اقتصادی بهتر ،رهبران محلی اجرای مقررات زیسا محیطی را کاهش میدهند
تا هزینههای تولید صنایع محلی و یا جذب شرکاها از سایر حوزههای قضایی را کاهش
دهند .چنین موضوعی ،اجرای انتخابی یک چرخه سیاسی برای محیط زیسا ایجاد میکند
که در آن آلودگی در سالهای منتهی به سال گردش مالی رهبر افزایش مییابد .تجزیه و
تحلیل تجربی در یک رویکرد پانلی از بخشدارهای چینی طی سالهای  2002-2010نشان
میدهد رابطه  Uشکل بین سالهای دبیر حزب یک بخشدار و سطچ متوسط  PM 2.5ساالنه
وجود دارد.
سیدروکین و وروبویی 2ك )2018در مطالعهای با عنوان «چرخههای سیاسی و فساد در
مناطق روسیه» بحث کردهاند که سیاستمداران فعلی فرصاطلف ،چه منتخف و چه منصوب،
سیاساهای عمومی را به شیوهای منظم طی چرخههای سیاسی تنظیم میکنند .بر اساس
1. Cao, X. et al.
2. Sidorkin, O. & Vorobyev, D.
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دادههای مناطق روسیه ،سوءاستفاده از ترییر در تاریخهای بررسی و در تاریخهای آغازین
دفتر فرمانداری منطقهای روسیه ،نشان میدهد میزان فساد  ،آنگونه که توسط شرکاهایی
که در مناطق مختلف روسیه فعالیا میکنند ،تصور میشود به پایان دوره فرماندار منطقهای
نزدیکتر هستند .هنگامی که یک فرماندار به تدریج میآموزد پس از پایان دوره فعلی خود
مجدد منصوب نمی شود ،انگیزههای بیشتری را برای مشارکا در فعالیاهای فاسد به منظور
انباشا ثروت قبل از عزیما به وجود میآورد .همچنین هنگامی که یک فرماندار مطمئن
شود همچنان در سما خود باقی بماند ،ممکن اسا انگیزه باالتری برای یکنواخا و هموار
کردن کردن فعالیاها با گذشا زمان و در نتیجه افزایش آن داشته باشد.
کاسترو و مارتینس ك )2018در مطالعهای با عنوان «عوامل سیاسی هدایاکننده چرخهها
در سیاساهای مالی :تجزیه و تحلیل عمیق مئلفههای عملکردی مخارج دولا» ،میزان بروز
چرخههای سیاسی بر مولفههای عملکردی و زیرمجموعههای مخارج دولا برای گروهی از
 18کشور اروپایی در دوره زمانی  1990تا  2012را مورد بررسی قرار داده اند .یک برآوردگر
1LSDVCبه منظور آنالیز تجربی شواهدی از فرصا طلبی سیاسی در سطچ کلی و تفکیک
شده از مخارج عمومی ارائه میدهد .مولفههای هزینهای بیشتر به رفتار خدمات عمومی،
آموزش ،حمایا اجتماعی و برخی زیرمولفههای هزینههای بهداشتی مربوط میشود؛
مواردی که تمایل به تولید پیامدهایی دارند که برای رایدهندگان قابل مشاهدهتر اسا.

 .2-3-2مطالعات داخلی
مزینی ك )1385در مطالعهای با عنوان «بررسی پدیده چرخههای انتخاباتی در اقتصاد ایران
كمطالعه موردی نرخ ارز)» بیان میکند که طی چند دهه اخیر مطالعه اثر متریرهای
غیراقتصادی بر حوزه اقتصاد در دستور کار محققین قرار گرفته اسا .این مطالعه به بررسی
اثر انتخابات كبهعنوان یک پدیده سیاسی) بر متریرهای اقتصادی اسا که در ادبیات اقتصادی
از آن به ادوار انتخاباتی تعبیر شده اسا .اصل بحث آن اسا که اساسا سیاساگذاران با
هدف جلف نظر رایدهندگان ،رفتارهای اقتصادی خود را در دورههای نزدیک به انتخابات
بهگونهای تنظیم میکنند که برای رایدهندگان خوشایند باشد و در نهایا به انتخاب كمجدد)
ایشان بینجامد.
1. Least Square Dummy Variable
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پورکاظمی و همکاران ك )1386در مطالعهای با عنوان «بررسی چرخههای سیاسی کسف
و کار كمطالعه موردی کشور ایران)» فرضیات نورد هاوس و لیچر در مورد اقتصاد ایران با
تمرکز بر کنترل نرخ تورم و بیکاری براساس دادههای سالیانه دوره  1368-84مورد آزمون
قرار دادهاند .نتایج به دسا آ مده در اقتصاد ایران ،فرضیه لیچر را تایید کرده اسا؛ یعنی
دولاها كکه هر چهار سال یک بار انتخاب میشوند) در راستای کنترل نرخ بیکاری در دو
سال اول سیاساهای انبساطی اتخاذ میکنند که در نتیجه این سیاسا ،نرخ تورم افزایش
مییابد ،اما برای انتخاب مجدد در دوره بعد در دو ساله دوم تتش میکنند تا نرخ تورم را
کاهش دهند.
شاهآبادی و همکاران ك )1391در مطالعهای با عنوان «تاثیر چرخههای انتخاباتی بر رشد
هزینههای عمومی کشورهای منتخف در حال توسعه و توسعهیافته» به دنبال پاسخ به این سوال
هستند که آیا مولفههای چرخههای انتخاباتی تاثیر معنیداری بر رشد هزینههای بهداشا
عمومی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه منتخف دارند؟ برای پاسخگویی
به این سوال از دادههای تابلویی مربوط به دوره  1994-2010استفاده شده اسا .بعد از انجام
آزمون ایستایی متریرها و آزمون هاسمن 1به منظور آزمون فرضیههای تحقیق از دو روش
تابلویی ایستا كاثرات تصادفی) و تابلویی پویا برای تخمین مدل استفاده شده اسا .نتایج
تحقیق نشاندهنده وجود چرخههای انتخاباتی در هر دو دسته از کشورهای مورد مطالعه
اسا؛ به این معنی که در کشورهای مورد مطالعه ،سیاستمداران قبل از برگزاری انتخابات،
هزینههای بهداشا عمومی را به امید کسف سهم بیشتری از رای مردم افزایش دادهاند.
اقبالی و همکاران ك )1396در مطالعه خود با عنوان «برآورد سیکلهای تجاری -سیاسی؛
2
مورد مطالعه کشور ایران» به برآورد سیکلهای تجاری سیاسی از طریق مدل ARIMA
برای اقتصاد ایران طی دوره  1357-95پرداختهاند .نتایج پژوهش نشان میدهد تورم طی
دوران انتخابات با نوسان همراه بوده و در سال برگزاری انتخابات ،تورم کاهش و سال پس
از آن ،افزایش یافته اسا .همچنین قبل از انتخابات ،نسبا کسر بودجه افزایش و مخارج
عمرانی کاهش یافته اسا .مدل تخمین زده شده برای بعد از انتخابات ،بی معنا اسا .نتایج
درخصوص متریرهای پولی كحجم نقدینگی و خالص بدهی دولا به بانک مرکزی) نشان
1. Hausman Test
2. AutoRegressive Integrated Moving Average
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میدهد که رفتار این متریرها به شکلی بوده که وجود سیکل تجاری سیاسی را در آنها تایید
میکند .به طور متوسط ،در سالهای برگزاری انتخابات و سال قبل ،رشد خالص بدهی دولا
نسبا به سایر سالها ،سه درصد افزایش یافته که تاثیر این افزایش بدهی دولا به بانک
مرکزی در دوره بعد به صورت افزایش در نقدینگی ،خود را نشان داده اسا.
طاهرپور و همکاران ك )1399در مطالعهای با عنوان «بررسی سیکلهای سیاسی بودجههای
عمرانی در اقتصاد ایران» از دادههای آماری تمام استانهای کشور در قالف  28استان در دوره
 1378-1395و روش گشتاورهای تعمیم یافته ك 1)GMMاستفاده شده اسا .نتایج نشان
میدهد که براساس رویکرد فرصاطلبانه در سالهای انتخابات مجلس شورای استمی و
ریاسا جمهوری سرانه حقیقی بودجههای عمرانی در ایران افزایش پیدا کردهاند .همچنین
تخصیص بودجههای عمرانی توسط دولاها در ایران نزدیک به روش کاراییمحور اسا
که در آن استانهای با تولید باالتر ،بودجههای عمرانی بیشتری دریافا کردهاند.
در یک جمعبندی مطالعات پیشین به بررسی تئوری چرخههای تجاری سیاسی در ایران
و خارج از کشور با توجه به متریرهای مختلف اقتصادی پرداختهاند ،اما کمتر در مسیر
سیاسا گذاری عمومی و اتخاذ راهکارهای جها مدیریا آن برآمدهاند .در این مطالعه با
بررسی اثرات حکمرانی خوب بر چرخههای تجاری سیاسی در ایران ،سیاساهای مناسف
جها برخورد با این پدیده در حوزه عمومی به دقا مورد بررسی قرار میگیرد.

 .3روش پژوهش
با استفاده از روش اقتصاد سنجی  GMMو دادههای سری زمانی دوره  1357تا  1397و
جامعه آماری اقتصاد ایران ،این مطالعه انجام شده اسا .در این مطالعه به تحلیل اثرگذاری
حکمرانی خوب و چرخههای سیاسی بر نقدینگی و کسری بودجه ایران پرداخته شده اسا.
قلمرو مکانی مربوط به این پژوهش کشور ایران اسا و دادههای تحقیق و اطتعات الزم از
سایا بانک مرکزی و بانک جهانی استخراج شده اسا .جها تصریچ الگوی رگرسیونی
مدل اول ،متریر نقدینگی با وقفه براساس ادبیات مدل  GMMو در واقع پویایی و افزایش
قدرت توضیچدهندگی مدل استفاده شده اسا که انتظار تئوریک عتما ضریف م با
اسا .متریرهای انتخابات براساس تئوریهای چرخه تجاری– سیاسی كتئوری فرصاطلبی
1. Generalized Method of Moments
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نوردهاوس) و نظریه رایدهنده میانی و اثرات انتخابات بر متریرهای کتن اقتصادی
كنقدینگی) وارد مدل شدهاند .براین اساس پیش بینی میشود عتما ضریف متریر یک سال
قبل از انتخابات م با باشد .متریرهای حکمرانی خوب و اثرات تعاملی آن با متریر انتخابات
براساس نظریه انتخاب عمومی و نهادگرایی نورث و اثرگذاری محیطهای نهادی بر متریرهای
کتن اقتصادی و محدودکننده چرخههای سیاسی وارد مدل شدهاند .مبتنی بر تئوری انتخاب
عمومی ،سیاسامداران و مردم هرکدام به دنبال حداک رسازی منافع خود هستند و مهمترین
ابزار نظارت بر سیاسا گذاران ،ابزارهای نهادی و ساختاری حکمرانی اسا ك Gootjes et

 .)al., 2020تقویا قانونمداری ،کاهش فساد ،افزایش آزادیهای اجتماعی ،شفافیا و
کاهش خشونا همگی بهعنوان شاخصهای نهادی و حکمرانی باعث نظارت دقیق بر
سیاساهای سیاساگذاران و مهار آنها در جها حداک رسازی منافع رایدهندگان اسا.
بنابراین ،انتظار تئوریک بر منفی بودن شاخص حکمرانی خوب و متریر تعاملی شاخص
حکمرانی خوب و متریر یک سال قبل از انتخابات اسا .همچنین عتما مورد انتظار برای
متریرهای توضیحی درآمد نفتی به عنوان داراییهای خارجی بانک مرکزی براساس تئوری
پایه پولی كم با) ،هزینه دولا به عنوان جانشینی برای بدهی دولا در تئوری پایه پولی
كم با) ،درآمد مالیاتی به عنوان یک نشتی از مدل سه بخشی اقتصاد کتن با حضور دولا
که می تواند باعث کاهش تولید و تقاضای پول كتقاضای معامتتی و احتیاطی پول کینز) و
در نتیجه کاهش حجم پول شود كمنفی) .تولید ناخالص داخلی واقعی كم با) و نرخ تورم
كمنفی) نیز میتوانند منطبق بر تئوری تورم انتظاری بر سرعا گردش پول ،سپردههای بانکی
و در نتیجه خلق پول توسط سیستم بانکی و در نهایا نقدینگی موثر باشند .به بیان دیگر،
تورم مبتنی بر تئوری انتظارات بر نرخ بهره و متریرهای واقعی اقتصاد و تقاضای پول و در
نتیجه حجم پول موثر اسا ك .)Ragot, X., 2005افزایش نرخ تورم از طریق مالیات تورمی
بر سرمایهگذاری ،تولید و حجم نقدینگی بنگاهها و کشور نیز موثر اسا ك Nyakiamo,
 .) Zhou, 2019; 2015بنابراین ،در این تحقیق با توجه به ادبیات و پیشینههای تحقیق الگوی
رگرسیونی بهصورت رابطه ك )1اسا.
ك)1

𝑡𝑑Liquidity𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 Liquidity(−1)𝑡 + 𝛼2 D1𝑡 + 𝛼3 Oil
𝑡+ 𝛼4 INF𝑡 + 𝛼5 GE𝑡 + 𝛼6 GDP
𝑡𝜀 + 𝛼7 𝑇𝑎𝑥𝑡 +𝛼8 GG𝑡 + 𝛼9 D1 ∗ GG𝑡 +
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در رابطه ك )1متریر وابسته شاخص ترییرات نقدینگی  dLiquidityو متریرهای مستقل
پژوهش ،متریر مجازی یکسال قبل از انتخابات D1در ایران در نظر گرفته شده اسا .همچنین
متریرهای کنترلی این پژوهش عبارتند از :تولید ناخالص داخلی واقعی ،GDPنرخ تورم ،Inf
درآمدهای نفتی  ،Oilدرآمدهای مالیاتی  Taxو هزینه جاری دولا  GEو  GGشاخص
حکمرانی خوب که ترکیبی از شاخصهای مشارکا ،حاکمیا قانون ،شفافیا،
پاسخگویی ،شکلگیری وفاق عمومی ،حقوق مساوی كعدالا) ،اثر بخشی و کارایی و
مسئولیاپذیری اسا و این شاخص از بانک جهانی گرفته شده اسا 𝜀 .1میزان خطای مدل

و  tسال را نشان میدهد.
جها تصریچ الگوی رگرسیونی مدل دوم ،متریر کسری بودجه با وقفه براساس ادبیات
مدل  GMMو پویایی و افزایش قدرت توضیچدهندگی مدل استفاده شده اسا که انتظار
تئوریک عتما ضریف م با اسا .متریرهای انتخابات براساس تئوریهای چرخه تجاری–
سیاسی كچرخه سیاسی بودجه) و نظریه رایدهنده میانی و اثرات انتخابات بر متریرهای کتن
اقتصادی كکسری بودجه) وارد مدل شدهاند .براین اساس پیش بینی میشود عتما ضریف
متریر یک سال قبل از انتخابات ،م با و متریر یک سال بعد از انتخابات بر کسری بودجه،
منفی باشد .متریرهای حکمرانی خوب و اثرات تعاملی آن با متریرهای انتخابات براساس
نظریه انتخاب عمومی و نهادگرایی نورث و اثرگذاری محیطهای نهادی بر متریرهای کتن
اقتصادی و محدودکننده چرخههای سیاسی وارد مدل شدهاند .افزایش شاخصهای
حکمرانی خوب باعث نظارت بر تصمیمات سیاستمداران و کاهش کسری بودجه دولا و
در نظر گرفتن وزن بیشتری برای منافع رایدهندگان اسا ك Bariş ik, S. & Baris, A.,
 .)2017بنابراین ،انتظار تئوریک بر منفی بودن شاخص حکمرانی خوب و متریرهای تعاملی
حکمرانی خوب و متریر یک سال قبل كبعد) از انتخابات اسا .همچنین عتما مورد انتظار
برای متریرهای توضیحی درآمد نفتی به منابع تامین مالی دولا كمنفی) ،هزینه جاری دولا
كم با) ،درآمد مالیاتی به عنوان منبع تامین مالی دولا كمنفی) مطرح اسا .تولید ناخالص
داخلی واقعی كم با) و نرخ تورم كمنفی) نیز میتواند به ترتیف بر درآمدهای مالیاتی و
 .1دادههای حکمرانی خوب از سال  1996تا  2018ك ) 1374-1397برای تمام کشورها و از جمله ایران از طرف بانک
جهانی منتشر شده اسا .دادههای سالهای قبل و دادههای غیرموجود این متریر با استفاده از روش سری زمانی
) ARIMA(1,1,1و قدرت تعیین  0/98برآورد و در مدل استفاده شده اسا.
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هزینههای دولا و در نهایا کسری بودجه موثر باشند .بنابراین ،الگوی رگرسیونی دوم برای
مدل کسری بودجه بهصورت رابطه ك )2اسا.
ك)2

𝑡BDt = α0 + α1 BD(−1)t + 𝛼2 D1𝑡 + 𝛼3 D2𝑡 + 𝛼4 Oil
𝑡+ 𝛼5 INF𝑡 + 𝛼6 GE𝑡 + 𝛼7 GDP
𝑡+ 𝛼8 𝑇𝑎𝑥𝑡 +𝛼9 GG𝑡 + 𝛼10 D1 ∗ GG
𝑡𝜀 + 𝛼11 D2 ∗ GG𝑡 +

در رابطه ك ،)2متریر وابسته شاخص شاخص کسری بودجه دولا  BDكدرآمدهای
مالیاتی منهای هزینه های دولا) و متریرهای مستقل پژوهش متریر مجازی یکسال قبل از
انتخابات  D1و یکسال بعد از انتخابات  D2در ایران و  GGشاخص حکمرانی خوب در
نظر گرفته شده اسا .قبل از اعتم نتایج و برآورد الگو ،روند سه متریر اصلی شاخص
حکمرانی خوب ،نقدینگی و کسری كیا مازاد) بودجه ایران در نمودار ك )1به تصویر کشیده
شده اسا.
همانطور که نمودار ك ،) 1روند متریرهای نقدینگی ،کسری كمازاد) بودجه و شاخص
حکمرانی خوب در ایران نشان می دهد ،شاخص حکمرانی خوب روند به نسبا نزولی
كکاهشی) پس از انقتب در پیش گرفته اسا ،اما متریرهای نقدینگی و کسری بودجه روند
به نسبا افزایشی را نشان می دهند .بنابراین ،در دید اولیه رابطه منفی بین حکمرانی خوب
و شاخص های کسری بودجه و نقدینگی در کشور مشاهده میشود.
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نمودار  :1روند متغیرهای نقدینگی ،کسری (مازاد) بودجه و شاخص حکمرانی خوب در ایران
شاخص حمکرانی خوب
0.00

1357
1359
1361
1363
1365
1367
1369
1371
1373
1375
1377
1379
1381
1383
1385
1387
1389
1391
1393
1395
1397

-0.20
-0.40

-0.60
-0.80
-1.00

-1.20
-1.40
-1.60
-1.80

کسری (مازاد) بودجه

نقدینگی (میلیارد ریال)
20000000
18000000
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0

1357
1359
1361
1363
1365
1367
1369
1371
1373
1375
1377
1379
1381
1383
1385
1387
1389
1391
1393
1395
1397

ماخذ :بانک مرکزی ایران و بانک جهانی
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 .4نتایج پژوهش
در این قسما ،پیشآزمونهای موردنیاز تخمین برای مدل پژوهش انجام خواهد شد.
پیشآزمونهای موردنیاز ،مفروضات کتسیک همچون همخطی ،واریانس ناهمسانی،
خودهمبستگی و نرمالیتی اسا.

 .1-4آزمون همخطی
نتایج تورم واریانس متریرهای تحقیق برای آزمون همخطی بهصورت جدول ك )2اسا.
جدول  .1آزمون هم خطی مدلهای پژوهش
نام متغیر

نماد

 VIFمدل اول

 VIFمدل دوم

GDP

تولید ناخالص داخلی واقعی

4/99

4/52

Oil

درآمدهای نفتی

4/99

4/09

Tax

درآمدهای مالیاتی

4/24

3/92

Inf

نرخ تورم

3/15

2/25

GovernExpen

هزینه جاری دولت

2/68

2/01

حکمرانی خوب

1/99

1/95

GG
ماخذ :یافتههای پژوهش

کمتر بودن مقادیر عوامل تورم واریانس ك )VIFاز عدد  5بیانگر عدم وجود همخطی
شدید بین متریرهای مستقل اسا.

 .2-4آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته
از آنجایی که در انجام این پژوهش بهمنظور تخمین پارامترهای مدل از روش حداقل مربعات
معمولی استفاده میشود و این روش بر این فرض استوار اسا که متریرهای وابسته پژوهش
دارای توزیع نرمال باشند ،توزیع غیرنرمال آنها منجر به تخطی از مفروضات این روش برای
تخمین پارامترها میشود .بنابراین ،الزم اسا نرمال بودن توزیع متریرهای وابسته پژوهش
مورد آزمون قرار میگیرد .در این مطالعه این موضوع از طریق آماره جارک -برا 1مورد
بررسی قرار میگیرد .اگر احتمال آماره کمتر از  5درصد باشد ك )Prob<0/05فرضیه H0

1. Jarque-Bera Test
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مبنی بر نرمال بودن توزیع متریر مربوطه رد میشود .نتایج حاصل از آزمون آماری مطرح
شده در جدول ك )2آمده اسا.
جدول  .2نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته پژوهش
متغیر

آماره جارک -برا

سطح معناداری

تغییرات نقدینگی

1/9854

0/19542

تغییرات کسری بودجه

1/8032

0/21059

ماخذ :یافتههای پژوهش

با توجه به جدول ك )2از آنجایی که سطچ اهمیا آماره جارک– برا در متریر وابسته به
باالتر از  0/05افزایش یافته اسا .بنابراین ،فرضیه  H0در سطچ اطمینان  95درصد تایید شده
و بیانگر این اسا که متریرهای وابسته پژوهش ،دارای توزیع نرمال هستند.

 .3-4آزمونهای خودهمبستگی و واریانس ناهمسانی مدل رگرسیون
قبل از تفسیر نتایج رگرسیون ،برای تصدیق صحا نتایج و حصول اطمینان از قابلیا اتکا
نتایج ،مفروضات مدل را بررسی کرد .این فروض بدین شرحاند:
 عدم خودهمبستگی :در این پژوهش بهمنظور بررسی عدم خودهمبستگی از آزمون بروشپاگان گادفری ك 1)BPGاستفاده شده و در صورتی که مدل دچار خودهمبستگی باشد برای
رفع آن از روش حداقل مربعات تعمیمیافته ك 2)GLSجها تخمین مدل استفاده میشود.
فرضیه  H0این آزمون نشاندهنده عدم خودهمبستگی و فرضیه  H1آن بیانگر خودهمبستگی
اسا .در صورتی که آماره احتمال مربوط به آزمون بروش پاگان گادفری کمتر از 0/05
باشد ،فرضیه  H0مبنی بر عدم خودهمبستگی رد میشود و در مقابل فرضیه  H1مبنی بر وجود
خودهمبستگی پذیرفته میشود.
جدول  :3آزمون بروش پاگان گادفری
آماره آزمون

احتمال

نتیجه

1/1985

0/2948

عدم خودهمبستگی

1/4397

0/4025

عدم خودهمبستگی

ماخذ :یافتههای پژوهش
1. Breusch–Pagan godfrey
2. Generalized least squares
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با توجه به اینکه آماره احتمال این آزمون در مدلها بیشتر از سطچ معنیداری  5درصد
اسا ،مدلهای پژوهش خودهمبستگی ندارد.
 همسانی واریانسها :در این پژوهش بهمنظور بررسی همسانی واریانس از آزمون والدتعدیل شده استفاده شده و در صورتی که مدل دچار ناهمسانی واریانس باشد ،جها رفع آن

از روش حداقل مربعات تعمیمیافته ك )GLSبرای تخمین مدل استفاده میشود .فرضیه H0

این آزمون نشاندهنده همسان بودن واریانس و فرضیه  H1آن بیانگر ناهمسان بودن
واریانس ها اسا .در صورتی که آماره احتمال مربوط به آزمون والد تعدیل شده کمتر از

 0/05باشد ،فرضیه  H0مبنی بر همسانی واریانس رد میشود و در مقابل فرضیه  H1مبنی بر
ناهمسانی واریانس پذیرفته میشود.
جدول ك ) 4نتایج حاصل از بررسی ناهمسانی واریانس با استفاده از آزمون والد تعدیل
شده را نشان میدهد.
جدول  .4آزمون ناهمسانی واریانس (والد تعدیل شده)
آماره آزمون

احتمال

نتیجه

1/412

0/5097

عدم ناهمسانی واریانس

1/074

0/7907

عدم ناهمسانی واریانس

ماخذ :یافتههای پژوهش

همانطور که متحظه میشود مقدار آماره احتمال در مدلها بیشتر از مقدار خطای

استاندارد ك )∝=0/05اسا ،بنابراین ناهمسانی واریانس در مدلهای پژوهش وجود ندارد.
پیش از تخمین مدلهای رگرسیونی جها مقابله با رگرسیون کاذب ،آزمون مانایی متریرهای
پژوهش انجام میشود .در این مطالعه از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته ك )ADFجها مانایی
متریرهای پژوهش استفاده شده اسا که نتایج آن بهصورت جدول ك )5اسا.
همانطور که نتایج آزمون مانایی  ADFنشان میدهد ،دو متریر نقدینگی و کسری بودجه
همجمع از درجه  1هستند كبا یک تفاضل مانا هستند) و سایر متریرها ،همجمع از درجه صفر
كمانا) هستند .با توجه به نتایج آزمون مانایی ،متریرهای نقدینگی و کسری بودجه به صورت
تفاضلی وارد مدل میشوند تا مدلها همجمع باشند.
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جدول  .5آزمون مانایی  ADFمتغیرهای تحقیق
متغیر

نماد

آماره ADF
(احتمال)

نتیجه مانایی

نقدینگی

Liquidity

)0/571( -1/107

)I(1

تغییرات نقدینگی

)D(Liquidity

)0/000( -4/025

)I(0

کسری بودجه

BD

-1/307

()0/406

)I(1

تغییرات کسری بودجه

)D(BD

-3/996

()0/000

)I(0

تولید ناخالص داخلی واقعی

GDP

-3/032

()0/041

)I(0

درآمدهای نفتی

Oil

)0/000( -5/321

)I(0

درآمدهای مالیاتی

Tax

)0/001( -3/014

)I(0

نرخ تورم

Inf

)0/009( -3/195

)I(0

هزینه جاری دولت

GovernExpen

()0/001

)I(0

حکمرانی خوب

GG

)0/000( -3/996

)I(0

-3/006

ماخذ :یافتههای پژوهش

 .4-4تخمین مدل اول نقدینگی
نتایج الگوی برآورد شده در این تحقیق در جدول ك )6آورده شده اسا .در معادالتی که در
تخمین آنها اثرات غیرقابل مشاهده خاص هر کشور و وجود وقفه متریر وابسته در متریرهای
توضیحی اهمیا خاص دارد ،از تخمین زن گشتاور تعمیم یافته ك 1)GMMکه مبتنی بر مدل
های پویای سری زمانی اسا ،استفاده می شود ك.)Barro, R.J. & Lee, J.W., 1996
برای تخمین مدل به وسیله این روش ،الزم اسا ابتدا متریرهای ابزاری به کار رفته در مدل
مشخص شوند .آماره والد آزمون سارگان ك ،2)1958معتبر بودن ابزارها را آزمون میکند و
برای تعیین هر نوع همبستگی بین ابزارها و خطاها بهکار برده میشود .برای اینکه ابزارها معتبر
باشند باید بین ابزارها و جمتت خطا همبستگی وجود نداشته باشد .عتوه بر این ،فرضیه صفر
آماره والد آزمون سارگان كمتریرهای ابزاری که شامل متریرهای مستقل الگو هستند با
پسماندها همبسته نیستند) را نمیتوان رد کرد؛ از این رو ،میتوان گفا متریرهای ابزاری
استفاده شده در این مدل مناسف هستند .آماره سارگان دارای توزیع کای دو با درجه آزادی

. Generalized method of moments
. Sargan test

1
2
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برابر با تعداد متریرهای مستقل الگو اسا که آزمون صفر آن ،همبسته بودن پسماندها را رد
میکند .در نتیجه ،اعتبار نتایج جها تفسیر تایید میشوند.
جدول  .6برآورد الگوی تحقیق با روش  :GMMمتغیر وابسته تغییرات نقدینگی dLiquidity
نام متغیر

نماد

ضریب

تغییرات نقدینگی با
وقفه
تولید ناخالص داخلی
واقعی

خطای
استاندارد

آماره t

سطح معنی
داری

dLiquidity
)(-1

0/0078

0/0042

1/88

0/039

GDP

0/00029

0/00011

2/70

0/004

درآمدهای نفتی

Oil

0/0140

0/0071

1/98

0/03

درآمدهای مالیاتی

Tax

0/0230

0/01

2/30

0/013

نرخ تورم

Inf

-0/0040

0/002

-2/20

0/02

هزینه جاری دولت

GovernExpen

0/0714

0/037

1/93

0/03

متغیر مجازی یک سال

D1

0/0020

0/001

2/05

0/03

حکمرانی خوب

GG

-0/0060

0/0031

-1/95

0/031

حکمرانی خوب و

GG*D1

-0/0030

0/0012

-2/50

0/002

قبل از انتخابات

مجازی قبل از انتخابات

آماره والد آزمون سارگان  6/509احتمال آماره سارگان 0/291 :آماره  -3/09 :M2احتماره آماره0/418 :
ماخذ :یافتههای پژوهش

در تفسیر آماره سارگان می توان گفا همبستگی بین باقیماندههای تخمین که میتواند
باعث اریف در ضرایف تخمینی شود در این آزمون رد میشود .در واقع این آزمون ارتباط
بین باقیماندههای تخمین را بررسی می کند تا مشکل خودهمبستگی به عنوان یکی از
مشکتت ا حتمالی کتسیک رگرسیون را آزمون کند که در نهایا وجود این
خودهمبستگی رد شده اسا .نتایج آزمون همبستگی سریالی و آماره  M2نشان میدهد
آماره  -3/09و احتمال معناداری  0/41اسا که بر اساس نتایج به دسا آمده ،فرض صفر
مبنی بر عدم همبستگی سریالی را نمیتوان رد کرد و نشان می دهد که خطای تورش
تصریچ وجود ندارد.
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نتایج حاصل از تخمین مدل پژوهش در جدول ك )6ارائه شده اسا .مقدار  LRرگرسیون
که معناداری کل مدل را نشان میدهد دارای احتمال کمتر از  0/01اسا که میتوان گفا
در سطچ اطمینان  99درصد این مدل معنادار بوده و دارای اعتبار اسا .همچنین مقدار ضریف
تعیین تعدیل شده نشان میدهد متریرهای مورد بررسی در این پژوهش  81درصد متریر وابسته
ترییرات نقدینگی را تبیین میکنند.
نتایج تحقیق نشان میدهد اثر متریر مستقل مجازی سال قبل از انتخابات بر متریر وابسته
ترییرات نقدینگی م با و معنادار اسا .این نتایج منطبق بر چرخههای تجاری سیاسی اسا.
نتایج تحقیق نشان میدهد اثر متریر مستقل حکمرانی خوب بر متریر وابسته ترییرات نقدینگی
منفی و معنادار اسا .همچنین اثرات ضربی شاخص حکمرانی خوب و متریرهای مجازی
انتخابات نیز بر ترییرات نقدینگی منفی و معنادار اسا .این نتایج نشان میدهد که با حکمرانی
خوب و همراه با انتخابات ،میتوان ترییرات نقدینگی را کنترل کرد؛ از این رو ،چرخههای
سیاسی با وجود حکمرانی خوب کنترل خواهد شد.
اثر متریر تورم بر ترییرات نقدینگی منفی و معنادار اسا و میتوان اینگونه توجیه کرد
که افزایش تورم مبتنی بر تئوری انتظارات تورمی باعث کاهش ارزش پول و داغ شدن پول
می شود که در صورت ثابا بودن سایر شرایط باعث خروج پول از سیستم بانکی و کاهش
سپردهها و تبدیل آن به دارایی خواهد شد .این موضوع سپردههای بلندمدت را کاهش داده
و منجر به کاهش خلق پول از طریق سیستم بانکی و کاهش نقدینگی خواهد شد .درواقع
تورم مبتنی بر تئوری انتظارات بر نرخ بهره و متریرهای واقعی اقتصاد و تقاضای پول و در
نتیجه حجم پول را افزایش می دهد .مسیر دیگر اثرگذاری افزایش نرخ تورم از طریق مالیات
تورمی بر سرمایهگذاری ،تولید و حجم نقدینگی بنگاهها و کشور اسا.

 .5-4تخمین مدل دوم کسری بودجه
نتایج الگوی برآورد شده در این تحقیق در جدول ك )7آورده شده اسا .با توجه به اهمیا
اثرات غیر قابل مشاهدهی خاص هر کشور و وجود وقفه متریر وابسته ،از تخمین زن گشتاور
تعمیم یافته ك )GMMکه مبتنی بر مدلهای پویای سری زمانی اسا استفاده میشود كبارو و
لی .)1996،برای تخمین مدل به وسیله این روش الزم اسا ابتدا متریرهای ابزاری به کار رفته
در مدل مشخص شوند .آماره والد آزمون سارگان ،معتبر بودن ابزارها را آزمون میکند.
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جدول  .7برآورد الگوی تحقیق با روش  : GMMمتغیر وابسته ترییرات کسری بودجهdBD
نام متغیر

نماد

ضریب

خطای
استاندارد

آماره

سطح معنی
داری

تغییرات کسری بودجه با

)dBD(-1

0/00009

0/001

0/09

0/93

تولید ناخالص داخلی واقعی

GDP

-0/0095

0/0052

-1/84

0/048

درآمدهای نفتی

Oil

-0/0010

0/0004

-2/70

0/004

درآمدهای مالیاتی

Tax

-0/0562

0/019

-2/96

0/003

نرخ تورم

Inf

0/2828

0/140

2/02

0/02

هزینه جاری دولت

GovernExpen

0/0640

0/020

3/20

0/001

متغیر مجازی یک سال قبل

D1

-0/00001

0/000007

-1/83

0/048

متغیر مجازی یک سال بعد

D2

-0/00008

0/00003

-2/68

0/002

حکمرانی خوب

GG

-0/0399

0/0190

-2/10

0/018

حکمرانی خوب و مجازی

GG*D1

-0/000013

0/000004

-3/30

0/000

حکمرانی خوب و مجازی

GG*D2

-0/000017

0/000005

-3/40

0/000

وقفه

از انتخابات
از انتخابات

قبل از انتخابات
بعد از انتخابات

آماره والد آزمون سارگان  3/42احتمال آماره سارگان0/298 :

آماره  -3/33 :M2احتماره آماره0/490 :

ماخذ :یافتههای پژوهش

فرضیه صفر آماره والد آزمون سارگان را نمی توان رد کرد؛ از این رو ،می توان گفا
که متریرهای ابزاری استفاده شده در این مدل مناسف هستند و در نتیجه ،اعتبار نتایج
جها تفسیر تایید میشوند .مقدار  LRرگرسیون که معناداری کل مدل را نشان میدهد،
دارای احتمال کمتر از  0/01اسا و می توان گفا در سطچ اطمینان  99درصد این مدل
معنادار بوده اسا .همچنین مقدار ضریف تعیین تعدیل شده نشان می دهد متریر های مورد
بررسی در این پژوهش  70درصد ترییرات کسری بودجه را تبیین می کنند.
آماره  M2جها آزمون همبستگی سریالی در روش  ، GMMوجود همبستگی
سریالی مرتبه دوم در جمتت خطای تفاضلی مرتبه اول را آزمون می کند .عدم رد فرضیه
صفر آزمون شواهدی را دال بر فرض عدم همبستگی سریالی و معتبر بودن ابزارها فراهم

 | 198پژوهشهای اقتصادی ايران | سال  | 27شماره  | 90بهار 1401

می کند .تخمین زننده  GMMسا زگار اسا اگر همبستگی سریالی مرتبه دوم در جمتت
خطا از معادله تفاضلی مرتبه اول وجود نداشته باشد . .نتایج آزمون همبستگی سریالی و
آماره M2نشان می دهد که آماره  -3/33و احتمال معناداری  0/49اسا که براساس
نتایج به دسا آمده ،فرض صفر مبنی بر عدم همبستگی سریالی را نمی توان رد کرد و
نشان می دهد که خطای تورش تصریچ وجود ندارد.
نتایج تحقیق نشان می دهد اثر متریر مستقل مجازی سال قبل از انتخابات بر متریر
وابسته ترییرات کسری بودجه م با و معنادار اسا .همچنین اثر متریر مستقل مجازی
سال بعد از انتخابات بر متریر وابسته ترییرات کسری بودجه منفی و معنادار اسا .این
نتایج نشان می دهد که قبل انتخابات کسری بودجه افزایش می یابد و بعد از انتخابات در
مسیر کنترل کسری بودجه گام برداشته می شود .این نتایج منطبق بر چرخه های تجاری
سیاسی اسا که نشان می دهد انتخابات بر متریرهای کتن اقتصادی موثر اسا.
نتایج تحقیق نشان می دهد اثر متریر مستقل حکمرانی خوب بر متریر وابسته ترییرات
کسری بودجه منفی و معنادار اسا .همچنین اثرات ضربی شاخص حکمرانی خوب و
متریرهای مجازی انتخابات بر شاخص ترییرات کسری بودجه منفی و معنادار اسا .این
نتایج نشان می دهد با حکمران ی خوب و همراه با انتخابات ،می توان کسری بودجه را
کنترل کرد .از این رو ،چرخه های تجاری با وجود حکمرانی خوب کنترل خواهد شد.

 .5جمع بندی و نتیجهگیری

هدف این پژوهش تحلیل اثرگذاری حکمرانی خوب بر چرخه های تجاری– سیاسی با
تاکید بر ترییرات نقدینگی و کسری بودجه ا یران طی دوره زمانی  1357 -1397اسا.
روش پژوهش تحلیلی -توصیفی با استفاده از روش های اقتصادسنجی و روش تخمین به
صورت  GMMو داده ها از سایا بانک مرکزی و سایا مرکز آمار ایران برای اقتصاد
ایران اسا.
نتایج پژوهش نشان میدهد که قبل انتخابات ،ترییرات نقدینگی و کسری بودجه
افزایش می یابد .همچنین تقویا حکمرانی خوب میتواند ترییرات کسری بودجه و
نقدینگی در اقتصاد ایران را کاهش دهد .به نوعی میتوان این گونه توضیچ داد که
حکمرانی خوب به خوبی می تواند از نوسانات کسری بودجه و نقدینگی جلوگیری کند.
همچنین اثرات تعاملی حکمرانی خوب و متریرهای مجازی انتخابات نشان میدهد با
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حکمرانی خوب حتی همراه با انتخابات كو استفاده احتمالی سیاستمداران از متریرهای
اقتصادی در زمان انتخابات) ،می توان کسری بودجه دولا و نقدینگی را کنترل کرد.
بنابراین چرخه های سیاسی با وجود حکمرانی خوب کنترل خواهد شد.
این مطالعه نشان می دهد دولا ها قبل از انتخابات و در مسیر اهداف سیاسی و
انتخاباتی خود كسیاستمدار حداک رکننده تعداد آرای مردم) مبادرت به پول پاشی در
سطچ جامعه می کند كسیاسا هایی که نقدینگی را در جامعه افزایش می دهد) و جها
کنترل این روند و حتی معکوس کردن آن كافزایش نقدینگی بعد از انتخابات و
سیاسا های توسعه ای و عمرانی) باید مکانیزم های نظارتی ،قانون گرایی ،کاهش فساد
و ...و در یک کلمه بهبود حکمرانی خوب در کشور را مورد هدف قرار داد.
بررسی تحوالت اقتصادی جمهوری استمی ایران مبین این قضیه اسا که سیاسا،
یک ع امل مهم در نوسانات اقتصادی دولاها محسوب می شود .در این زمینه دستیابی به
قدرت از طریق مکانیزم انتخابات و اتخاذ سیاسا های پولی و مالی از طرف دولتمردان

می تواند تحا تاثیر قرار گیرد .در واقع دولتمردان جها انتخاب مجدد خود ،از سیاسا-
های نقدینگی و کسری بودجه سوء استفاده می کنند.
نتایج این مطالعه در جها تایید سیکل تجاری سیاسی در ایران اسا که منطبق بر
مطالعات شهبازی و گلشنیك ،)1395طاهرپور و همکاران ك ) 1399و ورترمز ك )2019می
باشد.
در مقاله حاضر از مدل فرصاطلبانه نورد هاوس استفاده شده اسا که در آن ،دولا
و احزاب سعی دارند از طریق اقدامات و ترییرات کوتاه مدت ،رضایا رای دهندگان را
جلف کنند و از این طریق به قدرت برسند .این سیاسا های اقتصادی مبتنی بر اهداف
انتخاباتی ،اثرات م با کوتاه مدت داشته و رای مردم را جذب می کند ،اما در بلندمدت
اثرات مخرب تورمی و رکودی خود را خو اهد گذاشا که جامعه کمتر به آن توجه
می کند غالبا به فراموشی سپرده میشود .به صورت ختصه در اقتصاد ایران ،رفتار دولا ها
همواره یکی از عوامل نوسان ساز بوده و در مجموع وجود ادوار تجاری سیاسی در
نقدینگی و کسری بودجه تایید میشود.
نتایج این مطالعه در مدل کسری بودجه و نقدینگی با وجود تایید چرخهها در اقتصاد
ایران ،شکنندگی تئوری چرخههای تجاری -سیاسی را نیز نشان میدهد .بهعبارت دیگر
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با تقویا حکمرانی خوب در کشور و افزایش شاخص های کیفیا محیط سیاسی میتوان
اثرات منفی چرخههای تجاری -سیاسی و فرصا طلبی سیاستمداران از سیاساهای
اقتصادی نزدیک انتخابات را کنترل کرد .این نتایج منطبق بر تئوری انتخاب عمومی،
نهادگرایی جدید و مطالعات بسلی ك ،)2006کوفی و همکاران ك ،)2012دهان و کلومش
ك )2013و ماندن و کااللز ك ) 2019و گودجه و همکاران ك )2020می باشند که همگی
اثرات کیفیا نهادها و م حیط نهادی و سیاسی را بر مدیریا چرخهها موثر میدانند.

 .6توصیه های سیاستی
این مطالعه وجود چرخه های تجاری سیاسی در اقتصاد ایران را تایید میکند .بنابراین،
در درجه اول ،سازمان های نظارتی و قانونگذاری نسبا به سیاسا گذاری های عمومی
اقتصادی دولا در سال قبل از انتخابات حساس بوده و دولا را در مسیر سیاسا هایی
که اثرات بلندمدت مخرب اقتصادی در جامعه دارد ،نهی کنند .جدای از عوامل اقتصادی
موثر بر سیکل های تجاری ،یافته های این پژوهش موید تاثیر اعمال سیاسی در کوتاهمدت
بر متریرهای مهم اقتصادی اسا .بنابراین ،در راستای کا هش نوسانات این متریرها ،تدوین
چارچوب هایی در سطچ ملی برای انتخابات به منظور حداقل کردن تاثیر اعمال سیاسی
دولا ها ضروری به نظر می رسد.
بهنظر می رسد به وجود آمدن این سیکل ها در نتیجه ضعف سیستم سیاسی اسا.
عوامل متعددی می توانند عامل ورود و سوء استفاده دولا ها در فرآیند انتخابات شود و
فرض خیرخواهی و توانایی را برای حداک رکردن منافع اجتماعی کنار بگذارند .بنابراین،
همانطور که نتایج نشان می دهد ،عتوه بر اینکه شاخص های حکمرانی خوب بر
شاخص های کتن اقتصادی ترییرات کسری بودجه کشور تاثیر گذار اسا ،میتوانند
اثرات سوء وجود چرخه های تجاری سیاسی در اقتصاد ایران را کاهش دهند.
با توجه به نتایج تحقیق که نشان می دهد اثر شاخص حکمرانی خوب و اثر تعاملی
حکمرانی و متریر مجازی انتخابات بر ترییرات کسری بودجه منفی و معنادار اسا ،به
مدیران کتن اقتصادی و سیاسی توصیه می شود جها کنترل چرخه های تجاری سیاسی
در کشور و مدیریا کسری بودجه ،سیاسا های مبتنی بر افزایش حکمرانی خوب و
شاخصهای آن همچون دموکراسی ،ثبات سیاسی ،کیفیا نهادها ،کارایی دولا و
قانون گرایی در پیش گرفته شود .به عبارت دقیق تر ،با تقویا دموکراسی در کشور و
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حضور افراد شایسته برای پسا های انتتخابی و وجود اطتعات کامل و شفافیا و آزادی
رسانه ها همگی می تواند اثرات سیاسا های دولا قبل از انتخابات را بهتر نشان دهد و
اثرات مخرب چرخه ها در اقتصاد ایران کاهش دهد.
ثبات سیاسی از دیگر شاخص های حکمرانی خوب باعث می شود که دولتمردان کمتر
به فکر سیاسا های با اثرات کوتاه مدت باشند .با افزایش کارایی دولا و کنترل فساد از
شاخص های حکمرانی خوب نیز می توان در مسیر کاهش اثرات مخرب چرخههای
تجاری و سیاسی کمک کرد .قانون گرایی و پیروی از قاعده گرایی كدنبال کردن یک
هدف سیاستی در بلندمدت) میتواند اثرات منفی چرخه ها را در مسیر منافع جامعه کاهش
دهد.
با توجه به نتایج مدل که نشان از اثرگذاری حکمرانی خوب و شاخص سال قبل
انتخابات بر ترییرات نقدینگی کشور اسا ،پیشنهاد می شود جها کنترل سیکل های
تجاری سیاسی و مدیریا نقدینگی و کاهش اثرات مخرب انتخابات بر نقدینگی کشور
به تقویا حکمرانی خوب و شاخص های آن در کشور پرداخته شود .همچنین از طریق
استقتل بانک مرکزی و با محدود کردن دولا در تدوین سیاسا های پولی و مالی
می توان از اقدامات مررضانه قبل از انتخابات جلوگیری به عمل آورد.
تاسیس صندوق ثروت ملی و پیاده سازی قواعد ،می توانند با ممانعا از ورود نوسانات
قیما نفا و درآمدهای حاصل از آن به هموارسازی مخارج دولا در دوره رونق و
انقباضات ناگهانی در دوره رکود کمک کنند و اثرات چرخه ای تجاری سیاسی را
کاهش دهد .بنابراین ،در درجه اول با پذیرش چرخه های تجاری سیاسی در اقتصاد
کشور ،سیستم های نظارتی -قانون گذاری -بر سیاسا گذاری های دولا نظارت کرده و
از طریق تذکرهای قانونی دولا را نسبا به سیاسا های اجرایی متنبه کنند.
استقتل بانک مرکزی نیز می تواند دولا را از اجرای سیاسا های پوپولیستی و
کاهش اثرات منفی چرخه های تجاری و سیاسی دور کند.
آگاهی سازی جامعه از اقدامات دولا و نشان دادن اثرات سیاساهای اقتصادی
دولا در سال های قبل انتخابات و وجود فضای باز و شفاف رسانه ای ،میتواند یکی از
مهم ترین توصه های سیاستی جها کاهش اثرات مخرب چرخه های سیاسی تجاری و
کاهش کسری بودجه و مدیریا نقدینگی در اقتصا د کشور باشد .به عبارت دیگر ،مبتنی
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بر تئوری انتخاب عمومی ،افزایش شفافیا و آزادی رسانه ها در زمان انتخابات ،باعث
افزایش اطتعات جامعه از کاندیداها و برنامههای آن ها می شود که هزینه کسف
اطتعات را کاهش داده و عتوه بر کاهش بی اعتنایی عقتیی رای دهندگان با فهم بهتر
اثرات سیاسا های سیاستمداران ،کاهش سوءاستفاده سیاستمداران از ابزاراقتصادی
نزدیک انتخابات مطلع شده و درنهایا به توقف چرخه های تجاری سیاسی رای دهند .در
واقع چاره کار مدیریا و کنترل چرخه های تجاری سیاسی در ایران ،بهبود ساختار نهادی
جامعه و بودجه و افزای ش شاخص حکمرانی خوب اسا.
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 .1مقدمه
ا صطتح شرط تعهد به دریافا در محیط تجاری قراردادهای بلندمدت تامین کاال و انرژی
شاااکل گرفته و به همراه خود مفاهیم دیگری مانند حق جبرانی که در ادامه به آنها اشا ااره
خواهد شد را نیز وارد مطالعات حقوق تجارت بینالملل کرده اسا .تعهد اصلی خریدار در
قرارداد های فروش و انت قال گاز پردا خا ثمن م عام له در ازای گاز در یافتی م طابق با
اساااتانداردهای مورد توافق در قرارداد اساااا .با این وجود در اینگونه قراردادها گاه تعهد
دیگری عتوه بر تعهد اصااالی؛ یعنی پرداخا ثمن گاز دریافتی بر خریدار بار میشا اود که
مبنا ،ماهیا و اعتبار آن مورد مناقشاه اساا .این تعهد به عنوان یک شارط ضامن عقد ،ذمه
خریدار را مشرول می سازد .برمبنای این شرط در صورتی که فروشنده ،گاز مورد توافق را
در دسترس خریدار و در معرض تحویل قرار دهد هر چند خریدار به عللی از جمله ایرادات
موجود در تجهیزات دریافا خریدار یا هر علا مربوط به خود موفق به دریافا گاز نشااود
ملزم اساااا تمام یا درصاااد قابل توجهی از ثمن معامله را به فروشااانده بپردازد كکاتوزیان،
.)1381
در ساایسااتم حقوقی ایران برخی بر این باورند که اصااول و قواعد بیع در قانون مدنی بر
قراردادهای فروش و انتقال گاز قابل تطبیق اساااا .ماده  338قانون مدنی می گوید« :بیع
عبارتساااا از تملیک عین به عوض معلوم» .همچنین براسااااس ماده « 342مقدار و جنس و
و صف باید معلوم با شد و .»...بنابراین ،در قرارداد فروش گازی که برای مدت م شخص كبه
طور م ال 25 ،ساااال) منعقد میشاااود و برای م ال میزان تحویل گاز در هر روز  500میلیون
فوت مکعف اساااتاندارد به قیما  500دالر به ازای هر هزار فوت مکعف اساااتاندارد تعیین
می شود و از حاصلضرب آن در تعداد روزها و مقدار آن ،میزان کل قراردادی در خصوص
مقدار ،حجم و قیما به دسا میآید ،قابل تطبیق بر شرایط بیع در قانون مدنی ایران اسا؛
هرچند که در ادامه میزان و قیما قراردادی ممکن اسا دستخوش ترییر شود.
در توضااایچ باید گفا مقدار روزانه گاز تحویلی طبق یکی از شاااروط قرارداد معموال
توسط خریدار تعیین میشود ،اما امکان تعیین و ترییر در در قالف شرط قراردادی به خریدار
واگذار نمیشااود و این توافق در واقع بر نحوه تساالیم و تحویل اسااا و نه بر واگذاری حق
تعیین میزان قراردادی .بنابراین ،مطابق مواد  367به بعد قانون مدنی ایرادی بر صحا قرارداد
وارد نمیشود.
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درخ صوص قیما گاز هم با توجه به اینکه قیما گاز برا ساس فرمولبندیهای خا صی
كکه از وضعیا ویژه گاز ناشی می شود) تعیین می شود ،خللی بر صحا معامله وارد نیسا
و هرگاه مبیع یا قیما قابلیا تعیین داشته باشد ،در نفوذ بیع اختتف اسا و حکم به صحا
ترجیچ دارد .با توجه به اینکه قرارداد فروش گاز توافقی بلند مدت ،بسااایار پیچیده و دارای
ابعاد متعدد اسااا ،تردید نساابا به ماهیا بیع بودن آن نیز معقول و منطقی به نظر میرسااد.
بنابراین ،اگرچه قراردادهای خرید و فروش گاز بیع گونه بوده و شاااباها بسااایار زیادی به
قرارداد بیع دارند ،به نظر میرسااد با توجه به پیچیدگیهای بیان شااده قراردادهای فروش و
انتقال گاز طبیعی در شاامول قراردادهای خصااوصاای تحا ماده  10قانون مدنی بوده و طبق
ماده  219قانون مدنی دارای اعتبار و نفوذ هستند .در دیدگاههای فقهی نیز تمام قراردادهایی
که عقتیی و مورد نیاز مردم با شد ،ولو اینکه شارع ذکری از آن نکرده با شد ،معتبر خواهد
1
بود.
ماهیا قراردادهای خرید و فروش گاز از جها رعایا یا عدم رعایا شاارایط صااحا
معامله نیز مورد بحث اسااا .از میان شااروط چهارگانه صااحا معامله ،معین بودن موضااوع
مورد معامله در این قراردادها محل تردید قرار گرفته اسااا .براساااس بند  3ماده  190قانون
مدنی موضااوع معامله باید معلوم و معین باشااد و ضاامانا اجرای مجهول بودن مورد معامله
كبه ویژه ثمن در عقد بیع) نیز بطتن معامله خواهد بود .با توجه به قابلیا تعیین عوض معامله
در قرارداد خرید و فروش گاز این شاابه ،محلی نمییابد .به اعتقاد برخی از حقوقدانان اگر
موضع معامله م لی باشد ،تردید در مبیع کلی و کلی در معین ،موجف غرر و در نتیجه بطتن
معامله نمیشااود؛ زیرا فرض بر این اسااا که اموال مورد معامله از جها اوصاااف و قیما
مساوی هستند و اگر تعیین حدود علم به مال مورد معامله به عهده عرف گذاشته شده باشد،

حکم به بطتن بتوجه خواهد بود كکاتوزیان .)1381 ،از نظر فقهی نیز اگر دو شاایء مردد،
مورد معامله باشااند و در قیما و ارزش مساااوی باشااند ،دلیل معتبری بر عدم صااحا وجود
ندارد و حکم به منع چنین معاملهای مورد اشکال اسا كشیخ انصاری.)1367 ،
به طورکلی ،وقتی در یک قرارداد ،درباره معیار تعیین مورد معامله تراضااای صاااورت
میگیرد ،غرر منتفی اسا و برای طرفین درباره آثار قراردادی آن اطمینان حا صل می شود.
 .1برای مطالعه بیشتر به :شکاری و قوچانی ك )1389مراجعه کنید .همچنین حدیث مشهور «المومنون عند شروطهم» و
آیه مشهور «اوفو بالعقود» ناظر به تایید چنین قراردادهایی اسا.

دانشجعفری و همکاران | 213

مبیع در صااورتی میتواند غرری محسااوب شااود که عرف و اوضاااع و احوال زمان معامله
حکم به غرر و ضرر و زیان صادر کند و اگر جهل به مورد معامله عرفا قابل اغماض با شد،
نمیتوان معامله را غرری و باطل دان سا .ا صل معین بودن ثمن نیز در بیع که یکی از قواعد
کتسیک حقوق قراردادهاسا به دلیل عدم همخوانی با نیازهای اقتصادی و تجاری جوامع
امروزی در این قراردادها اع مال نمیشاااود 1.قراردادهای بلند مدت فروش گاز نیز از این
قاعده مساات نا نیسااتند ،چراکه در این قراردادها طرفین نمیتوانند وفق حقوق کتساایک در
زمان انعقاد قرارداد در خصااوص میزان مبیع و مبلغ ثمن بهصااورت معلوم و مشااخص توافق
کنند؛ زیرا با توجه به بلند بودن مدت این قراردادها ،امکان ترییر قیما و تقاضاااای بازار
داخلی در زمان طوالنی وجود دارد.

2

باید اشاااره شااود که برختف نظام حقوقی کامنال 3در نظام حقوقی ایران هیچ قاعدهای
بجز قواعد آمره و نظم عمومی نمیتواند اصاال لزوم قراردادها و اصاال آزادی قراردادها را
که با رعایا شرایط صحا معامله منعقد شده با شد ،تحدید کند 4.همچنین ا صل صحا
همانگونه که در ماده  223قانون مدنی آمده اسا در نظام حقوقی ایران پشتیبان قراردادهای
حاوی چنین شروطی اسا .در این مقاله ابتدا به بررسی شرط تعهد به دریافا یا پرداخا از
منظر حقوقی و اقت صادی میپردازیم و سپس به برر سی آثار و تبعات آن خواهیم پرداخا.
سااپس با اسااتفاده از مدلسااازی نظریه بازیها به این پرسااش پاسااخ خواهیم داد که آیا این
شرط در واقعیا کارایی اقتصادی ایجاد خواهیم کرد یا خیر.
در مورد آثار اقتصادی این شرط در قراردادهای گازی پژوهشهای اندکی انجام شده
اسا .برای م ال ابراهیمی و دانایی ك )1395معتقدند به دلیل نیاز پروژههای ال ان جی به
سرمایهگذاریهای عظیم ،اغلف تامینکنندگان مالی بدون اطمینان از یک جریان درآمدی
ثابا برای بازگشا سرمایه به تامین مالی اقدام نمیکنند .اصلیترین ابزاری که این اطمینان
را برای فروشندگان و تامینکنندگان مالی فراهم میآورد ،درج شرط دریافا یا پرداخا
 .1این موضوع در بند اول از بخش  8قانون بیع کاالی انگلیس و ماده  2-305قانون یکنواخا بازرگانی ایاالت متحده
آمریکا پذیرفته شده اسا .همچنین برای مطالعه بیشتر به :دارابپورك )1377مراجعه کنید.
 .2برای مطالعه بیشتر به :بند اول از بخش  2قانون بیع کاالی انگلیس و ماده  2-305قنون یکنواخا بازرگانی ایاالت
متحده آمریکا مراجعه کنید.
3. Common law
 .4ماده  219قانون مدنی
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در قرارداد اسا .به همین دلیل امروزه شرط دریافا یا پرداخا به یکی از مفاد اساسی
قراردادهای بیع ال ان جی تبدیل شده اسا .در نظامهای حقوقی مختلف تردیدهایی نسبا
به اعتبار این شرط مطرح شده که نیازمند تعمد و پاسخگویی اسا .عتوه بر این ،به نظر
میرسد این شرط در قالبی که امروزه در اغلف قراردادها رواج دارد ،یعنی بررسی و تعیین
آن براساس میزان سالیانه قراردادی تحویل ال ان جی ،نمیتواند هدفی را که فلسفة پیشبینی
این شرط در قراردادها بوده اسا ،برآورده کند .بررسی اعتبار این شرط در نظامهای حقوقی
مختلف به عتوه بررسی دالیل ادعای ناکارآمدی آن و پیشبینی راهحلی برای فائقآمدن بر
این مشکل ،موضوع تحقیق آنهاسا.

هرچند در حال حاضر تمام قراردادهای بلندمدت گازی در ایران دارای شرط تعهد به
دریافا یا پرداخا هستند ،اما این موضوع لزوما دال بر کارایی اقتصادی این قراردادها نمی
کند و لزوما هر قراردادی که در حال حاضر چه در حوزه انرژی و چه در سایر حوزهها ساری
و جاری اسا ،الزاما کارایی اقتصادی ندارد .در بهترین حالا میتوان اینگونه فرض کرد
که سیاسا گذار به دلیل اطمینان از حصول درآمد قطعی و عدم مواجهه با چالشهای
احتمالی حقوقی این تصمیم را گرفته اسا و این لزوما به معنای کارایی اقتصادی نیسا.
بنابراین ،ضرورت انجام تحقیق حاضر به تایید کارایی اقتصادی ،شرط تعهد به دریافا یا
پرداخا فارغ از قید شدن آن در قراردادهای گازی کشور اسا.

 .2لزوم بررسی شرط تعهد به دریافت یا پرداخت در قراردادهای صادرات گاز
شااروط تعهد به دریافا به عنوان مکانیزم توزیع ریسااک در قراردادهای بلندمدت بهشاامار
میآید .در بخش انرژی اغلف نیاز به ساارمایهگذاری عظیمی در زمینه تولید برای اکتشاااف،
طراحی و ساخا تجهیزات وجود دارد .این امر مسالهای تعویقآمیز اسا ،چراکه خریداران
بساایاری ممکن اسااا تمایل به ساارمایهگذاری در تجهیزات فروشاانده داشااته باشااند و بدین
ترتیف پرداخا کمتری صورت دهند .به منظور فائق آمدن بر این م شکل طرفین ن سبا به
انعقاد قراردادهای بلند مدت اقدام کرده تا تضمین جریان سود رسانی به فروشنده با توجه به
شروط از پیش تعیین شده صورت گیرد .ك )Rigacci, 2012در حالا ساده معامله به م ل در
این توافقات شامل فرض ریسکهای متعدد به منظور فروش گاز اسا .بدین منظور خریدار
در جساااا وجوی ثبات و تضااامین قیما پرداختی برای طول قرارداد اساااا .این امر با
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ا ستقراض مالی و در مواردی ت ضامین صورت میپذیرد .فرو شنده بدین لحاظ درجهای از
ریسک قیما را برای طول مدت قرارداد متقبل می شود .همچنین خریدار مبالغ عمدهای در
پروژه هزینه کرده که با توسل به پشتیبانی و تسهیتت مالی بانکها بوده اسا .بنابراین ،نیاز
به اطمینان از درآمد آتی دارد .از این رو ،فروشااانده از خریدار درخواساااا پوشاااش این
ریسک را با درج شرط تعهد به دریافا میکند .هدف اصلی از درج شرط تعهد به دریافا
اطمینان از این اسااا که فروشاانده حداقل سااطچ درآمد موضااوع قرارداد را دارد .عتوه بر
مکانیزم ریسااک ،شاارط تعهد به دریافا به عنوان وثیقه در تامین مالی پروژه عمل میکند.
این شااروط به نحوی غیرمسااتقیم سااازوکاری برای تامین مالی پروژه اسااا .ك Oladotun,

 )2008در حالی که تنها راه موجود توساال به بانکها برای این امر به نظر میرسااد .از این
بابا وجود درآمد ثابا شاارط اساااساای و تامین کننده بار مالی پروژه اسااا .این تعهد به
پرداخا غیرمشروط بدین مفهوم اسا که شرط تعهدی به دریافا نقش نوعی وثیقه را ایفا
میکند و در ترازهای مالی به حساااب میآید .مکانیزم دیگری که این شااروط را منطقی و
اقتصاادی جلوه داده و توجیه میکند در جایی اساا که شاروط ساختی انجام کار از طریق
قرارداد یا قانون قابل اعمال درج شود.
می توان ادعا کرد که شرط دریافا یا پرداخا ،بنیادیترین شرط قراردادهای بلندمدت
اسااا و پیشبینی یک فرمول درسااا و دقیق در این خصااوص دارای نقش اساااساای در
موفقیا پروژههای تولید و انتقال گاز خواهد بود.
سااه دلیل عمده و هدف از انعقاد قراردادهای بلندمدت فروش عبارتند از -1 :حمایا از
سرمایهگذاری تامینکنندگان مالی پروژه -2 ،تضمین حداقل سود و  -3تامین امنیا عرضه.
شااارط تعهد به دریافا یا پرداخا در فضاااای تجاری قراردادهای بلند مدت تامین کاال و
انرژی که دارای شرایط خاص و اقت ضائات مخ صوص به خود ا سا ،شکل گرفته و شرط
حق جبرانی را نیز در جها حمایا از حقوق خریدار در ادبیات حقوق تجارت بینالملل
وارد کرده اسااا .شاارط تعهد به دریافا در حقیقا شاارطی اسااا که در پی تامین منافع
فروشاانده و کاهش ریسااکهای احتمالی او اسااا .تعهد اصاالی فروشاانده در قراردادهای
فروش و انتقال گاز حاوی این شرط پرداخا بهای گازی اسا که از قبل مقدار آن تو سط
خریدار تعیین شده اسا و پرداخا آن مطابق با استانداردهای توافق شده در قرارداد اسا.
اما به جها ثبات قرارداد و تامین جریان درآمدی فروشااانده که برای تولید گاز قراردادی
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متحمل سرمایهگذاریهای سنگین شده اسا ،نوعی تعهد جایگزین نیز عتوه بر تعهد اصلی
یا پرداخا بابا گاز دریافتی بر خریدار بار میشاااود که مبنا ،ماهیا و اعتبار آن در دو
حوزه حقوق خ صو صی و حقوق رقابا مورد مناق شه ا سا .برا ساس این شرط در صورتی
که فروشنده ،گاز قراردادی و تعیین شده را آماده تحویل کرده و در معرض تحویل خریدار
قرار دهد ،هرچند خریدار آمادگی الزم برای تحویل آن را نداشاااته باشاااد و آن را دریافا
نک ند ،طبق این شااارط باید درصااادی از مبلغ گاز قراردادی که باید تحویل میگرفا ،اما
موفق به تحویل ن شد را به فرو شنده بپردازد .در ب سیاری از قراردادها از جمله قرارداد فروش
نفا و زغال سنگ چنین شرطی دیده نمی شود ،اما قاعده اصلی در این قراردادها این اسا
که در صورتی که خریدار از تعهد خود مبنی بر تحویل کاال و دریافا ثمن خودداری کند،
فرو شنده حق دارد که مطالبه خ سارت کند که محا سبه میزان خ سارت نیز برا ساس فرمولی
در قرارداد درج میشود.
توسااا عه بازار گاز طبیعی و در نتی جه امن یا عرضااااه در بازار گاز طبیعی مساااتلزم
سرمایهگذاریهای عظیمی در زمینه امکانات اکت شاف ،تولید و انتقال و توزیع ا سا و درج
شااارط تعهد به دریافا در قراردادهای فروش و انتقال گاز طبیعی تضااامینی اساااا جها
بازگشااا بهموقع این ساارمایهگذاریها که با اخذ وامهای کتن از سااوی فروشاانده تامین
می شود و برای ت ضمین تامین مالی پروژه قبل از انجام ،م ستلزم انعقاد یک قرارداد فروش با
شاارایط بیان شااده اسااا.ك ( Holland & Ashley, 2008بنابراین ،شاارط تعهد به دریافا،
شرطی اسا که خریدار را در قرارداد فروش گاز متعهد میکند حتی در صورتی که حجم
گاز مورد توافق را دریافا نکند ،بخشاای از ثمن قرارداد را که به صااورت درصاادی از کل
معین می شود را به فرو شنده بپردازد؛ البته ممکن ا سا خریدار ملزم به پرداخا صددر صد
ثمن بابا گاز قراردادی باشد که در این صورت ختف فلسفه و هدف از این شرط بوده و
انعطافپذیری آن را از بین برده و مشابه شرط دریافا و پرداخا عمل خواهد کرد.
درج شااارط تعهد به دریافا در قراردادهای فروش و انتقال گاز معموال با تعیین میزان
تعهد به دریافا بهطور ساااالیانه انجام میشاااود که مقدار تعهد به دریافا سااااالنه به عنوان
در صدی از حجم سالیانه قراردادی گاز مح سوب می شود و معموال بین  60تا  100در صد
حجم سالیانه قراردادی را شامل می شود .بنابراین ،شرط تعهد به دریافا ک سف اطمینان از
جریان ثابا درآمدی و بازگ شا سرمایه را برای فرو شنده ت ضمین میکند و به دلیل برخی
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انعطافها که در این شااارط طراحی شاااده اساااا ،خریدار نیز میتواند برحساااف نیازهای
عمل یاتی و ام کان تحو یل گیری گاز تحویلی را در یا فا ک ند یا تحو یل نگیرد .برای
مدلسااازی قراردادهای گازی ،ضاامن شااناخا ماهیا شاارط تعهد به دریافا یا پرداخا،
نیازمند تحلیل آثار حقوقی و اقتصاااادی این شااارط نیز هساااتیم و در ادامه به این موضاااوع
خواهیم پرداخا.

 .3بررسی آثار شرط تعهد به دریافت یا پرداخت در قراردادهای صادرات گاز
شااارط تعهد به دریافا دارای آثار مالی ،اقتصاااادی و حقوقی اساااا .از نقطه نظر حقوقی
میتوان گفا آثار حقوقی این شاارط به گونهای اسااا که برخی دیگر از بندها و شااروط
قرارداد را تحا تاثیرگذاری قرار میدهد .شاارط تعهد به دریافا بهطور مشااخص بر میزان
سالیانه قراردادی تاثیرگذار بوده و از آن تاثیر میپذیرد و برخی مفاهیم قراردادی م ل گازی
که خریدار از تحویل آن امتناع کرده ،قصاااور خریدار در دریافا ،قصاااور فروشااانده در
تحویل گاز ،قوه قاهره ،زمان تعمیر و نگهداری را از میزان تعهد به دریافا کسااار میکند و
خریدار مابهالتفاوت مقدار قراردادی سالیانه را پرداخا میکند .مهمترین تاثیرات این شرط
تاثیر بر مقادیر دیگر بندها و شااروط قرارداد اسااا؛ به عنوان م ال ،زمانی که مقدار تعهد به
دریافا در قرارداد  50درصاااد در نظر گرفته میشاااود در این صاااورت نمیتوان به عنوان
حداقل مقدار قراردادی ساااالیانه ،مقادیر باالتری را قرار داد .در یک قرارداد فروش گاز
حاوی شرط تعهد به دریافا که با کسری گاز روزانه برای خریدار همراه میشود و در عین
حال الزام حدا قل م قدار قراردادی سااااال یا نه نیز وجود دارد ،خر یدار با پد یده پردا خا
مضاااعف 1مواجه اسااا که خود شااائبه جریمه بودن شاارط را ایجاد کرده اسااا.كموسااوی،
 )1395طرفداران درج این شااارط معتقدند از آنجایی که خریدار طبق قرارداد مدت زمان
مشااخصاای را فرصااا دارد تا مقدار گازی را که طبق شاارط دریافا یا پرداخا مبلغ آن را
پرداخته ،اما موفق به دریافا نشده اسا را در قالف شرط گاز جبرانی دریافا کند.
طی مدت قرارداد میزان تعهد به دریافا ساااالیانه ممکن اساااا در ساااالهای مختلف
متفاوت با شد ،اما نفع فرو شنده در ا ستقرار و ا ستمرار باالترین حد تعهد به دریافا ا سا؛
زیرا ساااطچ درآمد تضااامینی او را افزایش میدهد .تمایل و ساااود خریدار نیز در مذاکره و
1. Double Counting
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توافق بر درج پایینترین حد ممکن یا پایینترین در صد میزان تعهد به دریافا ا سا؛ به این
دل یل که کمترین میزان تع هد به در یا فا حجم حداقلی گازی را که خر یدار متع هد به
پرداخا بهای آن اسا ،تعیین میکند و در نتیجه به خریدار انعطافپذیری بیشتری در طول
مدت قرارداد میدهد .البته میزان ساااالیانه قراردادی ممکن اساااا در طول مدت قرارداد با
توجه به شرایط و اوضاع و احوال مورد تعدیل قرار گیرد .ممکن اسا شرایطی حادث شود
که فروشنده قادر به تحویل گاز نباشد یا خریدار نتواند گاز را تحویل بگیرد ،در این شرایط
میزان سالیانه قراردادی ممکن ا سا مطابق با مفاد قرارداد کاهش یابد .ك)Oladotun, 2008
این شااارط بهعنوان تعدیل میزان سااااالنه قراردادی در نظر گرفته میشاااود .بنابراین ،از آن
جها که میزان تعهد به دریافا سااالیانه درصاادی از حجم قراردادی را شااامل میشااود،
تعدیل میزان سااالیانه قراردادی ،ترییر در میزان تعهد به دریافا سااالیانه را نیز در پی خواهد

داشا .ك)Azaino, 2013
برای محا سبه میزان تعهد به دریافا در شرایط تعدیل میزان سالیانه قراردادی دو فرمول
وجود دارد .در فرمول اول ابتدا حجم موضوع تعدیل منهای حجم سالیانه قراردادی محاسبه
شده و سپس آن را در در صد تعهد به دریافا سالیانه ضرب میکنند .در فرمول دوم ابتدا
درصد تعهد به دریافا را اعمال کرده و سپس حجم یا مقدار موضوع تعدیل را از آن کسر
می کنند .این دو فرمول نتایج متفاوتی را در پی دارند و اساااتفاده از آن بساااتگی به توافق
اطراف قرارداد فروش و انتقال گاز خواهد داشا.
شاارط تعهد به دریافا در شااکل رایج آن بر مبنای سااالیانه اعمال میشااود ،اما طرفین
میتوانند تعهد فصلی یا ششماه یکبار را به نفع بهبود جریان درآمدی خود در مذاکرات از

خریدار مطالبه کند .ك)Roland,1987
میزان سالیانه قراردادی ممکن اسا در هر سال در طول قرارداد دستخوش تعدیل شود،
اما برای میزان سالیانه تعدیلیافته که بر میزان سالیانه قراردادی بار میشود ،عموما مکانیسمی
وجود دارد که تضمین میکند به هر مقدار که بر آن تعدیل اعمال شود ،مقدار این میزان به
صفر نمیر سد .این در حالی ا سا که فرو شنده به اقت ضای منافع خود تتش میکند تا این
تعدیلکنندهها را به حداقل برسااااند تا در نتیجه میزان تعهد به دریافا ساااالیانه کاهش پیدا
نکند و درآمد تضمین شدهاش در معرض خطر واقع نشود .مبلری را که در نتیجه شرط تعهد
به دریافا فروشنده از خریدار دریافا میکند را تحا عنوان کسری سالیانه تعیین میکنند.
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کسری سالیانه نشاندهنده تفاوت میان مقدار تعهد به دریافا سالیانه خریدار و مقدار گازی
اسا که خریدار به صورت واقعی دریافا کرده و پرداخته اسا .به این صورت در هر سال
قراردادی ،مقداری کسری وجود دارد که خریدار متعهد به پرداخا مبلغ آن كپرداخا مبلغ

تعهد به دریافا) به فروشنده اسا .ك)Rigacci, 2002
همچنین در صورتی که خریدار بیش از میزان تعیین شده گاز بردا شا کرده با شد ،این
مقادیر برداشا اضافه در سالهای مختلف با یکدیگر جمع زده میشود و اگر مشخص شود
خریدار کمتر از میزان ساااالیانه قراردادی گاز دریافا کرده اساااا ،میتواند با محاسااابه
تحویل گیری زودتر از موعد ،مساااوولیا تعهد به دریافا خود را کاهش دهد .ك Azaino,

)2013
در ارتباط با گاز جبرانی نیز خریدار می تواند زمانی که مقادیر حداقلی ساااالیانه 1كمیزان
تع هد به در یا فا یا پردا خا) را تحو یل گر فا و پردا خا کرد ،گاز جبرانی را بدون
پرداخا هزینه 2تحویل بگیرد .گاز جبرانی و مکانیسااام تعهد به دریافا یا پرداخا به این
صااورت و در مواقعی که قیماها رو به افزایش اسااا به نفع خریدار بوده و در این شاارایط
خریدار می تواند گاز ارزان که به قیما کمتر از بازار خریداری کرده اساااا را بازفروش
کرده و به قیما باالتری بفروشد.
در قراردادهای فروش الان جی درصاااد میزان شااارط تعهد به دریافا خیلی باالتر از
قراردادهای فروش گاز طبیعی و انتقال از طریق خط لوله اساااا و معموال بین  60تا 100
در صد امکان درج دارد ،اما در قراردادهای فروش و انتقال گاز طبیعی معموال بین  60تا 95
درصد و متداولتر میان  80تا  85درصد در نظر گرفته میشود .ك Masten, S. & Crocker,

)1985
نکتهای که الزم اسااا فروشااندگان به آن توجه داشااته باشااند این اسااا که در قرارداد
فروش و انتقال گاز طبیعی تفاوت اساااا میان تعهد به دریافا اسااامی که در قرارداد درج
شده اسا و تعهد به دریافا واقعی و موثر که در ختل اجرای قرارداد فروشنده به مبلغ آن
د سا مییابد .به این صورت که برای م ال اگر تعهد به دریافا ا سمی  85در صد با شد با
احتساب روزهای تعمیر در ختل هر سال در عمل حدود این مبلغ  80درصد محاسبه خواهد
1. Minimum Annual Contract Quantity
2. Free Charge
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شاااد .بنابراین ،فروشااانده باید برای برقراری جریان درآمدی مطلوب خود روی تعهد به
دریافا واقعی حسااااب باز کند .بنابراین ،شااارط تعهد به دریافا بهعنوان مکانیسااام توزیع
ریسااک در قراردادهای بلندمدت محسااوب میشااود که مسااتلزم ساارمایهگذاری عظیم در
تولید ،اکتشاف ،طراحی و ساخا تجهیزات اسا .در این نوع قرارداد ،خریدار در پی ثبات
قیما ها و ت ضمین قیما پرداختی در طول قرارداد ا سا و فرو شنده به پ شتیبانی ت سهیتت
مالی بانکها مبالغ عمده ای را در پروژه هزینه کرده اساااا و نیاز به اطمینان از درآمد آتی
دارد و درج شاارط تعهد به دریافا پوشااشاای برای این ریسااک فروشاانده اسااا .این شاارط
عتوه بر اطمینان فروشااانده از داشاااتن حداقل ساااطچ جریان درآمدی موضاااوع قرارداد یا
مکانیزم ریساااک بهعنوان وثیقه در تامین مالی پروژه عمل میکند و بهنحوی غیرمساااتقیم
سااازوکاری را برای تامین مالی پروژه پدید میآورد؛ ك ( Holland & Ashley, 2008زیرا
تنها راه تضاامین تامین مالی وجود جریان درآمدی ثابا و شاارط اساااساای و تامینکننده بار
مالی اسا.

 .4نظریه بازیهای تکاملی
تبیین شاایوه تحلیل در نظریه بازی ها مبتنی بر عبدلی ك )1393را با تمرکز بر م الی ساااده که
معروف به «بازی گرگها» 1ا سا ،آغاز می کنیم که بر چارچوب و مفرو ضات زیر ا ستوار
اسا:
* ما بر رقا با میان گرگ ها تمرکز داریم .به دیگر بیان ،این بازی میان حیوا نات « یک
گونه» روی میدهد.
* در فرآیند تحلیل بر بازی دو گرگ تمرکز کرده و به نوعی بازی از نوع بازی متقارن با
دو بازیکن اسا.
* فرض مهم در فرآیند تحلیل تکاملی این بازی آن اساااا که جمعیتی قا بل توجهی از
گرگها داریم که هر یک از آنها براساس استراتژی خاصی در تنازعات عمل میکنند.
* تاکید می شااود که هر گرگ یک اسااتراتژی مشااخص را از ابتدا تا انتهای زندگی خود
پیگیری کرده و بح ی از انتخاب اسااتراتژی در مقابل گرگ دیگر وجود ندارد؛ گویی تک

1. Wolfs Game
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تک گرگها به گونهای خاص برنامهریزی شدهاند که به گونهای م شخص از خود رفتاری
خاص در مقابل بازیکن دیگر بروز دهند.
* دساااا به انتخاب دو عدد از این گرگ ها در این جمعیا زده كهمان دو بازیکنی که در
باال به آنها اشاااره کردیم) و آن دو را در مقابل یکدیگر قرار می دهیم .به بیان ساااده ،آنچه
برای ما مهم اسااا ،متوسااط پیامدهای این حیوانات گزینش شااده اسااا؛ موجوداتی که به
طور تسااامحی از آنها به عنوان بازیکن  1و بازیکن  2یاد می شااود .بنابراین ،می توان اعتم
کرد که ما در پی درک پیامد متوسااط اسااتراتژی های مشااخصاای خواهیم رفا که پس از
فرآیند «جورسازی 1تصادفیِ دو به دوی گرگها» بروز میکند.
* در این چارچوب ،معموال اسااتراتژی هایی موفق خواهند بود که در نساال های آتی از این
جمعیا رشد کرده و مشاهده شوند و برعکس .استراتژیهایی ناموفقاند که طی زمان رو به
کاهش گذارند .هنگامیکه بحث از ن سلهای آتی می شود ،چگونگی انتقال ا ستراتژیها به
نسلهای بعد پرسشی اسا که مطرح خواهد شد .در این مدلهای ساده از نظریه بازیهای
تکاملی ،فرض بر آن اسا که هر بازیکن كگرگ) ،د سا به تولید یک بازیکن كگرگ) از
نوع خود كبا همان رفتار نهادینه شده در خود) زده و توالد نیز از نوع غیرجنسی 2اسا.
بر این اساس میتوان تصور نمود همه گرگها در جمعیتی از گرگها استراتژی خاصی
چون  Sرا در مقابل گرگ دیگر از خود بروز می دهند .به دیگر بیان ،این گرگ ها طوری
برنامه ریزی شده اند که برا ساس این ا ستراتژی و نه هیچ ا ستراتژی دیگری عمل کنند .حال
فرض کنیم که نوعی جهش در این جمعیا روی دهد؛ گروه کوچکی از گرگها براساس
استراتژی دیگری چون ’ Sعمل میکنند .حال پرسش ما باید این باشد که «آیا گروه جهش
یافته ای که مبتنی بر ’ Sعمل می کنند ،طی زمان پرورش و گساااترش یافته یا کاهش یافته و
حتی منقرض میشوند؟» برای یافتن پاسخ به این پرسش اسا که مفهوم پایداری تکاملی به
میان میآید.
به طور ساده و با توجه به چارچوب و مفرو ضات طرح شده ،اگر برای همه جهش های
ممکنی که منجر به بروز استراتژیهایی چون ’ Sمیشود ،این گروهها حذف شوند ،میتوان
بیان دا شا که ا ستراتژی  Sپایدار تکاملی ا سا .هرچند در آینده نزدیک تعریف صوری
1. Matching
2. Asexual
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این مفهوم بیان خواهد شااد ،اما تا همین حد نیز برای درک شاایوه تحلیل این نظریه کافی به
نظر میرسد.

 .1-4تعریف  :1استراتژی پایدار تکاملی

در یک بازیِ متقارن با دو بازیکن ،استراتژی خالص ̂𝑆 ،استراتژی پایدار تکاملی اسا و در

صورتی که ̅𝜀ی وجود داشته باشد ،رابطه ك )1برقرار خواهد بود .ایاان رابااطااه باارای هاامااه
انحراف های ممکن از  𝑆 ′و نیز همه جهش های به اندازه 𝜀 که از ̅𝜀 کمتر هساااتند ،صاااادق

اسا .ك)Samuelson, 1997
ك )1

])[(1 − 𝜀) 𝑈(𝑆̂ , 𝑆̂)] + [𝜀 𝑈(𝑆̂ , 𝑆′
]) > [(1 − 𝜀) 𝑈(𝑆 ′ , 𝑆̂)] + [𝜀 𝑈(𝑆 ′ , 𝑆 ′

سااما چش رابطه ك ،)1پیامد متوسااط بازیکنان نوع ̂𝑆 در مقابل نوع ̂𝑆 با نساابا جمعیتی

)𝜀  (1 −و نیز در مقابل نوع  𝑆′با ن سبا جمعیتی 𝜀 را ن شان میدهد .عبارت سما را سا

نیز پیامد متوسط بازیکنان جهش یافته اسا؛ پیامد آنها در مقابل بازیکنان از نوع ̂𝑆 با نسبا
جمعیتی )𝜀  (1 −و پیامدشان در مقابل بازیکنانی از نوع خود با نسبا جمعیتی 𝜀.
هر چند این تعریف در زمینه ریاضیات زیستی طرح شده ،اما تعریف معادلی برای استراتژی
پایدار تکاملی میتوان ارائه کرد.

 .2-4تعریف  :2استراتژی پایدار تکاملی

برطبق ك )Barron, 2013استراتژی خالص ̂𝑆 ،استراتژی پایدار تکاملی اسا اگر:

الف -استراتژی )̂𝑆  (𝑆̂ ,تعادل متقارن نش باشد.
ب -ك )2اگر )̂𝑆  𝑈1 (𝑆̂ , 𝑆̂) = 𝑈1 (𝑆′ ,آنگاه ).𝑈1 (𝑆̂ , S′) > 𝑈1 (𝑆′ , 𝑆′

معنای این عبارت اخیر در تعریف  ،2آن اسا که اگر استراتژی ̂𝑆 تنها بهترین استراتژی
در مقابل رقیبی که از نوع ̂𝑆 اسا ،نباشد باید بهترین استراتژی در قبال بروز استراتژی  S′از
جانف رقیف باشد .مفهوم سادهتر نیز آن خواهد بود که اگر تعادل نش از نوع ضعیف باشد،
آن استراتژی باید بتواند در مقابل انواع جهشیافته مقابله کند.
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معادل بودن تعاریف  1و  2نیز به طور شاهودی قابل درک اساا؛ اساتراتژی مشاخصاای

چون )̂𝑆  (𝑆̂ ,را می توانیم به عنوان یک تعادل نش در نظر بگیریم .به دیگر بیان می دانیم

که ) .𝑈(𝑆̂ , 𝑆̂) ≥ 𝑈(𝑆̂ , S′در این صورت دو حالا برای ̂𝑆 قابل تصور اسا:

 -1اساااتراتژی ̂𝑆 در مقابل اساااتراتژی ̂𝑆 به طور موکدی بهتر از اساااتراتژی ̂𝑆 در مقابل 𝑆′

اساااا ،آن هم برای همه 𝑆′های قابل تصاااور .به بیان دیگر ،در این حالا برای همه 𝑆′ها
داریم ) .𝑈(𝑆̂ , 𝑆̂) > 𝑈(𝑆̂ , S′در این صاااورت ه مه جهش های از نوع  𝑆′به واسااا طه
مت قات کردن با انواع ̂𝑆 منقرض شاااده و از این رو ،می توان )̂𝑆  (𝑆̂ ,را وا جد شااارایط
پایداری تکاملی دانسااا .مفهوم ساااده این حالا آن اسااا که انواع جهش یافته در مقابل

̂ موفق نخواهند بود.
جمعیتی غالف از نوع 𝑺

 -2در این حالا )𝑈(𝑆̂ , 𝑆̂) = 𝑈(𝑆̂ , S′؛ یعنی به نظر میرسد که انواع جهش یافته ك)S′
به سااادگی در طی زمان حذف نمی شااوند ،اما اگر این نوع از جهش یافته ها در مقابل سااایر

جهش یاف ته ها نیز موفق ن باشااا ند كیعنی بر اساااااس آن چه در بخش دوم تعریف  2آ مده

) ،)𝑈(𝑆̂ , S′) > 𝑈(𝑆′ , 𝑆′می توان قا ئل به برخورداری اساااتراتژی )̂𝑆  (𝑆̂ ,از ویژگی
پایداری تکاملی بود .مفهوم سااااده این حالا آن اساااا که «هر چند انواع جهش یافته در
مقابل جمعیتی غالف از نوع ̂𝑆 بالنسااابه موفقاند ،اما در مقابل انواعی از نوع خود آنچنان
شکسا میخورد که در طی زمان منقرض میشود».
در ادامه بازی تکاملی قرارداد گاز با شاارط تعهد به دریافا و پرداخا با مختصااات زیر
تعریف میشود:
* بازی از نوع ایساااتا اساااا ،چون بازیکنان به طور همزمان اساااتراتژیهای خود را تعیین
میکنند.
* بازی غیرهمکارانه اسااا و هرکدام از بازیکنان صاارفا به دنبال حداک رسااازی سااود خود
اسا.
* بازی با اطتعات کامل اسا ،چون طرفین از استراتژی هم باخبرند.

 .5بازی تکاملی قرارداد گاز با شرط تعهد به دریافت و پرداخت
در این قسما فرض میکنیم قبل از اضافه شدن شرط تعهد به دریافا و پرداخا قراردادها
به صاااورت مرساااوم بین ایران كبازیگر اول) و طرف تجاری م ل هند كبازیگر دوم) منعقد
می شود .حال با ا ضافه کردن گونه جدید قرارداد كبا ا ضافه کردن شرط تعهد به دریافا و
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پرداخا) میخواهیم بررسااای کنیم که شااارایط بازی چه ترییری میکند و آیا تعادل بازی
عوض می شود .در واقع اگر قرارداد با فرض جدید پایدار تکاملی باشد ،یعنی کارایی شرط
تعهد به دریافا و پرداخا در قراردادهای گاز تایید خواهد شد.
در این بازی دو بازیکن وجود دارد :فروشااانده گاز كایران) و خرید گاز كمانند هند یا
ترکیه) .هر کدام از بازیکنها می توانند شااارط تعهد به دریافا و پرداخا را بپذیرند یا رد
کنند .بنابراین ،ا ستراتژیها با همین دو حالا تدوین می شود .سایر شرایط نیز ثابا ا سا و
سااایر ریسااکهای موجود در قراردادهای گازی بلندمدت که در فصااول قبل به تفصاایل در
مورد آنها توضاایچ داده شااد ،ثابا در نظر گرفته میشااوند .این شاارایط در تحلیل ایسااتای
اقتصااادی ،فرض ثبات سااایر شاارایط 1نام دارد و باعث میشااود تنها به اثرات ترییر در متریر
مورد نظر التفات داشته باشیم .خریدار مواجه با فروشنده انحصاری اسا و فروشنده مواجه
با خریدار انحصااااری .این فرض از این جها حائز اهمیا اساااا که خریدار یا فروشااانده
امکان وصاال شاادن به طرفهای دیگر را نداشااته باشااند ،زیرا در این صااورت ریسااک این
وضعیا نتیجه گیری مدل را دچار تورش میکند.
در اجرای این بازی دو حالا درآمدی برای فرو شنده مت صور ه ستیم :درآمد قطعی که
به واسطه بهرهگیری از شرط تعهد به دریافا و پرداخا نصیف فروشنده می شود و درآمد
احتمالی که ممکن اسا به دلیل عدم درج چنین شرطی و بروز آیندهای مبهم برای فروشنده
شااکل گیرد .با توجه به اینکه تکرار این بازی در شاارایط مختلف درآمد احتمالی صااورت
خواهد پذیرفا از نرمافزار پایتون 2استفاده خواهیم کرد.
فروشااانده ) (Sدر صاااورت تحمیل شااارط  3 TOPبه خریدار ،درآمد قطعی خواهد
داشااا ،اما باید در نظر گرفا خریدار ) (Bنیز میتواند به واسااطهی پذیرفتن این شاارط با
فروشنده چانهزنی کرده و تخفیف قیمتی اخذ کند .بنابراین ،فروشنده با وضعیا بده -بستان
مواجه اساااا و در یکساااو درآمد قطعی کمتر و در دیگر ساااو ،درآمد انتظاری اما با قیما
باالتر دارد .با توجه به قانون اعداد بزرگ میتوان تابع توزیع نرمال را برای توزیع ریساااک
درج نکردن شرط  TOPدر قرارداد در نظر گرفا؛ یعنی عدم درج چنین شرطی در قرارداد
ریسکی را به فروشنده تحمیل میکند که دارای توزیع نرمال اسا .بنابراین ،درآمد انتظاری
1. Ceteris paribus
2. Python
3. Take or Pay
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فرو شنده گاز میتواند مقدار منفی ،صفر یا م با برا ساس شرایط پیش آمده دا شته با شد.
اگر درآمد وی محقق شود نسبا به شرایط پذیرش  TOPبه دلیل عدم برخورداری خریدار
از تخفیف قیما ،سااود بیشااتری نصاایف فروشاانده خواهد شااد .اسااتراتژیهای فروش انده و
خریدار به صورت رابطه ك )2اسا.
})𝑆(𝑆) = {(𝑇𝑂𝑃, 𝑇𝑂𝑃), (𝑇𝑂𝑃, 0), (0, 𝑇𝑂𝑃), (0,0

ك )2

})𝑆(𝐵) = {(𝑇𝑂𝑃, 𝑇𝑂𝑃), (𝑇𝑂𝑃, 0), (0, 𝑇𝑂𝑃), (0,0

اگر قیما ) ،(pمقدار ) ،(qتخفیف ) (dو  Eامید ریاضااای درآمد انتظاری با توزیع
نرمال باشد ،پیامدهای استراتژیهای بیان شده صورت رابطه ك)3اسا.
𝑃𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓 (S, (TOP, TOP), (TOP, 0))= (p-d)q

ك )3

)𝑃𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓 (S, (0, TOP), (0, 0))= E(pq
𝑃𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓 (B, (TOP, TOP), (TOP, 0))= dq
𝑃𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓 (S, (0, TOP), (0, 0))= 0

از این رو ،فرم نرمال بازی به صورت جدول ماتریسی ك )1خواهد بود.
جدول  .1ماتریس نرمال بازی
خریدار
0
(p-d)q , 0
E(pq) , 0

TOP
(p-d)q , dq
E(pq) , dq

TOP
0

فروشنده

با حل بازی و شکلگیری خطهای زیر هرکدام از پیامدها م شخص می شود که جواب
بازی ) (TOP, TOPو ) (0,TOPخوا هد بود و هر کدام ت عادل نش بازی یک دورهای
هستند .بنابراین ،برای رسیدن به پاسخ تعادلی از منظر بازیهای تکاملی نیازمند تکرار باالی
بازی با در نظر گرفتن نقاط مختلف در توزیع تابع  Eهستیم .باید در نظر داشا که بازههای
م با و منفی برای تابع  Eیکسان نیستند و به دلیل وجود هزینه فرصا در صورتی که فرضا
خریدار در نبود شرط  TOPنسبا به پرداخا مبلغ گاز و دریافا آن انصراف دهد ،زیانی
بیش از درآمد پیشبینی شده عاید فروشنده خواهد شد .برای م ال ،اگر فروشنده  100واحد

 | 226پژوهشهای اقتصادی ايران | سال  | 27شماره  | 90بهار 1401

از فروش گاز درآمد کسااف کند در صااورت انصااراف خریدار متحمل بیش از  100واحد
ضرر خواهد شد.
ماتریس بازی ارائه ك )1شاااده در جدول را بیش از  1000بار انجام دادهایم که نتیجه آن
 668بار ) (TOP,TOPپاسخ تعادلی و  332بار ) (0, TOPتعادل بازی بوده اسا؛ یعنی در
تعادل بلندمدت غالبا دو طرف خریدار و فروشااانده تمایل به به کارگیری شااارط تعهد به
دریافا یا پرداخا هسااتند .بنابراین ،اگر این بازی را بازی گرگها مقایسااه کنیم اینگونه
عنوان خواهیم کرد  :قراردادهای ن سل جدید که حائز شرط  TOPه ستند جای قراردادهای
قبلی را خواهند گرفا.
کارایی در مدل های نظریه بازی ها از کانال ماکزیممساااازی مطلوبیا عبور نمیکند،
بلکه در نظریه بازی ها تعادل پایدار تکاملی نشاااان دهنده بهینه بازار و نقطهای اساااا که
بازیگران در بلندمدت دریافتهاند بیشاااینه مطلوبیا آنها در آنجا حادث میشاااود .بنابراین،
میتوان کارایی تعادل ) (TOP,TOPرا نیز مدنظر قرار داد که خریدار و فروشااانده با علم
اینکه میتوانند شاارط  TOPرا لحاظ نکنند در بلندمدت و بارها و بارها شاارط بیان شااده را
در قرارداد خود خواهند گنجاند.

 .5جمعبندی و نتیجهگیری
در این تحقیق برای بررسی کارایی شرط تعهد به دریافا یا پرداخا از نظریه بازی تکاملی
استفاده کرده و توضیچ دادیم که هر تعادل نش ،ویژگی پایداری تکاملی را ندارد .به طور

کلی ،تعادل نش در بازیهای کتسیک یک دورهای و بدون زمان اهمیا داشته و در بازی-
هایی که در طول زمان با تکرار فراوان انجام میشوند مفهوم «پایداری تکاملی» موضوعیا
می یابد .هرچند در مقاله نیز تصریچ شد که دو پاسخ به دسا آمده در حل فرم نرمال بازی
تعادل نش هستند .همچنین فرآیند تکاملی اینگونه تشریچ شد که گونه اول قراردادها بدون
شرط تعهد به دریافا بودهاند و حاال یک جهش در این قراردادها رخ داده اسا و گونه دوم
قراردادها با شرط تعهد به دریافا شکل گرفتهاند و میخواهیم بررسی کنیم کدام گونه در
بلندمدت پایدار میماند.
در قرارداد فروش و انتقال گاز به خصوص قرادادهای بلندمدت هرچه مدت قرارداد و
میزان گازی که قرار اسا تحویل داده شود ،زیادتر باشد ،ریسکهای بیشتری قرارداد را
تهدید میکند .این امر طرفین را مجبور به پیشبینی سازوکارهای الزم جها پیشگیری از
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بروز اختتفات در مذاکره مجدد قیما گاز ،میزان گاز و کاهش یا افزایش میزان آنها
میکند .یکی از سازوکارها ،درج و پیشبینی شرط تعهد به دریافا در قالف اینگونه از
قراردادها اسا .این شرط صرفنظر از مباحث حقوقی به لحاظ تجاری ،یکی از مهمترین
روشهای انتقال ریسک احجام و مقادیر باالی پروژههای باالدستی به مشتریان پاییندستی
بوده و کامت معقول و توجیهپذیر هستند.
دیدگاه نظامهای مختلف حقوقی در جهان نسبا به اعتبار و ماهیا حقوقی شرط تعهد
به دریافا یکسان نیسا .با این وجود به طور کلی تفاسیر و رویههای قضایی در اک ر نظامهای
حقوقی دنیا درج شرط بیان شده را صحیچ و معتبر میدانند و غالبا ماهیا آن را خسارت
مقطوع و گاه شرط جزایی ،می انگارند .در نظام حقوقی کامن ال و به طور مشخص انگلیس
در صورتی که خسارت مقطوع تلقی شود ،قابل اجرا و در صورتی که شرط جزایی باشد،
غیرقابل اعمال اسا .نظر غالف در اک ر پروندهها بر این اسا که از آنجا که فروشنده هزینه
سنگین استخراج را برعهده داشته اسا این شرط در واقع عوضی بر تحمل آن هزینههای
بسیار اسا و این شرط میتواند خسارت مقطوع تلقی شده و معتبر اسا.
به نظر میرسد با توجه به ظرفیاهای موجود و به لحاظ قانونی و اجرایی این امکان وجود
دارد که ایران در قراردادهای فروش و انتقال گاز که با سایر کشورها منعقد میکند ،شرط
تعهد به دریافا را بگنجاند .کما اینکه تاکنون در قراردادهای فروش و انتقال گاز خود
مبادرت به درج این شرط کرده اسا و با موانع قانونی یا اجرایی برای درج آن مواجه نبوده
اسا .در حقوق ایران شرط تعهد به دریافا را میتوان معتبر و صحیچ دانسا؛ فارغ از اینکه
ماهیا این شرط را شرط جزایی یا خسارت مقطوع و یا تضمین خرید بدانیم ،از این رو،
اصل شرط معتبر اسا .به نظر میرسد در نظام حقوقی ایران ،ماهیا شرط تعهد به دریافا
به تضمین خرید یا خرید تضمین شده نزدیکتر اسا و با آن تطابق و سازگاری بیشتری
دارد.
شاارط تعهد به دریافا یا پرداخا ،تضاامین حقوقی مناساابی به فروشاانده گاز طبیعی از
جها دریافا ثمن معامله میدهد .در این تحقیق ن شان دادیم حتی در شرایطی که خریدار
در قبال پذیرش این شرط درخواسا تخفیف کند نیز این شرط کارایی اقتصادی دارد و در
بلندمدت خریدار و فروشنده متمایل به گنجاندن این شرط در قرارداد خود خواهند بود .این
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تحقیق ضااامن تایید و توصااایه گنجاندن این شااارط در قراردادهای بلندمدت گاز ایران
داللاهای سیاستی به شرح زیر دارد:

1

 آنچنان که کمیساایون اروپا تاکید دارد ،قراردادهای دریافا یا پرداخا با هدف تسااهیمری سک میان تولیدکنندگان و خریداران در تدارک ،برنامهریزی ،سرمایهگذاری و عملیات
متمرکز سرمایه منعقد می شود .بنابراین ،میتوان از منافع گنجاندن این شرط در قرارداد در
بهسازی و نوسازی پاالیشگاهها و خطوط انتقال استفاده کرد.
 از آنجایی که قراردادهای بلندمدت ابزار اساااساای جها امنیا عرضااه گاز به خصااوصبرای اروپا محسوب می شود ،ایران میتواند حتی بدون اعطای تخفیف نسبا به تحمیل این
شرط به طرفهای خود اقدام کند .این شرط شاید در ظاهر به نفع فرو شنده گاز با شد ،اما
در عمل تضمین مناسبی برای خریدار اسا که تا پایان قرارداد ،گاز را به عنوان یک کاالی
استراتژیک طبق قرارداد تحویل خواهد گرفا.
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